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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 
adskilte 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 
undtagelsesbestemmelser.  
 
Det generelle høringsnotat indeholder også et resume af den supplerende høring og 
oplysninger om de bestemmelser i vandrammedirektivet og miljømålsloven, som høringerne 
er gennemført på baggrund af. 
 
Ud over det generelle høringsnotat har Naturstyrelsen udarbejdet 23 notater – ét for hvert 
hovedvandopland.  
 
I dette notat resumeres alle de indkomne høringssvar, som er af lokal og stedspecifik karakter 
i tilknytning til vandområderne i hovedvandopland nr.1.4, Nissum Fjord. Høringssvarene er 
kommenteret, 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 
vandløbsindsats resumeres og kommenteres i kapitel 2. Herefter følger kapitler om 
høringssvarene i relation til indsatserne for henholdsvis kystvande, søer, spildevand og 
grundvand. I det afsluttende 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 
generelle høringsnotat. 
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2.0 Vandløb 
 
2.1 Resume 
 
Der er i høringsfasen fra 4. okt. 2010 til 6. april 2011 modtaget 30 høringssvar vedrørende 
vandløbene i oplandet til Nissum Fjord. De er kommet fra Kulturstyrelsen (tidl. 
Kulturarvsstyrelsen), 5 kommuner, 2 organisationer, 5 landboforeninger og 94 
lodsejere/lodsejerlaug. 
 
Høringssvarene omhandler:  
- ønske om opdateret datagrundlag 
- 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 at udtage vandløb af vandplanen 
- konkrete tilføjelser eller tilrettelser af kortgrundlaget 
 

Høringssvar omhandlende problemstillinger af mere generel karakter vedr. vandløb, f.eks. 
forhold vedr. kompensation og erstatning, defigurering af marker, anvendte virkemidler, 
ambitionsniveau 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 
behandlet 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 Nissum Fjord.  
 
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 
generelle justeringer påvirker således indsatsen i vandløbene i oplandet til Nissum Fjord: 
 
- 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. 
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- Naturstyrelsen har opdateret datagrundlaget med data frem til og med 2010. 
Inddragelsen af nye data bevirker, at indsatsbehovet bortfalder, reduceres eller 
ændres i en hel del vandløb. 

 
-   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 betyder, 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  
 
Fastsættelse af miljømål 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune finder det uheldigt, at Idom Å i vandplanen har fået et faunaklassemål på 
DVFI 5, da vandløbet i Regionplan 2005 var højt målsat A/B0 er det kommunens vurdering, 
at der derved sker et fald i andelen af højtmålsatte vandløb.  
 
Herning Kommune finder det uheldigt, at miljømålet for det tidligere A/B0-målsatte vandløb 
Idom Å i vandplanen har fået et lavere faunaklassemål (DVFI = 5) end det, der tidligere var 
gældende. Kommunen påpeger, at Idom Å i regionplanen var målsat med et faunaklassemål 
på 7. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Fastsættelsen af faunaklassemål i vandplanerne tager ikke udgangspunkt i, hvordan 
vandløbene var målsat i regionplanen. Kun vandløb med en nuværende tilstand på faunaklasse 
7 får målet ”Høj økologisk tilstand”. Det skal i øvrigt bemærkes, at godt 6 kilometer af Idom 
Å har fået et faunaklassemål på 6 eller 7. 
 
Ønsker om omklassificering af vandløb og ændring af målsætning 
Sammenfatning af høringssvar 
Ikast-Brande, Holstebro og Lemvig kommuner, et lodsejerlaug og 44 lodsejere har indgivet 
høringssvar, der vedrører ønsker om omklassificering af vandløb fra naturlige vandløb til 
enten kunstige vandløb, stærkt modificerede vandløb eller vandløb af blødbundstypen, 
primært af hensyn til de afvandingsmæssige forhold, eller fordi det vurderes, at miljømålet 
faunaklasse 5 er svært opnåeligt. 
 
Det drejer sig om: Afløb fra Pjarris Mose, Bur Møllebæk, Damhus Å, Gammelgrøft, 
Gedmose Grøft, Lindholt Grøft, Lydersgård Husgrøft, Lægård Bæk/Asmosekær Bæk, Nær 
Landkanal / Baunbæk Grøft, Støvlbæk-Vemb, Sønderkær Grøft, Søndre Landkanal, Tilløb til 
Bur Møllebæk, Staby Kast, Melkær Grøft, Smedegård Grøft, Tulstrup Bæk, Malmkær Bæk, 
Landbækken, Afledningsgrøften, Havreballe Grøft, Ramme Å (fra udspring til jernbane), 
Hveskær (Gadebæk), Torp Bæk, Kvolsbæk, Holmgård Mosegrøft, Kirkebrostrømmen, 
Prebensgård Bæk opstrøms rørlægning, Øvre del af Fåremølle Å (Hegedal Bæk) til 
Lomborgvej, Bæk ved Fabjerg Kirke (Fabjerg Bæk), Bæk ved Rattrup, Lillekjær 
Bæk/Hallund Bæk, delstrækning af Herningsholm Å, Hammerum Bæk, Højris Å, 
Møllegrøften/Tulstrup Afledningsgrøft, Kjeldsig Grøft, Kjærgård Bæk/Nordre Tværmose 
Grøft, Røjenkjær Bæk og Stalmose Grøft. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne, er efter høringen justeret efter 
ensartede retningslinjer for hele landet. Ensretningen betyder, at vandløb beliggende i oplande 
mindre end 10 km2 udelades, medmindre vandløbene har høj naturværdi eller allerede har 
opnået god økologisk tilstand. De udeladte vandløb vil derved typisk være vandløb, der i de 
tidligere regionplaner var lempet målsat med det primære formål at aflede vand. Se tillige 
afsnit 2.2.4 i det generelle høringsnotat. 
 
En række vandløb udgår af vandplanen i forbindelse med denne justering – det drejer sig om 
følgende:  
 
Afløb fra Pjarris Mose 
Dele af Bur Møllebæk, dele af Gedmose Grøft 
Dele af Lindholt Grøft, Lydersgård Husgrøft 
Dele af Støvlbæk – Vemb 
Sønderkær Grøft 
Tilløb til Bur Møllebæk 
Melkær Grøft 
Smedegård Grøft 
Tulstrup Bæk 
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dele af Malmkær Bæk 
Dele af Landbækken 
Afledningsgrøften 
Havreballe Grøft 
Prebensgård Bæk opstrøms rørlægning 
Øvre del af Fåremølle Å (Hegedal Bæk) 
Dele af Lillekjær Bæk/Hallund Bæk 
Møllegrøften/Tulstrup Afledningsgrøft 
Dele af Kjeldsig Grøft 
Dele af Kjærgård Bæk/Nordre Tværmose Grøft 
Dele af Stalmose Grøft. 
 
Vandløb af blødbundstypen defineres som mindre, naturlige vandløb, der på den overvejende 
del af længden har et naturligt ringe fald (< 0,1 – 0,5 ‰), ringe vandhastighed og med et 
naturligt blødt og overvejende organisk bundsubstrat. Se tillige afsnit 3.1 i det generelle 
høringsnotat. 
 
Naturstyrelsen imødekommer indsigelsen og har klassificeret Gammelgrøft og Nær 
Landkanal/ Baunbæk som vandløb af blødbundstypen. 
 
Naturstyrelsen imødekommer indsigelsen, og har klassificeret Staby Kast som kunstigt 
vandløb. 
For så vidt angår Torp Bæk, nedre del af Holmgård Mosegrøft, Kirkebrostrømmen, øvre del 
af Bæk ved Fabjerg Kirke (Fabjerg Bæk), Søndre Landkanal samt Lægård Bæk/Asmosekær 
Bæk er miljømålet opfyldt, hvorfor miljømålet fastholdes. 
 
Efter en individuel gennemgang er det Naturstyrelsens vurdering, at de øvrige vandløb ikke 
lever op til kriterierne for kunstige vandløb, stærkt modificerede vandløb eller vandløb af 
blødbundstypen, og miljømålet fastholdes for: 
 
Damhus Å 
Ramme Å (udspring til Jernbane) 
Hveskær (Gadebæk) 
Kvolsbæk 
Bæk ved Rattrup 
Herningsholm Å 
Hammerum Bæk, Højris Å 
Dele af Malmkær Bæk 
Dele af Kjeldsig Grøft 
Dele af Kjærgård Bæk/Nordre Tværmose Grøft 
Røjenkjær Bæk, dele af Lillekjær Bæk/Hallund Bæk 
Dele af Stalmose Grøft 
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Generelle ønsker om omklassificering af vandløb og ændring af målsætning 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening 
samt  
Familielandbruget VEST-Jylland mener, at der er udpeget meget få stærkt modificerede og 
kunstige vandløb. Foreningerne påpeger, at en stor del af oplandet består af drænede arealer, 
hvor vandløbene måske er rettet ud og jævnligt oprenset for at vedligeholde 
vandafledningsevnen. Det er foreningernes holdning, at stærkt modificerede vandområder 
netop bør omfatte f. eks vandløb, med betydelig påvirkning af fysiske forstyrrelser i form af 
regulering og i nogle tilfælde af intensiv vedligeholdelse. Foreningerne anfører desuden, at 
mange af disse vandløb i Regionplan 2005 havde en lempet målsætning (C-, D- og E-
målsatte). 
 
Foreningerne påpeger desuden, at vandløb i drænede områder, hvor effekten af ændringer vil 
give en signifikant negativ karakter, ifølge EU’s guidelines, bør målsættes som stærkt 
modificerede vandløb, da netop de negative konsekvenser af ændret vandløbsvedligeholdelse, 
hævet vandstand, oversvømmelser m.m. vil i mange af de drænede områder være så høje, at 
vandløbene bør omklassificeres til stærkt modificerede. Foreningerne finder, at de danske 
retningslinjer der er anvendt i nærværende vandplaner, er i modstrid med EU’s guidelines, da 
netop de negative konsekvenser af ændret vandløbsvedligeholdelse og deraf følgende hævet 
vandstand, oversvømmelser m.m. i mange af de drænede områder, vil blive så omfattende, at 
vandløbene bør omklassificeres til stærkt modificerede vandløb. 
 
