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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 1.7 Århus Bugt. 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 48 høringssvar vedrørende 
vandløbene i oplandet til Århus Bugt. De er kommet fra DTU Aqua, Naturstyrelsen Kronjylland, 5 
kommuner, 2 organisationer, 38 lodsejere og 1 privatperson. Mange af disse høringssvar omhandler 
flere forhold i flere forskellige vandløb. 
 
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 
• Indvirkning på egen matrikel 

 
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 Århus Bugt. 
 
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 Århus Bugt: 
 

• 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. Inddragelsen 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 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 
 
Skærpelse af miljømål 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs Kommune og Århus Lystfiskerforening har fremsendt høringssvar hvori der foreslås en 
skærpelse af målsætningen og målsætningskravene for specifikke vandløbsstrækninger, f.eks. fra 
god til høj økologisk tilstand, fra blødbundsvandløb til ”normalt” vandløb, eller fra kunstigt/stærkt 
modificeret vandløb til ”normalt” vandløb. 
Dette begrundes med at der forligger nyere data på påviser behovet for dette, eller at vandløbet har 
potentiale til en bedre miljøtilstand end den aktuelle. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har gennemgået alle de indkomne forslag til skærpelse af målsætningen og 
målsætningskravene, og har revurderet målsætning og indsats for de pågældende 
vandløbsstrækninger. 
DVFI-kravet for vandløbsstrækninger sættes ikke højere end indeksværdi 5, svarende til god 
økologisk tilstand, med mindre den aktuelle tilstand for vandløbsstrækningen allerede er 
indeksværdi 6 eller 7. 
Inddragelsen af nye data frem til og med 2010, bevirker dog at flere af disse ændringsønsker kan 
imødekommes, fordi miljøtilstanden for de pågældende vandløbsstrækninger allerede er blevet 
forbedret i de senere år. 
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For flg. vandløb eller delstrækninger heraf, har ønsker om skærpelse af målsætning og tilstandskrav 
ikke kunnet imødekommes, jf. ovenstående bemærkninger om kriterier for fastlæggelse af skærpet 
mål: 
 
Delopland 1.7.A - Mindre tilløb til Århus Bugt 
Beder Bæk 
Giberå 
Hørretskov Bæk 
Kapelbæk 
Delopland 1.7.C - Kalø Vig 
Kolå 
 
Lempelse af miljømål 
Sammenfatning af høringssvar 
Favrskov Kommune, Samsø Kommune, Skanderborg Kommune, Syddjurs Kommune, Århus 
Kommune og 2 lodsejere har fremsendt høringssvar hvori der foreslås en lempelse af målsætningen 
og målsætningskravene for specifikke vandløbsstrækninger, f.eks. fra høj til god økologisk tilstand, 
eller fra ”normalt” vandløb til blødbunds-/kunstigt-/stærkt modificeret vandløb. 
 
Begrundelser for ønsker om lempelse af miljømålene er: 

• At vandløbet er beliggende i et område uden naturlig forekomst af grus og sten og derfor bør 
udpeges som et blødbundsvandløb, med deraf følgende lempede miljømål. 

• At vandløbet er en kunstigt gravet drængrøft eller en pumpekanal og derfor bør udpeges som 
kunstigt eller stærkt modificeret, med deraf følgende lempede miljømål. 

• At vandløbet forløber i forbindelse med bymæssig bebyggelse, bygninger, tekniske anlæg 
eller kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg der ikke kan fjernes, hvorfor 
vandløbet bør udpeges som stærkt modificeret, med deraf følgende lempede miljømål. 

• At den utilfredsstillende miljøtilstand i vandløbet skyldes sommerudtørring, søpåvirkning 
eller andre naturgivne forhold, der gør at det fastsatte miljømål aldrig vil kunne opfyldes. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har gennemgået alle de indkomne forslag til lempelse af målsætningen og 
målsætningskravene, og har revurderet målsætning og indsats for de pågældende 
vandløbsstrækninger. 
Det skal bemærkes at alene de generelle justeringer af vandløbsindsatsen, som beskrevet ovenfor, i 
betydeligt omfang imødekommer ønskerne i høringssvarene om lempelse af miljømål og 
målsætningskrav. 
Det skal desuden bemærkes at såfremt den aktuelle tilstands er indeksværdi 5 eller bedre fastsættes 
målet til den aktuelle tilstand, idet tilstanden ikke må forringes, jf. vandrammedirektivets generelle 
bestemmelser. 
 