Foreningerne mener derfor, at det er vigtigt, at udpegningen i forhold til modificerede og 
naturlige vandløb er korrekte og lever op til EU’s intentioner, så kravene ensrettes i alle lande. 
Der skal derfor efter foreningernes opfattelse udpeges langt flere stærkt modificerede 
vandløb. Ligeledes finder foreningerne, at der er udpeget for få vandløb af blødbundstypen i 
Danmark. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne, er efter høringen justeret efter 
ensartede retningslinjer for hele landet. Ensretningen betyder at vandløb beliggende i oplande 
mindre end 10 km2 udelades, medmindre vandløbene har høj naturværdi eller allerede har 
opnået god økologisk tilstand. De udeladte vandløb vil derved typisk være vandløb, der i de 
tidligere regionplaner var lempet målsat med det primære formål at aflede vand. Se tillige 
afsnit 2.2.4 i det generelle høringsnotat. 
 
For oplandet til Nissum Fjord er 152 km vandløb - svarende til ca. 15 % udtaget af 
vandplanen. 
 
Ønsker om at udtage vandløb af vandplanen 
Sammenfatning af høringssvar 
Ikast-Brande Kommune og 15 lodsejere foreslår otte vandløb udtaget af vandplanerne, med 
begrundelse i, at de tidligere var lavt målsatte vandløb i regionplanen. Strækningerne er 
karakteriserede ved, at de er påvirkede af spildevand og/eller okker eller, at de er 



Lokalt høringsnotat for 
 vandplanforslag 1.4, Nissum Fjord 
 

 10

sommerudtørrende, og lodsejerne mener, at miljømålene er urealistiske. Det drejer sig om 
følgende vandløb:  
 
Hestbæk - Riskjær Bæk 
Sognegrøften 
Bæk ved Idom Mejeriby 
Knudmose Afledningsgrøft 
Hækkenfeldt Grøft 
Mosegrøften 
Øvre del af Storåen 
Afledningsgrøften 
Melkær Grøft 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne, er efter høringen justeret efter 
ensartede retningslinjer for hele landet. Ensretningen betyder at vandløb beliggende i oplande 
mindre end 10 km2 udelades, medmindre vandløbene har høj naturværdi eller allerede har 
opnået god økologisk tilstand. De udeladte vandløb vil derved typisk være vandløb, der i de 
tidligere regionplaner var lempet målsat med det primære formål at aflede vand. Se tillige 
afsnit 2.2.4 i det generelle høringsnotat.  
 
Af de ovennævnte vandløb udgår som følge af ensretningen: 
 
Bæk ved Idom Mejeriby 
Knudmose Nordre Afledningsgrøft 
Hækkenfeldt Grøft 
Afledningsgrøften 
Melkær Grøft 
 
De vandløb, der indgår i vandplanerne er de vandløb, der har et opland større end 10 km2 samt 
vandløb der har høj naturværdi eller allerede har opnået god økologisk tilstand vurderet på 
baggrund af faunaklassen (DVFI). Vandløbets naturværdi er primært vurderet ud fra 
målsætningerne af vandløbene i de tidl. amters regionplaner. For disse vandløb foreligger der 
det nødvendige grundlag for planlægningen på baggrund af den viden, der er indsamlet 
gennem mange års overvågning. Det vurderes, at dette grundlag i stor udstrækning er 
dækkende for de vandområder, der indeholder biologisk potentiale og værdier, der er vigtigt 
at beskytte gennem vandplanlægningen.  
 
I forbindelse med opdatering af datagrundlaget vurderes miljømålet i Hestbæk - Riskjær Bæk 
som opfyldt.  
 
For så vidt angår Sognegrøften og øvre del af Storåen er okkerreducerende foranstaltninger i 
form af vandløbsrestaurering samt ændret vandløbsvedligeholdelse udsat på 
vandløbsstrækninger, der ligger opstrøms eksisterende okkerrensningsanlæg.  
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Mosegrøften er omfattet af et lempet miljømål, faunaklasse 4, men tilstanden er pt. ukendt. 
Vandløbet er derfor ikke omfattet af indsatsprogrammet i denne planperiode. 
 
 
2.3  Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Inddragelse af nye data 
Sammenfatning af høringssvar 
Ikast-Brande, Lemvig og Struer kommuner gør opmærksom på, at der i nogle tilfælde 
foreligger nyere data end de i høringen forelagte. Struer Kommune gør opmærksom på, at den 
nyere og mere detaljerede viden, der omfatter både analyser af vandløbenes fysiske tilstand og 
DVFI tilstanden, giver anledning til forslag om ændring af indsatsen på en række 
vandløbsstrækninger. Kommunerne påpeger, at de forbeholder sig ret til at anvende disse 
nyere data i forbindelse med udarbejdelse af de kommunale handleplaner. 
 
Ikast-Brande Kommune og Ikast-Brande Spildevand A/S påpeger, at nye undersøgelser fra 
2009-2010 dokumenterer, at miljømålet i Højris Å er opfyldt og ønsker derfor, at indsatsen i 
Højris Å udgår.  
 
Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, 
Familielandbruget VEST-Jylland, Herningsholm Å’s Lodsejerlaug, Vandløbslauget for 
Røjenkjær Bæk, 31 lodsejere omkring Simmelkær Bæk, 8 lodsejere omkring Tvis Å og Afløb 
fra Varhede, 2 lodsejere ved Højris Å, 13 lodsejere omkring Malmkær Bæk, 
Møllegrøften/Tulstrup Afledningsgrøft, Kjeldsig Grøft og Kjærgård Bæk/Nordre Tværmose 
Grøft, 9 lodsejere ved Hestbæk – Risbæk samt 11 lodsejere omkring Sønderbæk opfordrer til, 
at datagrundlaget opdateres med nye, data og kommunen forventer, at indsatsen stilles i bero, 
hvor der er tilstrækkelig dokumentation for målopfyldelse. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Styrelsen er opmærksom på ovennævnte og datagrundlaget er efter høringen opdateret, så det 
i de endelige planer omfatter data frem til og med 2010. Hvor inddragelse af nye data har 
dokumenteret målopfyldelse, er indsatsen bortfaldet. 
 
Både staten og kommunerne er i henhold til dataansvarsaftalen forpligtet til, at opdatere de 
fælles datasystemer og i det omfang dette er sket, indgår disse data i ovennævnte opdatering. 
Struer Kommune har desværre ikke været i stand til at stille egne data om vandløbenes 
fysiske tilstand til rådighed i en form, der har kunnet indgå i opdateringen af data. Disse 
undersøgelser indgår derfor ikke i datagrundlaget for denne vandplan. 
 
Det fremtidige datagrundlag 
Sammenfatning af høringssvar  
Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening og  
Familielandbruget VEST-Jylland mener ikke det er acceptabelt, at de nuværende faunaklasser 
i vandplanen er gennemsnitsvurderinger af flere års målinger da enhver stigning i faunaklasse 
udvandes herved, da man ved gennemsnitsberegninger også altid runder nedad. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
I det omfang at data er til rådighed, har Naturstyrelsen valgt at anvende tidsserier til at 
beskrive tilstanden i vandløb. Herved sikres, at tilstandsbeskrivelsen i videst muligt omfang 
tager højde for eventuelle naturlige svingninger. Tilstanden på en given strækning vurderes 
således, at hvis der er flere bedømmelser over 5 års perioden, vurderes tilstanden ud fra 
flertallet (tyngden) af data. Hvor der er ligeværdighed, anvendes den laveste tilstand. 
”Tyngden af data” skal i den forbindelse forstås som medianen rundet ned til nærmeste hele 
tal. 
 
Lokale tilrettelser af datagrundlaget 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune påpeger, at toppen af Tværmosebækken mangler i kortgrundlaget, da 
vandløbet går helt op til bolig-områderne i den vestlige udkant af Sunds. Ligeledes anfører 
kommunen, at vandløbet Kjærgård Midtergrøft mangler i kortgrundlaget. Kommunen oplyser 
endvidere, at der i Kjærgård Bæk vest for Sundsvej, er etableret et okkerrenseanlæg. 
 
Holstebro Kommune påpeger at den øvre del af Støvlbæk – Ulfborg er forkert indtegnet på 
kortmaterialet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Kun vandløb der var specifikt målsatte i de tidligere regionplaner og som er beliggende i 
oplande større end 10 km2 (medmindre vandløbene har høj naturværdi eller allerede har 
opnået god økologisk tilstand) er medtaget i vandplan for Nissum Fjord. De nævnte 
vandløbsstrækninger i Herning Kommune var ikke specifikt målsatte i den tidligere 
regionplan og medtages derfor ikke. 
 
Herning Kommune angiver at okkeranlægget ikke udgør en spærring i vandløbet, oplysningen 
medfører derfor ingen ændringer i kortgrundlaget. 
 
Omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne, er efter høringen justeret efter 
ensartede retningslinjer for hele landet. Den øvre del af Støvlbæk – Vemb udgår derfor af 
vandplanen. 
 
 
2.4  Påvirkninger 
 
Okker 
Sammenfatning af høringssvar 
Lemvig Kommune angiver en række vandløb i oplandet til Nissum Fjord, som kommunen 
vurderer værende okkerpåvirkede. 
 
Struer Kommune påpeger, at okker især er et problem i Hestbæk-Riskjær systemet, hvor 
okker er en kraftigt medvirkende faktor til forringelse af vandløbet. Det er derfor efter 
kommunens opfattelse næppe sandsynligt, at en god økologisk kvalitet kan opnås, uden at 
okkerbelastningsproblemet løses. 
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Vandløbslauget for Røjenkjær Bæk påpeger, at effekten af henholdsvis etablering af tre 
okkerrensningsanlæg i 2000 og 2003 samt nedlæggelsen af renseanlægget i Ilskov, ikke er 
vurderet i vandplanen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Styrelsen er enig med Lemvig Kommune i, at okker er medvirkende til den manglende 
opfyldelse af miljømålet i Kvolsbæk, Dalgård Bæk (Ringelhøj Bæk), Højkjær Bæk, Grønkjær 
Grøft (opstrøms okkerrenseanlægget) og Harpøth Bæk (udgår af vandplan). 
 
Miljømålet i Torp Bæk, Kirkebrostrømmen, Grønsmølle Bæk, Rysensten Bæk, Sinkbæk, 
Neskjær Bæk og Slyk Grøft er opfyldt.  
 
For så vidt angår følgende vandløb i Lemvig Kommune - Fruer Bæk, Birkebæk, Rimme Grøft 
(udgår af vandplan) og Damhus Å indikerer hverken Naturstyrelsens eller kommunens egne 
undersøgelser, at okker skulle medvirke afgørende til den manglende opfyldelse af 
miljømålet. 
 
I langt hovedparten af Hestbæk-Riskjær systemet er der i dag opfyldelse af miljømålet – dette 
gælder dog ikke Hestbæk Mosegrøft. Naturstyrelsen er enig med Struer Kommune i, at der i 
Hestbæk Mosegrøft skal gøres en indsats for at nedbringe okkerbelastningen. 
 
Naturstyrelsen har generelt opdateret datagrundlaget med data frem til og med 2010. For så 
vidt angår Røjenkjær Bæk, indgår data indsamlet i 2009. 
 
Vandindvinding 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening udtrykker bekymring for den manglende indsats i forhold 
til påvirkning af vandløbene fra vandindvinding. Ligeledes opfordrer DN til, at der udvikles 
værktøjer til en mere sikker estimering af denne påvirkning. 
 
Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening og 
Familielandbruget VEST-Jylland, Vandløbslauget for Røjenkjær Bæk, to lodsejere ved Højris 
Å samt 31 lodsejere omkring Simmelkær Bæk mener, at der sker en skærpelse af reglerne for 
vandindvindingens tilladelige påvirkning af vandløbenes vandføring.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der foreslås i denne vandplan ingen indsats over for vandløbspåvirkninger fra vandindvinding 
til markvandingsformål. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.6.11 i det generelle høringsnotat. 
 
Søpåvirkning 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at den organiske påvirkning af Flynder Å lige 
nedstrøms Møllesøen skyldes søeffekter og i langt mindre grad spildevandspåvirkningen. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er fortsat af den opfattelse, at både spildevand fra ejendomme i det åbne land i 
oplandet opstrøms Møllesøen samt påvirkningen fra søen bidrager til den manglende 
opfyldelse af miljømålet i Flynder Å. 
 
 
2.5  Virkemidler og indsatsprogram 
 
Okker 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune påpeger, at der i vandløbene Bredvig Bæk, Pajkjær Grøft, Sokjær Grøft 
og Nørre Landgrøft er anvendt genslyngning og etablering af nyt vandløbsprofil til trods for, 
at de pågældende vandløb, i den tidligere regionplan, er lempet målsat (C el. E) samt at de alle 
ligger opstrøms eksisterende okkerfældningsanlæg. 
 
Holstebro Kommune påpeger, at det er uheldigt, at der kun anvendes et virkemiddel (ændret 
vandløbsvedligeholdelse) i forhold til reduktion af okkerpåvirkningen i vandløb, al den stund 
at en stor del af kommunens vandløb er belastede med okker. Samtidig mener kommunen, at 
der kan stilles spørgsmålstegn ved, at der tiltænkes anvendt okkerreducerende tiltag i tidligere 
lavt målsatte vandløb, der allerede nu ligger opstrøms okkerrensningsanlæg. Kommunen 
finder det ligeledes formålsløst, at forlange fuld fiskepassage til disse vandløbsstrækninger. 
 
Holstebro Kommune stiller spørgsmålstegn ved den okkerbegrænsende effekt af virkemidlet 
’ændret vedligeholdelse’ og påpeger, at en lang række af kommunens okkerbelastede vandløb 
med et godt fald ikke vedligeholdes. 
 
Holstebro og Ikast Brande kommuner, Holstebro Struer Landboforening, Hedens 
Landboforening, Ikast-Bording Landboforening og Familielandbruget VEST-Jylland ønsker, 
at der i relation til okkerbegrænsende tiltag, som supplement til virkemidlet ’ændret 
vandløbsvedligeholdelse’, også åbnes op for anvendelse af virkemidlet okkerrensningsanlæg, 
da det er kommunernes vurdering, at disse anlæg har medvirket til væsentlige forbedringer, 
hvor de har været anvendt. 
 
Herning Kommune påpeger, at der i Hodsager Lilleå er anvendt genslyngning og etablering af 
nyt vandløbsprofil til trods for at jernindholdet iflg. kommunen er > 0,5 mg/l. Herning 
Kommune påpeger, at kommunen har fået udarbejdet en ny okkerundersøgelse, der viser, at 
okkerbelastningen i Hodsager Lilleå ikke stammer fra diffuse udledninger, men fra tre tilløb. 
Kommunen mener derfor ikke, at ændret vedligeholdelse kan anbefales som virkemiddel.  
 
Herning Kommune ønsker i stedet at etablere okkeranlæg i de tre tilløb umiddelbart før udløb 
i Hodsager Lilleå jf. Naturstyrelsens datamodel for vandløb – hvor okkeranlæg er anbefalet 
som virkemiddel ved meget høje okkerniveauer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
På baggrund af høringssvarene er det besluttet at, indsats i forhold til passage, ændret 
vedligeholdelse og vandløbsrestaurering er udsat i vandløb beliggende opstrøms eksisterende 



Lokalt høringsnotat for 
 vandplanforslag 1.4, Nissum Fjord 
 

 15

okkerrensningssøer. Datagrundlaget er opdateret i det omfang Naturstyrelsen har kendskab til 
beliggenheden af okkerrensningsanlæg. 
 
Det er Naturstyrelsens holdning, at okkerbekæmpelsen i form af ændret grødeskæring har 
størst virkning i sommerhalvåret. Hvis det viser sig, at virkemidlet ikke er tilstrækkeligt 
effektivt, vil Naturstyrelsen i næste planperiode overveje at anvende alternative virkemidler 
for at opnå målopfyldelse i de pågældende vandløb. Se tillige afsnit 2.10.2 i det generelle 
høringsnotat. 
 
Naturstyrelsen har ikke anvendt okkersøer som et virkemiddel i forbindelse med 
okkerbekæmpelsen, da disse søer kun foretager en symptombehandling. Når 
okkerforureningen kun bekæmpes med okkersøer, vil okkerudledningen fortsat foregå ud til 
vandløbet, der opstrøms for okkersøen herved ikke kan opnå god økologisk tilstand. En 
hævning af vandstanden i vandløbet kan medvirke til at forebygge okkerudvaskningen. Se 
tillige afsnit 2.10.2 i det generelle høringsnotat. 
 
Det er Naturstyrelsens udgangspunkt, at indsatsen skal ske i de vandområder der er angivet i 
vandplanerne og med anvendelse af virkemidlet ændret vedligeholdelse. Det nævnte eksempel 
fra Hodsager Lilleå viser dog, at der i forbindelse med udarbejdelse af 
administrationsmodellen for vandløbsindsatsen skal fastlægges, hvilke kriterier, der skal 
anvendes ved prioritering af indsatsen og den efterfølgende udbetaling af erstatninger/ 
projektmidler. 
 
Ændret vandløbsvedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening og  
Familielandbruget VEST-Jylland samt13 lodsejere omkring Malmkær Bæk, 
Møllegrøften/Tulstrup Afledningsgrøft, Kjeldsig Grøft og Kjærgård Bæk/Nordre Tværmose 
Grøft mener ikke, at der i dag findes viden om en tydelig sammenhæng mellem ændret 
vandløbsvedligeholdelse og vandløbets faunaklasse. Denne usikkerhed finder de skal fjernes 
inden evt. tiltag gennemføres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Der er efter Naturstyrelsens opfattelse god dokumentation for, at varierede fysiske forhold, 
blandt andet skabt ved ændret vedligeholdelse, resulterer i en bedre miljøtilstand i 
vandløbene. 
Se tillige afsnit 3.4.2 i det generelle høringsnotat. 
 
Sandvandring 
Sammenfatning af høringssvar 
Struer Kommune mener, at fremskyndelsen af tiltag til forbedring af den økologiske tilstand i 
vandløb efter kommunens skøn vil give anledning til stigende problemer med brinkerosion og 
sandvandring. Det vil især give sig udslag de steder, hvor vandløbene får frit spil til at 
mæandere. Den traditionelle løsning har hidtil været etablering af sandfang, med deraf 
løbende vedligeholdelsesudgifter, hvilket kommunen ikke vurderer at være en hensigtsmæssig 
løsning på sigt. Problemstillingen er efter kommunens skøn ikke behandlet i vandplanerne, og 
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det ønskes derfor indarbejdet med forslag til virkemidler. Kommunen påpeger ligeledes, at en 
ændring af vedligeholdelsen i Hestbæk-Riskjær Bæk kun er relevant for den øverste del af 
den udpegede strækning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er Naturstyrelsens opfattelse, at hvor vandløb mæandrerer og bevæger sig mod en naturlig 
fysisk balance, vil materiale eroderes bort ét sted og naturligt aflejres andre steder i vandløbet 
uden at medføre et øget vedligeholdelsesbehov. Naturstyrelsen forventer, at indsatsen på de 
enkelte vandløbsstrækninger fastlægges i detaljer via de kommende kommunale handleplaner. 
I Hestbæk-Riskjær Bæk fastholdes indsatsen – ændret vedligeholdelse, men den præcise 
udmøntning fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af de kommunale handleplaner. 
 
 
2.5.1 Vandløbsrestaurering 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Ikast-Brande Kommune bemærker, at det kan blive vanskeligt at opnå gode fysiske forhold i 
vandløb af blødbundstypen ved restaurering i form af udlægning af gydegrus mm. 
 
Ikast-Brande Kommune påpeger ligeledes, at det vil være ressourcekrævende, hvis private 
vandløb som beskrevet i ”Cirkulære om vandløbsloven” skal optages som offentlige vandløb, 
inden der kan gennemføres restaureringsprojekter i dem. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har i forlængelse af høringen besluttet at udskyde vandløbsrestaurering i 
vandløb af blødbundstypen til næste planperiode. 
 
Vandløbsloven giver allerede i dag kommunerne mulighed for udarbejdelse af 
vedligeholdelsesbestemmelser i private vandløb, uden at kommunerne behøver at optage 
vandløbene som offentlige. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4.1 i det generelle høringsnotat. 
 