For flg. vandløb eller delstrækninger heraf, er målsætning og tilstandskrav blevet lempet på 
grundlag af høringssvarene, hvilket i mange tilfælde medfører at indsatsbehovet bortfalder, 
reduceres eller ændres: 
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Delopland 1.7.B - Århus Å: 
Mosagergrøften 
Århus Å 
Delopland 1.7.C - Kalø Vig: 
Egå 
Skellerup Å 
Vienge Kanal 
Delopland 1.7.D – Samsø: 
Sørende 
 
For flg. vandløb eller delstrækninger heraf, har ønsker om lempelse af målsætning og tilstandskrav 
ikke kunnet imødekommes: 
 
Delopland 1.7.B - Århus Å: 
Blåhøj Bæk 
Lading Bæk 
Voldbyholt Bæk 
Delopland 1.7.D – Samsø 
Dallebæk 
 
Begrundelser for ikke at imødekomme disse ønsker er en eller flere af nedennævnte årsager: 

• At der ikke vurderes at være datamæssigt grundlag for dette. 
• At den pågældende vandløbsstrækning allerede har en lempet målsætning som blødbunds-, 

kunstigt- eller stærkt modificeret vandløb. 
• At miljømålet for den pågældende vandløbsstrækning er tæt på at være opfyldt og at der 

samtidig er konstateret forringede fysiske forhold i vandløbet. I disse tilfælde vurderes det at 
alene en mindre forbedring af de fysiske forhold vil kunne give målopfyldelse, og at dette 
kan ske uden væsentlige gener for den landbrugsmæssige udnyttelse af de tilstødende 
arealer. 

 

2.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Nye spærringer, rørlægninger og vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
DTU Aqua, Syddjurs Kommune og Århus Kommune har fremsendt høringssvar indeholdende 
oplysninger om spærringer, rørlægninger og vandløb i hovedvandoplandet, som angiveligt ikke er 
medtaget høringsmaterialet og derfor ønskes tilføjet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har gennemgået og kontrolleret samtlige disse nye spærringer, rørlægninger og 
vandløb, og har i de fleste tilfælde tilføjet disse til datagrundlaget for den endelige vandplan. 
For flg. vandløbsstrækninger er der således blevet tilføjet nye spærringer og/eller rørlægninger eller 
et nyt vandløb er blevet medtaget: 
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Delopland 1.7.B - Århus Å: 
Yderup Bæk 
Delopland 1.7.C - Kalø Vig: 
Balskov Bæk 
Blombjerg Bæk 
Hjortshøj Bæk 
Ringelmose Bæk 
Rodskov Bæk 
Skæring Bæk 
 
Ikke-eksisterende spærringer, rørlægninger og vandløbsstrækninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Århus Kommune og 4 lodsejere har fremsendt høringssvar indeholdende oplysninger om 
spærringer, rørlægninger eller vandløbsstrækninger i hovedvandoplandet, som angiveligt ikke 
længere eksisterer eller aldrig har eksisteret. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har gennemgået og kontrolleret samtlige disse spærringer, rørlægninger og 
vandløbsstrækninger, og har i alle tilfælde fjernet disse fra datagrundlaget for den endelige 
vandplan. 
 
Det skal bemærkes at alene de generelle justeringer af vandløbsindsatsen, som beskrevet ovenfor, i 
betydeligt omfang imødekommer ønskerne i høringssvarene fjernelse af spærringer, rørlægninger 
eller vandløbsstrækninger i hovedvandoplandet, som angiveligt ikke længere eksisterer eller aldrig 
har eksisteret. 
 
For flg. vandløb er der således blevet fjernet spærringer, rørlægninger eller selve 
vandløbsstrækningen: 
 
Delopland 1.7.B - Århus Å: 
2 vl. f. Lerbakke 
Kildebæk ved Dødeå 
Madsesbæk 
Søndre Landkanal 
Delopland 1.7.C - Kalø Vig: 
Klostergrøft 
Nymølle Bæk 
 
Inddragelse af nye data 
Sammenfatning af høringssvar 
2 lodsejere har fremsendt høringssvar der påpeger at der eksisterer nyere data og/eller ønsker 
inddragelse af evt. nyere for bestemte vandløbsstrækninger, og at der foretages en revurdering af 
strækninger på dette grundlag, eller at indsatsbehovet først fastsættes når der foreligger nyere data. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Som nævnt ovenfor er det generelt på landsplan besluttet at inddrage data til og med 2010 i 
vandplanernes datagrundlag, og opdatere vurdering af tilstand og indsatsbehov på grundlag af disse, 
for de vandløbsstrækninger hvor nye data findes. 
Det skal her bemærkes at det ikke nødvendigvis er det seneste datasæt for den enkelte 
vandløbsstrækning der alene anvendes ved tilstands- og indsatsvurderingen. Findes der f.eks. flere 
datasæt i perioden 2005-2010, anvendes tyngden i form af medianen af disse i vurderingen. Dette 
sker for at sikre at tilstandsvurderingen repræsenterer en stabil tilstand over en længere periode. 
For vandløbsstrækninger hvor nyere data ikke findes, anvendes fortsat det hidtidige datagrundlag til 
vurderingen af tilstand og indsatsbehov. 
 
For vandløbet Stenbæk i delopland 1.7.C-Kalø Vig, er der i høringssvarene givet oplysninger om 
nye data og/eller ønsket anvendelse af disse, og disse data er blevet inddraget i vurderingen. 
 
Ændringer/fejl i forløb af vandløbsstrækninger eller rørlægninger eller i placeringen af 
spærringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Århus Kommune og en lodsejer har fremsendt høringssvar der supplerer med faktuelle oplysninger 
vedr. det geografiske forløb af vandløbsstrækninger og rørlægninger, herunder bl.a. oplysninger om 
vandløb der løber igennem ikke-registrerede søer/vandhuller, samt fejl i placeringen af spærringer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har gennemgået og kontrolleret samtlige disse vandløbsstrækninger, rørlægninger og 
spærringer, og har i de alle tilfælde opdateret datagrundlaget for den endelige vandplan, iht. de 
oplysninger der er givet i høringssvarene. 
 
For flg. vandløb eller delstrækninger heraf, er der sket ændringer i det geografiske forløb af 
vandløbsstrækningen, rørlægninger heri eller ændringer i placeringen af spærringer: 
 
Delopland 1.7.B - Århus Å: 
Afløb fra Årslev 
Blåhøj Bæk 
Dødeå 
Delopland 1.7.C - Kalø Vig: 
Ellebæk 
Lisbjerg Bæk 
 
Sletning af vandløbsstrækninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs Kommune og 2 lodsejere har fremsendt hørringssvar hvori det ønskes at specifikke 
vandløbsstrækninger skal udgå/slettes af vandplanen, fordi disse oplyses at være kunstigt gravede 
grøfter uden naturmæssig værdi. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Som udgangspunkt er samtlige vandløbsstrækninger der var specifikt målsatte i regionplanenerne, 
og kun disse, medtaget som vandløb i vandplanerne. 
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Hovedparten af de vandløbsstrækninger der i høringssvarene angives som grøfter og derfor ønskes 
slettet, var lempet målsatte i regionplanerne (typisk C-målsatte), er udpeget som blødbundsvandløb 
i vandplanerne eller er beliggende i pumpe- eller landvindingslag. 
Som tidligere nævnt er det på landsplan besluttet at vandløb der tidligere var lempet målsatte (C-F) i 
regionplanerne, udgår af vandplanerne, med mindre sådanne vandløb allerede har god økologisk 
tilstand eller bedre (DVFI >=5), eller der findes højere målsatte vandløbsstrækninger opstrøms, 
eller vandløbets oplandsareal er større end 10 km2. Alene disse generelle justeringer imødekommer 
i betydeligt omfang de lokale ændringsønsker vedr. sletning af vandløbsstrækninger, der er givet 
udtryk for i høringssvarene. 
For de vandløbsstrækninger der ikke er omfattet af de landsdækkende justeringer, har 
Naturstyrelsen revurderet målsætning, tilstand og indsatsbehov, og i nogle tilfælde foretaget 
yderligere ændringer. 
 
For flg. vandløb eller delstrækninger heraf, er det i høringssvarene foreslået at disse helt eller 
delvist slettes fra vandplanernes datagrundlag, hvilket ikke kan imødekommes, idet vandløbene 
samlet set vurderes at have et naturmæssigt potentiale, der gør at de bør medtages i 
indsatsprogrammet: 
 
Delopland 1.7.B - Århus Å : 
2 vl. f. Lerbakke 
Delopland 1.7.C - Kalø Vig: 
Middelbækken 
 
2.4 Påvirkninger 
 
Punktkilder 
Sammenfatning af høringssvar 
Århus Lystfiskerforening og en lodsejer har fremsendt høringssvar hvori det anføres at specifikke 
vandløbsstrækninger enten er påvirkede af punktkilder (renseanlæg, regnbetingede udledninger, 
spredt bebyggelse mm.), hvor dette ikke tidligere har været registreret, eller ikke længere er det, 
hvorfor der ønskes ændring i indsatsen mht. punktkilder for disse vandløbsstrækninger. 
Det drejer sig om flg. vandløb eller delstrækninger heraf: 
 
Delopland 1.7.A - Mindre tilløb til Århus Bugt: 
Beder Bæk 
Giberå 
Delopland 1.7.D – Samsø 
Dallebæk 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har revurderet tilstand og indsatsbehov for disse vandløbsstrækninger, således at 
indsatsen vurderes at kunne reducere punktkildepåvirkningen tilstrækkeligt til at der kan opnås 
målopfyldelse. 
For enkelte af de anførte vandløbsstrækninger er målet allerede opfyldt på nuværende tidspunkt, og 
der fastsættes derfor ikke yderligere indsats overfor punktkilder i disse vandløb. 
I en del vandløb kan der konstateres en påvirkning som følge af udledning af organisk stof, som 
ikke vurderes at kunne modvirkes alene ved forbedring af de fysiske forholde i vandløbet, men det 
er ikke muligt ud fra de foreliggende data at vurdere hvorfra denne punktkildepåvirkning stammer. I 
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disse tilfælde forventes det at vandløbsmyndigheden (kommunen) opsporer og afhjælper problemet 
som en del af den generelle miljøregulering, der ligger udenfor vandplanernes rammer. 
For yderlige oplysninger om punktkildeindsatsen henvises til høringsnotatet om punktkilder for 
hovedvandopland Århus Bugt. 
 