 
2.5.2 Ændret vandløbsvedligeholdelse 
 
Indsigelser mod ændret vandløbsvedligeholdelse  
Sammenfatning af høringssvar 
a) Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening, 
Familielandbruget VEST-Jylland, 2 vandløbslaug og 70 lodsejere gør indsigelse mod ændret 
vandløbsvedligeholdelse i en række vandløb i oplandet til Nissum Fjord. Indsigelserne går 
generelt på at højere vandstand i vandløbene vil give problemer med dyrkning af 
landbrugsjord. Mange lodsejere anfører at de forventer fuld kompensation for tab af dyrkning. 
 
Det drejer sig om følgende vandløb: Højris Å, Herningsholm Å, Malmkær Bæk, 
Møllegrøften/Tulstrup Afledningsgrøft, Kjeldsig Grøft, Kjærgård Bæk/Nordre Tværmose 
Grøft, Afløb fra Pjarris Mose, Abildholt Bæk, Røjenkjær Bæk, Tæve Bæk, Sønderbæk, 
Baunbæk, Simmelkær Bæk, Tvis Å samt Afløb fra Varhede. 
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b) En række lodsejere ønsker i stedet, at der anvendes okkerfældningsbassiner som 
virkemiddel til begrænsning af okkerforurening.  
 
c) Enkelte lodsejere udtrykker et ønske om, at vandløbene i stedet uddybes og gøres bredere 
for at sikre en fremtidig afledningsevne. 
 
d) Herning Kommune påpeger at virkemidlet ’ændret vedligeholdelse’ er anvendt i en række 
vandløb, hvor der i forvejen ikke foretages vandløbsvedligeholdelse. Det gælder følgende 
vandløb: Røjenkjær Bæk indenfor Habitatområde 249, Ovtrup Hede m. Røjen Bæk, hvor der 
ikke har været foretaget vedligeholdelse i 20 år samt dele af de private vandløb Hestbjerg 
Bæk, Bæk nord for Nøvling, Bæk i Kirkedal og Bjallerbæk. 
 
e) Holstebro Kommune mener ikke det fremgår af forslag til vandplaner, om 
”vedligeholdelse” dækker over både grødeskæring og oprensning og Lemvig, Holstebro og 
Ikast-Brande kommuner opfordrer til, at det overvejes at indføre begrebet ’naturvandløb’ i 
lovgivningen på lige fod med krav til vandløbets skikkelse eller vandføringsevne i de 
nuværende vandløbsregulativer. 
 
f) Ikast-Brande Kommune finder, at konsekvensanalyser, der viser hvor der kan opnås 
kompensation for ændret vandløbsvedligeholdelse, skal udføres af Miljøministeriet. 
Kompensation skal kunne gives til såvel landbrugs- som ikke-landbrugsarealer. Såfremt 
ændringer i vandløbsvedligeholdelse betyder, at uforholdsmæssigt store arealer påvirkes, bør 
virkemidlet ændres eller målsætningen reduceres. Ligeledes mener kommunen at ændringer i 
vedligeholdelsen, af hensyn til den praktiske gennemførelse og administration, skal ske for 
hele vandløbsstrækninger. 
 
g) Holstebro Kommune og 31 lodsejere ved Stormose Grøft og Pajkjær Grøft ønsker ikke, at 
der sker en ændring af vedligeholdelsen i de to vandløb, da de pågældende strækninger ligger 
opstrøms okkerrensningsanlæg. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
ad. a) Det er i Grøn Vækst-aftalen besluttet, at lodsejerne skal kompenseres for deres 
nettotab/indkomsttab som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse inden for rammerne af 
landdistriktsprogrammet. Det er kommunerne som vandløbsmyndighed, der på baggrund af 
de i vandplanerne udpegede vandløbsstrækninger for ændret vedligeholdelse, konkret 
vurderer, hvilken ændring af vedligeholdelse, der er nødvendig for at opnå den ønskede 
miljøtilstand.  
 
Det skal samtidig bemærkes at følgende vandløb er udtaget af vandplanen: 
 
 Dele af Malmkær Bæk (den tilbageværende del opfylder miljømålet). 
 Møllegrøften/Tulstrup Afledningsgrøft. 
 Dele af Kjeldsig Grøft (den tilbageværende del opfylder miljømålet). 
 Dele af Kjærgård Bæk/Nordre Tværmose Grøft. 
 Afløb fra Pjarris Mose. 
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 Øvre del af Abildholt Bæk - i den resterende del udsættes indsats i forhold til 
ændret. vedligeholdelse (Se ad. g). 

 Øvre del af Bavnbæk – i den nedre del af vandløbet er miljømålet opfyldt, mens 
indsatsen i forhold til en ændret vandløbsvedligeholdelse fastholdes på den 
resterende del. 

 Dele af Simmelkær Bæk – i den resterende del af vandløbet udsættes indsatsen i 
forhold til ændret vedligeholdelse (Se ad. g). 

 
I Røjenkjær Bæk fastholdes indsatsen på den nedre del, mens indsats i forhold til ændret 
vedligeholdelse på den øvre del udsættes (Se ad. g). I Sønderbæk afventes effekten af en 
forbedret spildevandsrensning før det vurderes, hvorvidt der også er brug for at foretage en 
vandløbsrestaurering for at kunne opfylde miljømålet. I Tvis Å fastholdes indsatsen. I Afløb 
fra Varhede afventes effekten af en forbedret spildevandsrensning før det vurderes, hvorvidt 
der også er brug for at foretage en ændret vandløbsvedligeholdelse/vandløbsrestaurering for at 
kunne opfylde miljømålet. Se tillige afsnit 2.6.6 i det generelle høringsnotat. 
 
ad. b) Naturstyrelsen har ikke anvendt okkersøer som et virkemiddel i forbindelse med 
okkerbekæmpelsen, da disse søer kun foretager en symptombehandling. Når 
okkerforureningen kun bekæmpes med okkersøer, vil okkerudledningen fortsat foregå ud til 
vandløbet, der herved ikke kan opnå god økologisk tilstand. En hævning af vandstanden i 
vandløbet kan medvirke til at forebygge okkerudvaskningen. Se tillige afsnit 2.10.2 i det 
generelle høringsnotat. 
 
ad. c) Generelt vil et dybere/bredere vandløbsprofil, efter Naturstyrelsens mening, ikke 
bidrage til en opfyldelse af miljømålet. 
 
ad. d) I Røjenkjær Bæk og Hestbjerg Bæk må det forventes, at der på de strækninger hvor 
miljømålet ikke er opfyldt, vil være et behov for yderligere okkerbegrænsende tiltag. 
Miljømålet i Bjallerbæk vurderes på baggrund af opdaterede data som opfyldt. Indsatsen i 
Bæk nord for Nøvling og Bæk i Kirkedal fastholdes. Den præcise udbredelse og anvendelse 
af de givne virkemidler kvalificeres i de kommunale handleplaner. Det vil derfor være op til 
kommunen, at vurdere, om der i visse vandløb vil være en miljømæssig gevinst ved at 
foretage en skånsom vedligeholdelse, f. eks i form af skæring af en smal slynget strømrende i 
vandløb, der er præget af kraftig tilgroning. 
 
ad e) Naturstyrelsen mener at kriterierne for sikring af fysisk variation i vandløb, er detaljeret 
beskrevet under bilag 8, Vandplan – hovedopland Nissum Fjord. Se tillige afsnit 3.4.2 i det 
generelle høringsnotat. 
 
ad. f) Det er i Grøn Vækst aftalen besluttet, at lodsejerne skal kompenseres for deres 
nettotab/indkomsttab som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse inden for rammerne af 
landdistriktsprogrammet. 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 vedligeholdelse og i hvilken udstrækning. I disse vurderinger 
vil også indgå konsekvenser i forhold til omfanget af vådere arealer som følge af evt. forhøjet 
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vandstand i dræn mv. Det er kommunerne der iværksætter disse konsekvensvurderinger. Se 
tillige afsnit 2.6.6 i det generelle høringsnotat.  
 
ad. g) Det er på baggrund af høringssvarene besluttet, at indsats i forhold til passage, ændret 
vedligeholdelse og vandløbsrestaurering er udsat i okkerbelastede vandløb beliggende 
opstrøms eksisterende okkerrensningssøer. Det skal dog samtidig nævnes, at Stormosegrøften 
og Pajkjær Grøft er udtaget af vandplanen. 
 
 
2.5.3 Fjernelse af spærringer 
 
Supplerende oplysninger vedrørende spærringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning og Holstebro kommuner giver oplysninger om 26 ukendte spærringer i vandløb i 
oplandet til Nissum Fjord. Oplysningerne omfatter styrt, længere rørlægninger samt 
eksisterende okkerrensningssøer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De ukendte spærringer er tilføjet vandplanens datagrundlag. Indsatsen i forbindelse med 
nytilføjede spærringer, er udskudt til næste planperiode. I enkelte tilfælde er der dog tale om 
spærringer placeret i vandløb der udtages af vandplanen, hvorfor disse ikke er tilføjet 
datagrundlaget. 
 
Supplerende oplysninger om passageforhold ved dambrug 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune påpeger at spærringen ved Brohus Dambrug i Lilleåen ikke er nedlagt – 
ligeledes påpeges det, at opstemningen ved Sandfær Dambrug i Lilleåen er nedlagt i 2009 
samt at spærringerne ved Ovstrup og Nr. Ågård Dambrug i Sunds Nørreå nedlægges i 2011. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Oplysningen vedrørende opstemningen ved Brohus Dambrug er taget til efterretning. 
Spærringen ved Sandfær Dambrug og Ovstup Dambrug fjernes fra kortgrundlaget, mens 
opstemningen ved Nr. Ågård Dambrug bibeholdes, da opstemningen endnu ikke er nedlagt.  
 
Øvrige spærringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Lemvig Kommune og Danmarks Naturfredningsforening påpeger, at Flynder Å nedstrøms 
Møllesøen er negativt påvirket af søen. Det foreslås derfor, at der gennemføres etablering af et 
omløbsstryg, så Flynder Å ledes udenom Møllesøen til gavn for både sø og vandløb. 
Danmarks Naturfredningsforening udtrykker ligeledes forundring over, at det af vandplan for 
Nissum Fjord ikke fremgår hvilke overvejelser, der ligger til grund for den manglende 
vurdering af de mange opstemninger ved mindre søer i Klosterheden Plantage. 
 