Vandindvinding 
Sammenfatning af høringssvar: 
Århus Lystfiskerforening har fremsendt høringssvar hvori det anføres at vandføringen i vandløbet 
Giberå i delopland 1.7.A – Mindre tilløb til Århus Bugt enten er påvirket, eller forventes at blive 
påvirket, af indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning, ud over det normalt tilladte 
påvirkningsniveau.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Naturstyrelsen har revurderet tilstand og indsatsbehov samt den tilladte og aktuelle påvirkning fra 
vandindvinding for denne vandløbsstrækning, således at indsatsen vurderes at være tilstrækkelig til 
at der kan opnås målopfyldelse. 
For yderlige oplysninger om vandindvinding henvises til høringsnotatet om grundvand for 
hovedvandopland Århus Bugt. 
 
2.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 
2.5.1 Vandløbsrestaurering og ændret vandløbsvedligeholdelse  
Sammenfatning af høringssvar 
Skanderborg Kommune, Århus Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Århus 
Lystfiskerforening og 5 lodsejere har fremsendt høringssvar hvori der ønskes ændringer af indsatsen 
mht. restaurering og/eller ændret vandløbsvedligeholdelse på specifikke vandløbsstrækninger. 
Der er hovedsageligt tale om ønsker til bortfald, reduktion eller udskydelse indsatsen, mens der kun 
er enkelte høringssvar der påpeger behov for yderligere indsats. 
 
Begrundelser for ønsker om bortfald, reduktion eller udskydelse af indsatsen mht. restaurering eller 
ændret vandløbsvedligeholdelse er: 

• At vandløbet er en kunstigt gravet drængrøft, en pumpekanal eller af andre årsager er af så 
ringe kvalitet, at det under alle omstændigheder vurderes umuligt at opnå det fastsatte 
miljømål. 

• At den utilfredsstillende miljøtilstand i vandløbet skyldes andre forhold, f.eks. punktkilder, 
søpåvirkning eller udtørring. 

• At der aldrig foretages vedligeholdelse af vandløbet. 
• At vandløbet allerede er blevet restaureret. 
• At nedstrøms forhold, f.eks. genåbning af rørlagte strækninger, bør gennemføres først. 
• At der foreligger nyere data der forventes at give målopfyldelse, hvorfor indsatsen er 

unødvendig. 
• At vandløbet er beliggende i et eksisterende eller planlagt vådområde. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Alene de generelle justeringer af datagrundlaget og vandløbsindsatsen, som er beskrevet ovenfor, 
imødekommer i betydeligt omfang ønskerne om ændringer af indsatsen mht. restaurering eller 
ændret vandløbsvedligeholdelse i høringssvarene. Herudover har naturstyrelsen revurderet tilstand, 
målsætning og indsatsbehov for samtlige de vandløbsstrækninger der påpeges ændringsønsker for i 
høringssvarene. Resultaterne af denne revurdering er anført herunder. 
 
Ønsker om yderligere indsats mht. restaurering eller ændret vandløbsvedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Århus Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Århus Lystfiskerforening har fremsendt 
høringssvar der påpeger behov for forøget indsats mht. restaurering eller ændret 
vandløbsvedligeholdelse på specifikke vandløbsstrækninger. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
En forudsætning for at imødekomme dette er at der foreligger konkrete data for den enkelte 
vandløbsstrækning, der tydeligt påviser et behov for netop denne indsats. 
Naturstyrelsen vurderer således at ønsker om forøget indsats mht. restaurering eller ændret 
vandløbsvedligeholdelse kan imødekommes i vandløbet Egå*** i delopland 1.7.C – Kalø Vig.  
 
Tilsvarende vurderer Naturstyrelsen at ønsker om forøget indsats mht. restaurering eller ændret 
vandløbsvedligeholdelse ikke kan imødekommes for flg. vandløb eller delstrækninger heraf, jf. 
bemærkningerne ovenfor: 
 
Delopland 1.7.A - Mindre tilløb til Århus Bugt: 
Ballebæk 
Giberå 
Delopland 1.7.B - Århus Å: 
Århus Å 
Delopland 1.7.C - Kalø Vig: 
Egå*** 
 
***For dette vandløb er der påført forøget indsats mht. restaurering eller ændret vedligeholdelse på 
nogle delstrækninger, mens der ikke vurderes at være behov for dette på andre delstrækninger. 
 
Ønsker om bortfald, reduktion eller udskydelse af indsats mht. restaurering eller ændret 
vandløbsvedligeholdelse 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Skanderborg Kommune, Århus Kommune og 5 lodsejere har fremsendt høringssvar der påpeger at 
indsatsen mht. restaurering eller ændret vandløbsvedligeholdelse på specifikke vandløbsstrækninger 
bør bortfalde, reduceres eller udskydes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Efter at Naturstyrelsen har gennemført ovennævnte landsdækkende justeringer af vandløbsindsatsen 
og en revurdering at de foreliggende oplysninger for de enkelte vandløbsstrækninger, kan ønsker 
om bortfald, reduktion eller udskydelse af indsats mht. restaurering eller ændret 
vandløbsvedligeholdelse helt eller delvist imødekommes for flg. vandløb eller delstrækninger heraf: 
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Delopland 1.7.B - Århus Å: 
Løjenkær Bæk 
Sjelle Bæk 
Tåstrup Bæk 
Vl. ved Bolskov 
Delopland 1.7.C – Kalø Vig 
Nymølle Bæk 
Delopland 1.7.D – Samsø: 
Fredensdal Grøft 
 
Ønsker om bortfald, reduktion eller udskydelse af indsats mht. restaurering eller ændret 
vandløbsvedligeholdelse vurderes ikke at kunne imødekommes for flg. vandløb eller delstrækninger 
heraf: 
 
Delopland 1.7.B - Århus Å : 
Yderup Bæk 
Delopland 1.7.C - Kalø Vig: 
Knubbro Bæk 
Delopland 1.7.D – Samsø: 
Vl. syd for Fogedmark 
 
Begrundelser for ikke at imødekomme disse ønsker er en eller flere af nedennævnte årsager: 

• At der slet ikke er foreslået indsats mht. restaurering eller ændret vandløbsvedligeholdelse 
for den pågældende vandløbsstrækning, f.eks. fordi målet allerede er opfyldt. 

• At indsats mht. restaurering eller ændret vandløbsvedligeholdelse for den pågældende 
vandløbsstrækning allerede er omfattet af en undtagelsesbestemmelse, der betyder at 
indsatsen er udskudt til en senere planperiode. 

• At der ikke forligger nye data på kan begrunde dette. 
• At målet for den pågældende vandløbsstrækning er tæt på at være opfyldt og at der samtidig 

er konstateret forringede fysiske forhold i vandløbet. I disse tilfælde vurderes det at alene en 
mindre forbedring af de fysiske forhold vil kunne give målopfyldelse, og at dette kan ske 
uden væsentlige gener for den landbrugsmæssige udnyttelse af de tilstødende arealer. 

Restaureringsforslag 
Sammenfatning af høringssvar 
Tre lodsejere og en privatperson har fremsendt høringssvar, hvori der anføres konkrete forslag til, 
hvordan forbedring af miljøtilstanden og de fysiske forhold kan gennemføres i praksis på specifikke 
vandløbsstrækninger. Det drejer sig om flg. vandløb eller delstrækninger heraf: 
 
Delopland 1.7.B – Århus Å: 
Bjørnholt Bæk 
Delopland 1.7.C - Kalø Vig: 
Bukbæk 
Kolå 
Skellerup Å 
Skæring Bæk 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Det ligger udenfor vandplanernes rammer at angive præcist hvordan f.eks. ændringer af de fysiske 
forhold i de enkelte vandløb skal gennemføres i praksis. Dette fastlægges efter nærmere aftale 
mellem de involverede parter (herunder lodsejere), i de handleplaner og konkrete projekter som skal 
udmønte vandplanernes indsats i praksis. 
 
Disse handleplaner og projekter udarbejdes normalt af kommunerne, og forslagene kan derfor med 
fordel fremsendes til de respektive kommuner, så disse evt. kan anvende materialet ved 
udarbejdelsen af handleplanerne. 
 
Øvrige generelle indsigelser vedr. konsekvenser af vandløbsrestaurering og ændret 
vandløbsvedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet til Århus Bugt er indsendt 37 høringssvar vedr. vandløbsrestaurering og ændret 
vandløbsvedligeholdelse på forskellige vandløbsstrækninger, hvor lodsejere udtrykker generel 
bekymring for, at dette vil medføre væsentlige forringelser af vandføringsevnen i vandløbene med 
oversvømmelse af de tilstødende arealer til følge. Dette kan medføre forringet dyrkningssikkerhed 
og øget vedligeholdelse af dræn. Der ønskes gennemført konsekvensvurderinger for de påtænkte 
indsatser. 
  
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til det generelle høringsnotat, afsnit ”2.6.6. Ændret vandløbsvedligeholdelse, 
herunder påvirkninger af dræn” og afsnit "2.6.7. Vandløbsrestaurering, herunder påvirkning af 
dræn". 
 