En lodsejer nævner i sit høringssvar, at han forventer, at den etablerede strygløsning ved 
Damhus Dambrug opfylder kravet til kontinuitet. 
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Ni lodsejere ved Hestbæk - Riskjær Bæk ønsker to spærringer, bestående af mindre 
vejunderføringer, bevaret af hensyn til en rationel landbrugsdrift. 
 
En lodsejer ved Stokvad Bæk ønsker en vejunderføring nederst i vandløbet bevaret. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Spærringen ved Møllesøen i Flynder Å er undtaget for indsats i denne planperiode, da søen er 
omfattet af en fredning (fredningsbestemmelse 1984, RAF104/1982). Der afsøges en 
afklaring af muligheder for at skabe kontinuitet som tilgodeser fredningskendelsen. 
 
I bilag til kortmaterialet til vandplan for Nissum Fjord fremgår det, at de omtalte spærringer i 
Klosterheden er undtaget for indsats i denne plan, da der er tale om spærringer, hvor der kun 
findes korte strækninger opstrøms, og hvor effekten af at skabe passage vurderes at være 
minimal. Samtidig skal det nævnes, at der i Klosterheden - som følge af den stigende bestand 
af bævere - løbende opstår og forsvinder et utal af spærringer i de mindre tilløb til Flynder Å. 
 
Naturstyrelsen er enig i at strygløsningen ved Damhus Dambrug opfylder kravet til 
kontinuitet, og der skal således ikke ske en indsats til forbedring heraf. 
 
De mindre vejunderføringer i Hestbæk - Riskjær Bæk forventes gjort faunapassable, uden at 
overkørslerne sløjfes.  
 
Naturstyrelsen forventer ikke den pågældende vejunderføring i Stokvad Bæk fjernet – blot 
skal det sikres, at der er en velfungerende faunapassage til den øvrige del af Stokvad Bæk. 
 
 
2.5.4  Åbning af rørlagte vandløb 
 
Oplysninger om ukendte rørlægninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning og Holstebro kommuner, og én lodsejer giver oplysninger om ukendte rørlægninger i 
10 vandløb i oplandet til Nissum Fjord. 
 
Det drejer sig om rørlægninger i følgende vandløb: Bæk nord for Hodsager, Bæk nord for 
Fonvad, Næsholt Bæk, Lydersgård Husgrøft, Simonstrup Bæk, Ellebæk, Bæk ved Idom 
Mejeriby, Lægård Bæk, Skave Å, Stendis Bæk og Hestbjerg Bæk.  
 
Ikast-Brande Kommune ønsker, at mindre vandløbsstrækninger i kommunens vandløb, som 
for minimum 10-15 år siden er blevet rørlagt i vandløbenes øverste forløb uden de daværende 
myndigheders kendskab, bør tilføjes i vandplanernes datamateriale. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indkomne oplysninger om ukendte rørlægninger er tilføjet kortmaterialet. Dog gælder dette 
ikke rørlægningerne i Bæk ved Simonstrup og Næsholt Bæk, da vandplanen kun omfatter 
tidligere regionplanmålsatte vandløb, ligeledes medtages rørlægningerne i Lydersgård 
Husgrøft, Bæk ved Idom Mejeriby og Stendis Bæk ikke, da vandløbet/dele af vandløbet er 
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udtaget af vandplanen. Ikast-Brande Kommune har ikke kunnet stedfæste de nævnte 
rørlægninger. Det har derfor ikke været muligt at tilføje disse rørlægninger. 
 
Indsigelser mod genåbning af rørlagte vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Struer Kommune og 3 lodsejere gør indsigelse mod genåbning af rørlægninger i tre vandløb i 
oplandet til Nissum Fjord. Indsigelserne går på, at det vil være uhensigtsmæssigt dyrt at åbne 
bynære rørlægninger, at det vil være svært at få plads til det frilagte vandløb eller at en 
genåbning vil forringe dyrkningsmulighederne i det åbne land. 
 
Det drejer sig om rørlægninger i Linde Bæk, Støvlbæk – Vemb og Bæk i Kærdal 
(Prebensgård Bæk). 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret indsatsen i forhold til genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger 
således, at der på landsplan i alt skal genåbnes ca. 200 km. Genåbningen af disse har høj 
prioritet. De udvalgte 200 km rørlagte vandløb har alle været i høring i forbindelse med 
udkast til vandplaner. Se i øvrigt det generelle høringsnotats afsnit 2.6.9 og 3.4.4 
 
Der er ikke planlagt en genåbning af de ovennævnte rørlægninger i Linde Bæk og Støvlbæk – 
Vemb mens frilægning af den rørlagte del af Bæk i Kærdal (Prebensgård Bæk) fastholdes. 
 
 
2.6  Sammenhæng med Natura 2000 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at vandplan for Nissum Fjord sikrer laksefisken 
helts gydeområder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ferskvandsfisk indgår ikke som kvalitetsparameter i denne planperiode, ligesom specifikke 
arters miljøkrav ikke er direkte inddraget. Det forventes dog, at de implementerede 
virkemidler til forbedret kontinuitet, bedre fysiske forhold samt en bedre vandkvalitet, 
generelt vil forbedre levevilkårene for fiskebestandene i vandløbene i Nissum Fjords opland. 
 
 
2.7  Andre lokale forhold 
 
Sammenfatning af høringssvar 
a) Herning Kommune påpeger at vandløbet Malmkær Bæk Sønderås sommerudtørrer fra maj 
til august og den doserede indsats foreslås fjernet. 
 
b) Danmarks Naturfredningsforening peger på, at det ved Fåremølle Å er muligt at etablere et 
vådområde på strækningen fra tilløbet Sinkbæk til udløbet i Nissum Fjord samt muligheden 
for at fjerne pumpestationen ved Ramme Å’s udløb i den nordlige del af Nissum Fjord. 
 



Lokalt høringsnotat for 
 vandplanforslag 1.4, Nissum Fjord 
 

 22

c) Lemvigegnens Landboforening påpeger, at Ramme Å, der i dag har udløb i Nissum Fjord, 
kan pumpes direkte ud i Vesterhavet syd for Fjaltring, hvorved næringsstoftilførelsen til 
Nissum Fjord begrænses. 
 
d) En lodsejer ved Linde Bæk ønsker ikke, at en 700 m lang vandløbsstrækning omfattes af 
bræmmebestemmelserne med 10 m randzoner. Lodsejeren begrunder dette med, at det vil 
være til stor gene i forhold til ejerens muligheder for at dyrke de pågældende arealer rationelt 
ligesom det iflg. ejeren vil reducere ejendommens værdi. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
ad. a) Miljømålet for Malmkær Bæk Sønderås er opfyldt og der er derfor ingen indsats i dette 
vandløb. 
 
ad. b) 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. Se endvidere afsnit 3.5.3 Kystvande – Vådområder. Pumpestationen 
ved Ramme Å’s udløb i Nissum Fjord, er omfattet af vandplan for Nissum Fjord, men 
indsatsen til forbedring af passageforholdene er udsat til næste planperiode, da det af tekniske 
årsager vurderes vanskeligt at genskabe naturlige forhold. 
 
ad. c) En udpumpning af vandet fra Ramme Å direkte i Vesterhavet vil fortsat udgøre et 
problem i forhold til kontinuiteten i Ramme Å. Problematikken omkring 
næringsstofbelastningen i Nissum Fjord behandles under afsnit 3.5 Kystvande - Virkemidler 
og indsatsprogram. 
 
ad. d) Naturstyrelsen bemærker, at udlægningen af randzoner er en del af aftalen om Grøn 
Vækst, og at randzonerne opfylder flere formål. For det første reduceres tabet af 
næringsstoffer (især kvælstof, men også fosfor har betydning), og for det andet begrænses 
belastningen med pesticider fra de dyrkede arealer. Endelig bidrager randzonerne til mere 
natur og øget biodiversitet. Der henvises i øvrigt til det generelle høringsnotats afsnit 2.6.2 
vedrørende randzoner. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening, Ikast-Bording Landboforening og 
Familielandbruget VEST-Jylland påpeger, at Vandrammedirektivet giver mulighed for at 
anvende undtagelsesbestemmelse for udskydelse af tidsfrist (artikel 4.4) og lempelse af 
miljømålene (artikel 4.5), hvis indsatsen bliver uforholdsmæssig dyr. Disse muligheder bør i 
højere grad anvendes. Det bør efter foreningernes opfattelse erkendes, at nogle vandløb har 
det primære formål at aflede vand og miljømålsætningen bør tilpasses andre samfundsbehov 
end blot opnåelse af god økologisk tilstand for enhver pris.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
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 
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vandløb, der i de tidligere regionplaner var lempet målsat med det primære formål at aflede 
vand. 
 
På baggrund af en række af de indkomne høringssvar og en fornyet gennemgang af flere 
vandløbsstrækninger, er der i vandplanerne derudover foretaget en opdatering af 
udpegningerne som stærkt modificerede vandområder og kunstige vandområder, således at 
flere vandløbsstrækninger nu er udpeget i disse kategorier. For så vidt angår de rørlagte 
vandløbsstrækninger, er der foretaget en væsentligt større udpegning af disse som stærkt 
modificerede. Det er Naturstyrelsens vurdering, at EU's retningslinjer for udpegning af 
kunstige og stærkt modificerede vandområder er efterlevet i vandplanerne. Der henvises i 
øvrigt til afsnit 2.2.4 i det generelle høringsnotat. 
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3.0 Kystvande 
   
3.1 Resume   
 
Der er modtaget 7 høringssvar. Fra Holstebro Struer Landboforening, Hedens Landboforening 
Familielandbruget VEST-Jylland og Ikast-Bording Landboforening, fra Snaptun Frysehus, fra 
Danmarks Naturfredningsforening, fra DN Lemvig og Holstebro, fra Lemvigegnens 
Landboforening samt fra Kystdirektoratet. 
 
Høringssvarene omhandler 
- mål for kvælstof 
- ålegræsværktøjet 
- anvendelse af ålegræs som indikator for miljøtilstanden 
- indsatsprogrammet 
- slusefjord og slusedrift 
 
Naturstyrelsen har opdateret datagrundlaget frem til 2010, hvilket har medført visse ændrede 
vurderinger. 
 