2.5.2 Afhjælpning/fjernelse af spærringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Århus kommune, Århus Lystfiskerforening og en lodsejer har fremsendt høringssvar hvori der 
ønskes enten en opprioritering af afhjælpningen/fjernelsen af specifikke spærringer der allerede har 
en undtagelsesbestemmelse, der bevirker at indsatsen er udskudt til en senere planperiode, eller der 
ønskes en nedprioritering der indebærer at afhjælpningen af specifikke spærringer bortfalder eller 
udskydes til en senere planperiode. 
 
Begrundelser for ønsker om bortfald eller nedprioritering af indsats ifht. specifikke spærringer er: 

• At der ikke menes at være vandløb af tilstrækkelig naturmæssig værdi opstrøms spærringen. 
• At der er problemer med tekniske anlæg i tilknytning til spærringen, f.eks. bygninger, veje, 

pumpestationer o.lign. 
• At spærringen er en del af en kulturhistorisk bevaringsværdig lokalitet, f.eks. vandmøller, 

parkanlæg o.lign. 
• At det er tale om opstemningsanlæg til søer, damme og vandhuller som ikke ønskes nedlagt. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I flere høringssvar gives der udtryk for den opfattelse, at vandplanernes indsats ifht. spærringer altid 
indebærer at spærringen skal fjernes helt. Dette er imidlertid ikke tilfældet. 
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I en del tilfælde vil det uden større problemer og uden væsentligt forøgede udgifter, være muligt 
helt at fjerne en spærring, og dette vil naturligvis være det mest optimale, mht. løsning af 
faunapassage-problemer forbi den pågældende spærring. 
I de fleste tilfælde er det dog ikke praktisk/økonomisk muligt helt at fjerne spærringen, og det vil 
derfor typisk være mest optimalt at anlægge et såkaldt ”stryg” i forlængelse af eller udenom 
spærringen, hvorved faldhøjde og strømhastighed i styrt, vejunderhøringer mm. kan reduceres, så 
vandløbsfaunaen kan passere. Denne metode har i mange år med succes været anvendt til at skabe 
passage ved utallige spærringer overalt i landet. 
Hvor spærringer ligger i tilknytning til kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg, eller i 
forbindelse med andre tekniske anlæg der ikke kan ændres, behøver dette ikke nødvendigvis være 
en hindring for at skabe passage for vandløbsfaunaen. Der findes allerede i dag eksempler fra 
mange vandløb, hvor f.eks. både kulturhistorie og faunapassage har kunnet tilgodeses, f.eks. ved 
anlæggelse af omløbsstryg og en passende fordeling af vandløbets vandføring. 
Det ligger udenfor vandplanernes rammer at angive præcist hvordan passageproblemerne ved de 
enkelte spærringer skal løses i praksis. Dette fastlægges efter mærmere aftale mellem de 
involverede parter (herunder lodsejere), i de handleplaner og konkrete projekter som skal udmønte 
vandplanernes indsats i praksis. 
Disse handleplaner og projekter udarbejdes normalt af kommunerne, og det forventes at der heri 
tages de nødvendige hensyn til evt. kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg. 
 
Naturstyrelsen har gennemgået alle de indkomne høringssvar hvori der ønskes en op- eller 
nedprioritering af specifikke spærringer, og har på grundlag af de indsendte oplysninger samt øvrige 
data revurderet prioriteringen af de enkelte spærringer. 
Generelt har Naturstyrelsen i de fleste tilfælde valgt at imødekomme ønsker om at nedprioritere 
specifikke spærringer, hvis disse er begrundet i særligt vanskelige anlægsmæssige forhold, herunder 
særligt hensyn til kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg, da der i sådanne tilfælde 
ofte vil være behov for en del forundersøgelser og projektering, før den mest optimale løsning kan 
fastlægges. Nedprioriteringen betyder i sådanne tilfælde, at løsning af passageproblemerne 
udskydes til en senere planperiode. 
 
På grundlag af de indkomne høringssvar har Naturstyrelsen valgt ikke at imødekomme nogen 
ønsker om opprioritering af løsning af passageproblemer ved spærringer. 
 