 
3.2 Miljømål  
 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningerne Holstebro Struer, Hedens, Ikast-Bording og Familielandbruget VEST-
Jylland samt Snaptun Frysehus mener, at miljømålene for Nissum Fjord er fastsat på et for 
spinkelt grundlag, da referencesituationen er bestemt på en enkelt observation fra 1957.  
 
Endvidere vurderer de, at ålegræsværktøjet og ”Laurentius-relationen” er utilstrækkeligt til at 
fastsætte et indsatsbehov for Nissum Fjord. 
 
 Naturstyrelsens bemærkninger 
Som anført i det overordnede høringsnotat for Kystvande finder Naturstyrelsen og 
Ålegræsgruppen, at oplysningen om ålegræs udbredelse fra 1957 er valid. Flere observationer 
fra årene 1957 til 1975 viste, at ålegræs forekom i hele området vest for Mellem Fjord bortset 
fra det øverste lavvandede område i Bøvling Fjord, og ud til største dybde i Yder Fjord. Disse 
observationer indgår ligeledes som baggrund for at fastlæggelse af referencetilstand. 
 
For generelle betragtninger om ålegræsværktøjets anvendelighed i vandplanerne henvises til 
ålegræsgruppens rapport og kapitel 2.3.3 om ålegræsværktøjet i det generelle høringsnotat på 
www.naturstyrelsen.dk.  
 
Indsatsbehovet for Nissum Fjord er ikke beregnet ved hjælp af ålegræsværktøjet og 
”Laurentius-relationen”, men med en tredimensionel hydrodynamisk model for Nissum Fjord, 
der regner på en potentiel dybdeudbredelse for undervandsvegetation. Ved beregning af 
indsatsbehovet er der derfor taget højde for fjordens særlige forhold som lavvandet, 
vindeksponeret brakvandsfjord med tre bassiner.  
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3.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningerne undrer sig over, at reduktionskravet for N og P er skærpet i forhold til 
oplandsanalysen og modelberegningerne for Nissum Fjord fra 2006.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
At reduktionskravet er skærpet i forhold til oplandsanalysen og modelberegningerne skyldes, 
at miljømålene er skærpede i forhold til de krav, der var stillet til vegetationsudbredelse 
tilbage i 2006.   
 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningerne peger på, at det ville være mere relevant at bruge børstebladet vandaks 
som miljøindikator for Mellem Fjord og Felsted Kog. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I denne 1. generations vandplan for Nissum Fjord er ålegræs, som for alle øvrige danske 
fjorde, eneste kvalitetselement anvendt til at fastsætte miljømål. For Yder Fjord anvendes 
ålegræs tillige til tilstandsvurdering. Se begrundelserne for dette i det generelle høringsnotat 
Kap. 2.3.3. Tilstandsvurderingen for Mellem Fjord og Felsted Kog er foretaget på andre 
parametre: N og P koncentrationer og øvrig undervandsvegetation. 
 
Naturstyrelsen er enig i, at det i de kommende vandplaner kunne være relevant med mål for 
udbredelsen af børstebladet vandaks eller anden rodfæstet undervandsvegetation i Mellem 
Fjord og Felsted Kog, da der på grund af saltholdighederne ikke vokser ålegræs i de to 
delfjorde.  
 
Af målsætningen for Mellem Fjord og Felsted Kog fremgår, at de angivne dybdegrænser for 
de to bassiner skal betragtes som potentielle dybdegrænser for ålegræs, hvis forholdene havde 
været gunstige for vækst af ålegræs. 
 
Det skal påpeges, at målbelastningen og dermed indsatsbehovet ikke er beregnet ud fra 
ålegræstilstanden, som den er i dag, men ud fra at ålegræs potentielt skal kunne vokse ud til 
de dybder, der er angivet som miljømål. Beregning af målbelastning er først og fremmest sket 
ved at anvende fysiske, kemiske og biologiske data for fjorden i en tre-dimensionel 
hydrodynamisk model og med kendte relationer mellem ålegræs og vandets klarhed.   
 
Fremadrettet skal der udarbejdes mål for andre kvalitetselementer i planerne. På baggrund 
heraf forventes (som også anbefalet af Ålegræsarbejdsgruppen) udviklet nyt 
forvaltningsværktøj, som indeholder såvel ålegræs som et eller flere af de øvrige betydende 
kvalitetselementer. Se også kapitel 2.5.3 i det generelle høringsnotat og 
Ålegræsarbejdsgruppens rapport, der kan findes på www.naturstyrelsen.dk.  
 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at den planlagte P-indsats er tilstrækkelig. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Fosfortilførslerne til Nissum Fjord bliver reduceret via de generelle virkemidler og de 
virkemidler, der er planlagt som indsats for at forbedre forholdene for vandløb og søer i 
oplandet til Nissum Fjord.  
 
 
3.4 Påvirkninger 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningerne Holstebro Struer, Hedens, Ikast-Bording og Familielandbruget VEST-
Jylland foreslår at ændre slusepraksis for at opnå en mere stabil saltholdighed og mindre 
lagdeling.  
 
Kystdirektoratet bemærker, at det ikke er muligt at pumpe vand ind gennem slusen og at flere 
forhold gør, at man med afvandingsslusen i Thorsminde ikke kan forvente at opnå samme 
forhold som i Ringkøbing Fjord. 
 
Kystdirektoratet ønsker slusen i Thorsminde benævnt ”afvandvandingssluse”, samt ønsker 
tilføjet at afvandingsslusen allerede i 1957-66 regulerede vandstand og saltholdighed i 
Nissum Fjord. Desuden er påpeget en række punkter, som opfattes som korrekturforslag. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ifølge vandplanen skal det inden udarbejdelsen af næste vandplan undersøges, om en justering 
af slusepraksis kan fremme ”god økologisk tilstand”. Et teknisk udvalg, nedsat af 
sluseudvalget, undersøger frem mod næste vandplan, om slusepraksis bør ændres og om 
slusen vil være i stand til at honorere eventuelle ønsker om ændret saltholdighed. 
 
Naturstyrelsen takker for korrekturforslagene, der i vidst muligt omfang tages til efterretning. 
Naturstyrelsen ændrer ordet ’sluse’ til ’afvandingssluse’ hvor relevant, samt indføjer i planen, 
at afvandingsslusen regulerede vandstand og salt allerede i 1957-66. Se også afsnit om 
slusefjorde i det generelle høringsnotat afsnit 2.10.5. 
 
 
3.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 
Rørsump som virkemiddel 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningerne foreslår, at rørsumpen i Felsted Kog får lov at brede sig for at udnytte 
tagrørenes kapacitet til at optage næringsstoffer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den eksisterende rørskov i Felsted Kog bliver ikke reguleret eller forsøgt begrænset. Rørsump 
er ikke vurderet som et omkostningseffektivt virkemiddel og derfor ikke medtaget som 
virkemiddel i vandplanerne. 
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Ændring af udløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Lemvigegnens Landboforening foreslår at begrænse næringsstoftilførslen til Nissum Fjord 
ved at pumpe vandet fra Ramme Å direkte i Vesterhavet i stedet for som nu, at lede det til 
Nissum Fjord. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanens indsatskrav til næringsstofreduktion til Nissum fjord opnås ved at iværksætte en 
række virkemidler, som fremgår af indsatsprogrammet. Disse virkemidler er udpeget af et 
tværministerielt virkemiddeludvalg med Finansministeriet som formand, og er besluttet af 
forligspartierne bag Grøn Vækst aftalerne. Indsatsprogrammet sikrer en omkostningseffektiv 
sammensætning af udpegede virkemidler.  
 
En række af de foreslåede virkemidler implementeres via sektorlovgivningen og skal 
gennemføres. For andre virkemidler er der et vist kommunalt råderum til konkret at afgøre, 
hvilke virkemidler der skal anvendes for at nedbringe næringsstoftilførslerne til fjorden. 
Indsatser i vandplanerne kan dog ikke iværksættes, uden at der er penge til kompensation til 
alle parter. I de tilfælde hvor kommunen vælger alternative virkemidler og hvor 
implementeringsomkostninger overstiger rammen i Grøn Vækst, vil omkostningen skulle 
finansieres af kommunen, borgere og lodsejere m.m.   
 
 
3.5.1 Randzoner 
 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
 
3.5.2 Efterafgrøder 
 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
 
3.5.3 Vådområder 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune efterlyser mulighed for at etablere vådområder i Storå-systemet opstrøms 
Holstebro Vandkraftsø. 
 
Danmarks Naturfredningsforening peger på et konkret område i Fåremølle å til etablering af 
vådområde. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Omfanget af vådområdeindsats i de kystnære V1- og V2-oplande er dimensioneret ud fra 
kystvandenes indsatsbehov. Udpegning af potentielle vådområder er lagt nedstrøms søer for at 
opfylde Grøn Vækst-målsætningen for omkostningseffektiv reduktion af 
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kvælstofbelastningen. Eventuelle vådområder opstrøms søer vil, på grund af retention i søen, 
ikke være lige så omkostningseffektive i forhold til at fjerne kvælstof til fjorden.  
 
Konkret udpegning og gennemførelse af vådområdeprojekter ligger inden for det kommunale 
råderum og VOS samarbejdet.  
 
I et bilag til miljøministerens brev, som blev sendt ud ved høringens start, fremgår det, at der 
ikke kan iværksættes indsatser, uden at der er penge til kompensation til alle parter. Det 
fremgår også, at summen af disse udgifter skal ligge indenfor den økonomiske ramme, der er 
afsat i Grøn Vækst. 
 
 
3.6 Sammenhæng med Natura 2000 
 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
 
3.7 Andre lokale forhold 
 
Ingen høringssvar under dette emne. 
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4.0 Søer 
   
4.1 Resume    
 
Der er registreret 6 høringssvar vedr. lokale forhold om søer. De kommer fra de 4 kommuner: 
Holstebro, Herning, Lemvig, og Ikast-Brande, Danmarks Naturfredningsforening i 
samarbejde med lokalafdelingerne Lemvig og Holstebro samt Det Økologiske Råd. 
 
De indkomne høringssvar omhandler: 

- ændring af miljømål og søtype 
- fastsættelse af indsats og anvendelse af virkemidler 
- ønske om øget overvågning 
- inddragelse og opdatering af nye data 
- oplysninger om nye data 

 
 
4.2 Miljømål  
 
Sammenfatning af høringssvar 
Det Økologiske Råd finder, at Fuglsang Sø skal have miljømålet høj økologisk tilstand, fordi 
søen allerede opfylder kravet om maksimalt 4,6 - 7 μg/l mht. klorofylniveau, som er grænsen 
mellem god og høj økologisk tilstand, idet søens klorofylniveau ligger på omkring 2,8 μg/l. 
Det lave klorofylindhold giver mulighed for, at der med tiden kan indfinde sig en rig og 
varieret undervandsvegetation i søen 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har vurderet at datamaterialet anvendt i høringsudkastet ikke var repræsentativt 
for søens fremtidige miljøtilstand, med baggrund i at søen var nyetableret. I høringsudgaven 
blev Fuglsang Sø derfor målsat med et miljømål svarende til god økologisk tilstand. Fuglsang 
Sø vil blive undersøgt i 2012 i henhold til det gældende nationale overvågningsprogram.  
Endvidere har Herning Kommune fremsendt nye data gældende for Fuglsang Sø i perioden 
2007 - 2010, som indikerer at Fuglsang Sø på sigt kan målsættes med et lavere klorofyl 
niveau end de nuværende 12 µg/l. Miljømålet god økologisk tilstand fastholdes i denne 
vandplan, med begrundelse i at Fuglsang Sø forsat betragtes som nyetableret.  
 
Se endvidere det generelle høringsnotat afsnit 2.4.1vedr. manglende viden.  
 
 
4.3  Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Indsatskategori for miljøfarlige stoffer i Byn og Søndersund 
Sammenfatning af høringssvar  
Danmarks Naturfredningsforening fremsætter ønske om, at indsatskategorien for miljøfarlige 
forurenende stoffer i Byn og Søndersund ændres til kategori 3, da de miljøfarlige forurenende 
stoffer er relateret til de stærkt belastende okkertilledninger.  
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Byn og Søndersund var i høringsudgaven placeret i indsatskategori 2. I forhold til 
Høringsudgaven har Naturstyrelsen har besluttet, at for sedimentundersøgelser fra perioden 
2000 – 2010 anvendes følgende kategorisering: Søer med analyser der overskrider 90% 
fraktilen skal placeres i kategori 3 ”vandområde med behov for stofbestemt indsats” og søer 
med stoffer der overskrider 75 % fraktilen skal i kategori 2 ”Vandområde under observation” . 
Såfremt data er ældre end år 2000 angives data i parentes hvis koncentrationerne når 75% 
eller 90% fraktilen. Søen, som stofferne er målt i, sættes i kategori 2 og vil blive undersøgt i 
perioden 2010-2015 i henhold til det nationale overvågningsprogram.  
 
I vandplanen vil Søndersund forsat være placeret i indsatskategori 2 ”Vandområde under 
observation” under henvisning til at data er fra før 2000. Byn har været undersøgt i 2008 og 
resultaterne betyder, at Byn placeres i kategori 2 gældende for Nonylphenol og i kategori 3 
”vandområde med behov for stofbestemt indsats” i forhold til en række tungmetaller.     
 
Ønskes om indsats overfor miljøfarlige forurenende stoffer 
Sammenfatning af høringssvar  
Danmarks Naturfredningsforeningens lokal afdelinger i Lemvig og Holstebro er bekymrede 
over at grænseværdierne for miljøfarlige forurenende stoffer er overskredet.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der foreligger ikke grænseværdier (miljøkvalitetskrav) for miljøfarlige forurenende stoffer i 
sediment. Resultaterne i vandplanens tabel 2.3.6, bygger på landsdækkende analyser for 
tungmetaller i sedimentet, hvilket betyder at data markeret med rødt eller lyserødt for et 
givent tungmetal er blandt de henholdsvis 10 % (90% fraktilen) eller 25 % (75%fraktilen) 
højeste værdier målt i Danske søer.  
I forhold til Høringsudgaven har Naturstyrelsen har besluttet, at for sedimentundersøgelser fra 
perioden 2000 – 2010 anvendes følgende kategorisering: Søer med analyser der overskrider 
90% fraktilen skal placeres i kategori 3 ”vandområde med behov for stofbestemt indsats” og 
søer med stoffer der overskrider 75 % fraktilen skal i kategori 2 ”Vandområde under 
observation” . Såfremt data er ældre end år 2000 angives data i parentes hvis 
koncentrationerne når 75% eller 90% fraktilen. Søen, som stofferne er målt i, sættes i kategori 
2 og vil blive undersøgt i perioden 2010-2015 i henhold til det nationale 
overvågningsprogram. 
 
Se endvidere det generelle høringsnotat afsnit 2.4.1vedr. miljøfarlige forurenende stoffer i 
overfladevand.  
 
 
4.4  Påvirkninger 
 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
 



Lokalt høringsnotat for 
 vandplanforslag 1.4, Nissum Fjord 
 

 31

4.5  Virkemidler og indsatsprogram 
 
Ønske om øget indsats  
Sammenfatning af høringssvar 
Herning, Holstebro og Lemvig kommuner peger på fire søer (Sunds Sø, Husby Sø, Byn og 
Søndersund), hvor miljømålet er opfyldt, men hvor dette er truet på grund af for store 
næringsstoftilførsler, hvorved der er risiko for, at søernes nuværende tilstand forværres.  
 
Danmarks Naturfredningsforening peger på 5 søer (Byn, Søndersund, Tang Sø, Indfjorden og 
Husby Sø) hvor DN finder at næringsstofbelastningen er for stor til at fastholde den 
nuværende miljøtilstand, og fremsætter ønske om indsats til nedbringelse af 
næringsstofbelastningen til søer med målopfyldelse.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Se det generelle høringsnotat afsnit 2.2.7 vedr. indsatsprogrammets omfang.  
 
Ønske om overvågning af visse søer 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker at overvågningen af søerne Våd Eng v. Nissum 
fjord og Sø ved Nissum Fjord iværksættes snarest.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Søerne indgår i det nationale overvågningsprogram i perioden 2010 – 2015 og er undersøgt i 
2011 med hensyn til følgende: Vandkemiske og fysiske parametre samt sammensætningen af 
undervandsplanter.  
 
 
4.5.1 Randzoner 

 
Ingen høringssvar under dette emne. 

 
 

4.5.2 P-ådale 
 

Ingen høringssvar under dette emne. 
 
 
4.5.3 Spildevandsrensning 
 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
 
4.5.4  Sørestaurering 
 
Sammenfatning af høringssvar 



Lokalt høringsnotat for 
 vandplanforslag 1.4, Nissum Fjord 
 

 32

Herning Kommune er betænkelige ved anvendelsen af aluminium til sørestaurering og finder 
at sedimentfjernelse er et bedre virkemiddel til at opnå målopfyldelse i Gødstrup Sø. 
 
Ikast Brande Kommune mener at de hidtidige erfaringer med sørestaurering har vist at de 
anvendte metoder ikke er tilstrækkelige til at opnå varige forbedringer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
En arbejdsgruppe med deltagelse af Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening 
har gennemført en teknisk og økonomisk analyse af, hvornår der bør gennemføres 
sørestaurering i første planperiode. Resultatet fra arbejdsgruppen kan læses her; 
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/82A98862-C6B7-4F6D-8411-
23D93179DFA6/124540/Srestaureringsgruppensarbejdspapir.pdf. Der henvises endvidere til 
det generelle høringsnotat afsnit 2.6.13 vedr. anvendelse af sørestaurering og alternativer til 
de anvendte metoder.  
 
 
4.6 Sammenhæng med Natura 2000 
 
Sammenfatning af høringssvar 
DN mener, at der i artsudpegningsgrundlaget mangler en række af de bl.a. rødlistede planter 
beskrevet om i Søndersund og Byn, Tangsø og Indfjorden (bl.a. beskrevet i publikationen 
”Bundvegetationen i syv vestjyske søer 1988” Ringkøbing Amtskommune samt 
Basisanalysen og ”Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 side 7). 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For, at en art kan indgå i udpegningsgrundlaget, skal den forekomme regelmæssigt og i 
væsentligt omfang i området, samt enten være angivet på habitatdirektivets bilag II eller på 
fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I eller være en tilbagevendende trækfugleart i en væsentlig 
forekomst. På samme måde kan udpegningsgrundlaget kun omfatte de naturtyper, der er på 
Habitatdirektivets bilag I. De omtalte plantearter er ikke omfattet af dette bilag, og vil således 
heller ikke fremover udgøre en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 65- 
Nissum Fjord. Der henvises endvidere til det generelle høringsnotat afsnit 2.11 vedr. 
sammenhæng med Natura 2000-planerne. 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Lemvig Kommune opfordrer staten til at genoverveje om de anviste virkemidler i oplandet til 
Byn og Søndersund er tilstrækkelige til at sikre målsætningen efter vandplanerne, men også til 
at sikre gunstig bevaringsstatus jf. habitatreglerne.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til det generelle høringsnotat afsnit 2.11 vedr. sammenhæng med Natura 2000-
planerne. 
 
4.7 Andre lokale forhold 
 
Ingen høringssvar under dette emne. 
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5.0 Spildevand 
   
5.1 Resume      
 
Der er modtaget 7 høringssvar. De er kommet fra Holstebro Kommune, Ikast-Brande 
Kommune, Herning Kommune, Herning Vand A/S og Ikast-Brande Spildevand A/S. 
 
Høringssvarene omhandler:  
- datagrundlag ønskes opdateret 
- indsigelse mod indsats på konkrete udledninger 
- ekstra udpegning af indsats ønskes 
 
5.2 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Datagrundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Kommune og Herning Vand A/S bemærker, 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 grundlag for vurderingen af indsatsen. Herning Vand A/S orienterer om, at Aulum 
og Sunds Renseanlæg nedlægges i hhv. 2012 og 2013. 
 
Holstebro Kommune bemærker, at de private renseanlæg Ulfborg Kærgård og Bjerghuse 
Camping mangler i Tabel 2.2.3. 
 