På grundlag af de indkomne høringssvar har Naturstyrelsen valgt at imødekomme ønsker om 
nedprioritering af løsning af passageproblemer ved spærringer i flg. vandløb eller delstrækninger 
heraf: 
 
Delopland 1.7.A - Mindre tilløb til Århus Bugt: 
Don Bæk 
Havreballe Bæk 
 
På grundlag af de indkomne høringssvar har Naturstyrelsen valgt ikke at imødekomme ønsker om at 
ændre på prioriteringen af løsning af passageproblemer ved spærringer i vandløbet Kapelbæk i 
delopland 1.7.A-Mindre tilløb til Århus Bugt eller delstrækninger heraf, hvilket skyldes at dette 
allerede i høringsmaterialet er omfattet af en undtagelsesbestemmelse i form af tidsfristforlængelse 
af indsatsen til en senere planperiode: 
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2.5.3 Åbning af rørlagte vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Naturstyrelsen Kronjylland, Syddjurs Kommune, Århus Kommune, Århus Lystfiskerforening og 12 
lodsejere har fremsendt høringssvar, hvori der ønskes enten en opprioritering af genåbningen af 
rørlagte vandløbsstrækninger, der allerede har en undtagelsesbestemmelse, der bevirker at indsatsen 
er udskudt til en senere planperiode, eller der ønskes en nedprioritering, der indebærer, at genåbning 
af specifikke rørlagte vandløbsstrækninger bortfalder eller udskydes til en senere planperiode. 
 
Begrundelser for ønsker om bortfald eller nedprioritering af indsats i forhold til genåbning af 
specifikke rørlagte strækninger er: 

• At der ikke menes at være vandløb af tilstrækkelig naturmæssig værdi opstrøms 
rørlægningen. 

• At der er problemer med tekniske anlæg i tilknytning til rørlægningen, f.eks. bymæssig 
bebyggelse, enkelte bygninger, virksomheder, veje o. lign. 

• At særlige jordbundsforhold (f.eks. flydesand) gør at genåbning af rørlægningen vil 
forårsage omfattende afvandingsmæssige problemer. 

• At rørlægningen er en del af en kulturhistorisk bevaringsværdig lokalitet, f.eks. parkanlæg o. 
lign. 

• At genåbning af rørlægningen giver problemer med passage af vandløbet i forbindelse med 
landbrugsmæssig udnyttelse af de vandløbsnære arealer. 

Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har foretaget en revurdering og omprioritering af samtlige rørlagte 
vandløbsstrækninger i Danmark, herunder også de rørlagte vandløbsstrækninger i hovedvandopland 
Århus Bugt, og har i denne forbindelse bl.a. anvendt de oplysninger, der er indkommet med 
høringssvarene. 
 
Generelt har Naturstyrelsen valgt at nedprioritere en genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger, 
hvis disse er beliggende i forbindelse med bymæssig bebyggelse, enkelte bygninger, virksomheder, 
veje o.lign., herunder også kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg, da der i sådanne 
tilfælde ofte vil være behov for en del forundersøgelser og projektering, før den mest optimale 
løsning kan fastlægges. I prioriteringen er også indgået oplysninger om længde og kvalitet af 
vandløbene samt arealudnyttelsen i oplandet opstrøms den enkelte rørlægning. 
 
I flere høringssvar gives der udtryk for den opfattelse, at vandløbsstrækninger der i dag er rørlagte 
og som kræves genåbnet i vandplanen, efter genåbningen skal være placeret præcist der, hvor den 
rørlagte strækning i dag er vist på Naturstyrelsens kortmateriale. Dette er imidlertid ikke tilfældet. I 
en del tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt at placere det genåbnede vandløb et andet sted i 
nærheden af den tidligere rørlægning, hvis dette kan afhjælpe evt. problemer i forhold til tekniske 
anlæg eller bygninger, eller hensigtsmæssig markdrift i forbindelse med det genåbnede vandløb. 
Det skal bemærkes at det efter genåbning af en rørlagt vandløbsstrækning naturligvis vil være 
acceptabelt at anlægge en overkørsel over det genåbnede vandløb, såfremt dette er nødvendigt aht. 
landbrugsudnyttelsen af tilstødende marker, og såfremt overkørslen anlægges så den ikke 
efterfølgende udgør en ny spærring for faunapassagen i vandløbet. 
 
Det ligger udenfor vandplanernes rammer, at angive præcist hvordan genåbningen af de enkelte 
rørlægninger skal udføres i praksis, herunder om/hvordan/hvor der kan anlægges evt. overkørsler 



Lokalt høringsnotat for 
vandplan 1.7 Århus Bugt 

  18 

over det genåbnede vandløb. Dette fastlægges efter nærmere aftale mellem de involverede parter 
(herunder lodsejere) i de handleplaner og konkrete projekter, som skal udmønte vandplanernes 
indsats i praksis. 
Disse handleplaner og projekter udarbejdes normalt af kommunerne, og det forventes, at der heri 
tages de nødvendige hensyn til evt. kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg. 
 
I hovedvandopland Århus Bugt skal der efter ovennævnte revurdering og omprioritering af de 
rørlagte vandløbsstrækninger, fortsat genåbnes rørlægninger i flg. vandløb eller delstrækninger 
heraf i denne planperiode, idet det vurderes, at den naturmæssige værdi af en genåbning vil være 
stor: 
 
Delopland 1.7.A - Mindre tilløb til Århus Bugt: 
Elle Rende 
Delopland 1.7.B – Århus Å: 
Yderup Bæk 
Smedskov Bæk 
Dunmose Bæk 
Skørring Overskov Bæk 
Bjørnholt Bæk 
Bøgebakke Bæk 
Delopland 1.7.C - Kalø Vig: 
Hjortshøj Bæk 
Skæring Bæk 
Ugelbølle Bæk 
Nymølle Bæk 
 
2.6 Sammenhæng med Natura 2000 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
2.7 Andre lokale forhold 
Ingen høringssvar under dette emne. 
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3.0 Kystvande 
   
3.1 Resume 
Der er modtaget høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Landbrug 
Midt-Østjylland (DLMØ), Leif A. Christiansen og Sven Olesen samt 35 høringssvar fra lokale 
lodsejere.  
 
Høringssvarene omhandler: 

- miljømål 
- datagrundlag og fagligt grundlag 
- virkemidler  

 
3.2 Miljømål  
Sammenfatning af høringssvar 
DLMØ anfører, at der ikke er fastsat miljømål for Stavns Fjord, da den beregnede dybdegrænse 
overskrider fjordens maksimaldybde. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Der er fastsat miljømål for Stavns Fjord. Miljømålet er afledt af referencetilstanden (9,8 m* 
0,74  = 7,3 m), svarende til en vandkvalitet der kan sikre en dybdegrænse for ålegræssets 
hovedudbredelse på 7,3 m. Selvom måldybden overstiger den aktuelle dybde for området, skal 
vandkvaliteten altså være så god, at ålegræs ville kunne vokse til måldybden, hvis dybden i 
området var større. 
 
3.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
DN undrer sig over, at virkemidlet – etablering af vådområder - ikke medtages i forslaget 
angiveligt på grund af manglende viden om miljøforhold i Aarhus Bugt. Det må i høj grad 
undre, da netop Aarhus Bugt er et af de bedst undersøgte marine områder i Danmark via 
arbejder udført af Aarhus Amt og Aarhus Universitet.  

 
Leif A. Christiansen og Sven Olesen beskriver den lokale udbredelse af ålegræs i starten af 
80’erne og sammenholder dette med den nuværende tilstand. Leif A. Christiansen og Sven 
Olesen finder, at kystvandene snarere fremtræder som ”Ringe økologisk tilstand” i stedet for 
”Moderat økologisk tilstand”, som det fremgår af udkastet til vandplan. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I vandplanenerne skal der – i oplandet til visse kystvande - etableres i alt op til 10.000 ha 
vådområder på landsplan mhp. en reduktion af kvælstofbelastningen med 1.130 t N. 
Vådområderne skal for at være mest omkostningseffektive som hovedregel etableres nedstrøms 
søer i de nedre dele af vandløbssystemerne. 
Udpegningen af potentielle vådområder har generelt været med udgangspunkt i de tidligere 
regionplan udpegninger af potentielle vådområder og da, der i den forbindelse ikke er udpeget 
vådområder i Århus Bugt har det på den baggrund ikke været muligt, at finde egnede arealer 
nedstrøms søer/vådområder i oplandet til Århus Bugt i 1. planperiode. 
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Tilstandsvurderingen af vandområderne i første planperiode er alene baseret på undersøgelser af 
ålegræs. Naturstyrelsen har i den endelige vandplan inddraget undersøgelsesresultater frem til 
og med 2010 i tilstandsvurderingen. På den baggrund er de tre vandområder Knebel Vig, Indre 
Kalø Vig samt Aarhus Bugt, Kalø og Begtrup Vig klassificeret som ”Ringe tilstand”.  
 
3.4 Påvirkninger 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
3.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 
3.5.1 Randzoner 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Århus Bugt modtaget høringssvar fra 19 lodsejere om at indførelse af 
randzoner i forbindelse med deres ejendom vil have stor betydning for driften på grund af 
forringede markform og -størrelser.  
 
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 
problemstillingen i relation til randzoner er behandlet.  
 
3.5.2 Efterafgrøder 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Århus Bugt modtaget høringssvar fra 15 lodsejere om konsekvenserne af 
dyrkning af efterafgrøder på deres ejendom i oplandet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har endvidere modtaget mange overordnede indsigelser vedrørende 
efterafgrøder. Der henvises i den forbindelse til kapitel 2.6.3 i det generelle høringsnotat, hvor 
problemstillingen i relation til efterafgrøder er behandlet.  
 
3.5.3 Vådområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Århus Bugt modtaget høringssvar fra 1 lodsejer om vådområder i relation til 
deres ejendom i oplandet.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har endvidere modtaget en række overordnede indsigelser vedrørende 
vådområder. Der henvises i den forbindelse til kapitel 2.6.4 i det generelle høringsnotat, hvor 
problemstillingen i relation til vådområder er behandlet.  
 
3.6 