Holstebro Kommune anfører, at det ikke er tydeligt, hvad baseline dækker over i relation til 
kommunens spildevandsplaner. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har foretaget en fuld opdatering af datagrundlaget på spildevandsområdet 
således, at data frem til og med 2010 inddrages. Kommunernes opdateringer i WinRis og 
andre landsdækkende databaser er derfor inddraget i de endelige vandplaner.  
 
Naturstyrelsen har i vandplanernes baseline så vidt muligt inddraget politisk vedtagne tiltag i 
kommunernes spildevandsplaner frem til 1.1 2015. 
 
Naturstyrelsen henviser til WebGIS, hvor det for alle punktkilder fremgår, hvilke udledte 
mængder, der anvendes i både status og baseline. Det fremgår således af WebGIS, om der er 
forudsat ændringer frem til baseline. 
 
 
5.3 Virkemidler og indsatsprogram 
 
Indsats for renseanlæg 
Sammenfatning af høringssvar 
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Ikast-Brande Kommune bemærker, at Ikast Renseanlæg ved Højris Å er udpeget til indsats. 
Højris Å har i vandplanen en faunaklasse 4. Ikast-Brande Kommune har lavet en DVFI-prøve 
i 2010 ved den målestation (5000086), der er brugt til at vurdere vandløbstrækningens 
tilstand. Prøven viser en faunaklasse 6. Ikast-Brande Kommune vurderer, at Højris Å har 
målopfyldelse på strækningen, hvor renseanlægget er udpeget, og der bør tages nye DVFI-
prøver i 2011 og 2012 og først derefter vurderes, om der skal ske en indsats i forhold til 
renseanlægget. 
 
Ikast-Brande Spildevand A/S har haft samme bemærkninger til indsatsen i Højris Å. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Retningslinierne for fastlæggelse af faunaklasse i vandløb følges (se bilag 9 Vandløb 
vejledning  i http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/Proces-
milepael/Hoering-vandplaner/Planforslag-vandplaner/), og derved bliver DVFI 4 nedstrøms 
Ikast Renseanlæg, hvilket betyder at indsatsen for renseanlægget bibeholdes.  
 
Indsats for regnbetingede udløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Herning Vand A/S bemærker, at der er indsats på 4 bygværker i Aulum, men at Aulum 
Renseanlæg nedlægges i 2012, og der separatkloakeres i oplandene til 2 bygværker samt 
etableres 500 m3 sparebassin. I Teglværksgrøften, hvor et bygværk er udpeget til indsats, er 
der etableret bassin og styring af spildevandet, som betyder, at udledningen er væsentlig 
reduceret, og at indsatsen derfor bør udgå.  
 
Herning Vand A/S oplyser, at bygværk Y03 er foreslået til indsats, men at det er et 
nødoverløb. Der foretages forskellige tiltag ved oplande og bygværker med udløb til 
Hammerum Bæk, hvor 2 bygværker er udpeget til indsats.  
 
Ikast-Brande Kommune og Ikast-Brande Spildevand A/S bemærker, at der er udpeget 3 
bygværker ved Højris Å, som i vandplanen har en faunaklasse 4. Ikast-Brande Kommune har 
foretaget en DVFI-prøve i 2010 ved den målestation (5000086), der er brugt til at vurdere 
vandløbstrækningens tilstand. Prøven viser en faunaklasse 6. Ikast-Brande Kommune 
vurderer, at Højris Å har målopfyldelse på strækningen, hvor de 3 bygværker og 
renseanlægget er udpeget og der bør tages nye DVFI-prøver i 2011 og 2012 og første derefter 
vurderes, om der skal ske en indsats i forhold til de 3 udpegede bygværker.  
 
Ikast-Brande Spildevand A/S bemærker, at Hagelskær Grøft har lav vandføring, udtørrer 
periodisk, er kraftigt udgrøftet og primært bortleder drænvand og regnvand og bør derfor 
udtages af vandplanen. Det er konstateret, at der ledes urenset spildevand til regnvandsledning 
ved udløb 1R02000 fra parcelhuskvarteret. Der er igangsat undersøgelser for opsporing af 
kilden. Ved siden af RBU 1F12000, hvor der er foreslået indsats, findes udløb 1R02000 hvor 
der er konstateret fejltilslutning med urenset spildevand i regnvandsledning. Såfremt 
Hagelskær Grøft bibeholdes i vandplanerne, mener Ikast-Brande Spildevand A/S, at der skal 
foretages fornyede bedømmelser inden der tages stilling til, om der skal ske yderligere tiltag 
på 1F12000.  
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Holstebro Kommune påpeger, at der er foreslået indsats på USB04S i Staby, men at 
bygværket leder direkte til Husby Sø, og at det er bygværk USB03S, der leder til Lydersgård 
Husgrøft. Kommunen oplyser at hele oplandet i Staby separatkloakeres inden 2016. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsatsen på de 4 bygværker i Aulum, Herning Kommune, bibeholdes, da reduktionen på 
stofudledningen ved de separatkloakeringer af enkelte oplande og de øvrige tiltag, der 
foretages på strækningerne, ikke skønnes at være nok til sikre målsætningsopfyldelsen i 
vandløbene. Indsatsen på bygværket til Teglværksgrøften, Herning, bortfalder, da der allerede 
er foretaget tiltag. Indsatsen på nødoverløb Y03 Hammerum Å, Herning, bortfalder. Indsatsen 
på bygværker til Hammerum Bæk, Herning bibeholdes, da Herning Vand A/S ikke har 
fastlagt, hvilken indsats der vil blive foretaget. 
 
I Ikast er der målsætningsopfyldelse i Højris Å på strækningen, og den foreslåede indsats på 
de 2 af bygværkerne bortfalder, mens indsatsen på 1F10000 (1F10OVF) bibeholdes, af 
hensyn til nedstrømsliggende vandløbsstrækning, som ikke har målopfyldelse. 
 
Indsatsen på 1F12000 til Hagelskær Grøft i Ikast-Brande Kommune bortfalder, idet vandløbet 
udgår af vandplanen, og der i kommunen er fokus på opsporing af fejlkoblinger i 
kloaksystemet og deraf udledning af urenset spildevand fra boligområder. 
 
Indsatsen på bygværker i oplandet fra Staby til Husby Sø bortfalder, da Lydersgård Husgrøft 
tages ud af vandplanen. Indsatsen ville i forvejen være bortfaldet, som følge af at hele 
området separatkloakeres, og indsatsen derfor ikke ville være nødvendig.  
 
 
5.4 Andre lokale forhold  
 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstebro Kommune bemærker, at Frøjk Bæk og Lægård Bæk er hydraulisk belastede af 
regnvandsudløb. Kommunen påpeger, at overløbsbygværk til Sønderkær Grøft sandsynligvis 
påvirker vandløbet, og at der derfor bør foretages en indsats. Desuden mener Holstebro 
Kommune, at der bør foretages en indsats på Ulfborg Renseanlæg, da Råholm Grøft ikke 
opfylder målsætningen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Frøjk Bæk og Lægård Bæk har målsætningsopfyldelse og det er derfor ikke nødvendigt med 
en indsats i forhold til regnvandsudløb. Der kan lokalt iværksættes en indsats, jf. de generelle 
bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven. Dette kan være aktuelt både af hensyn til hydrauliske 
og biologiske forhold. For yderligere uddybning, henvises til det generelle høringsnotat afsnit 
2.6.15 Andre spildevandsindsatser, Regnbetingede udledninger. 
 
Sønderkær Grøft er vurderet til at opfylde målsætningen og der er derfor ikke foreslået nogen 
indsats på regnbetingede udløb. Råholm Grøft er vurderet til opfylde målsætningen, og der 
foreslås derfor ikke nogen indsats på Ulfborg Renseanlæg. 
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6.0 Grundvand  
   
6.1 Resume  
 
Der er modtaget ét lokalt høringssvar til Hovedvandopland Nissum Fjord. Høringssvaret er 
fra Holstebro Kommune. Høringssvarene omhandler kommentarer og rettelser til data. 
 
 
6.2 Miljømål  
 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
 
6.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstebro Kommune har tilføjelser til listen over godkendte indsatsplaner. 
 
Holstebro Kommune ønsker et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) justeret. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Listen over godkendte indsatsplaner er udgået af den endelige vandplan. 
 
Naturstyrelsen er i gang med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning og vil i 2012-
2015 kortlægge i og omkring det område, Holstebro Kommune ønsker justeret. Ud fra 
resultaterne af kortlægningen vil det blive vurderet, om OSD skal justeres.  
 
 
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 Resumé   
 
Der er modtaget 2 lokale høringssvar til Hovedvandopland Nissum Fjord. Høringssvaret er fra 
Holstebro Kommune samt ejere og forpagter af Damhus Dambrug. Høringssvarene 
omhandler ønsker om ændret indsats. 
 
 
7.2 Akvakultur  
 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstebro Kommune bemærker, at indsatsen på Mølbak Dambrug og Vester Hvoldal 
dambrug bør bortfalde, idet begge dambrug er ombygget til modeldambrug og at 
målsætningen i vandløbene enten er opfyldt eller forventes at blive det. 
 
Ejere og forpagter af Damhus Dambrug påpeger, at Damhus Å både op- og nedstrøms 
dambruget er vurderet til DVFI 4 og at der ikke er nogen tydelig påvirkning fra dambruget og 
derfor ikke nødvendigt med en indsats. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsatsen på Mølbak og Vester Hvoldal dambrug bortfalder, da der er foretaget en indsats, 
som forventes at medføre at målsætningen i vandløbet opfyldes. 
 
Indsatsen på Damhus Dambrug bortfalder efter ny vurdering, idet der ikke er nogen entydig 
påvirkning af vandløbet fra dambruget. 
 
 
7.3 Kraftværkssøer  
 
Ingen høringssvar under dette emne. Se generelle høringsnotat afsnit 2.6.8. 
 
 
7.4 Havne og klappladser  
 
Der var ingen høringssvar om dette emne til vandplanen for Nissum Fjord. For generel tekst 
om emnet henvises til det generelle høringsnotat afsnit 2.10.4 ”Havne, klapning, sejlads, 
fiskeri, akvakultur og øvrigt”. 
 
 
 
 
 


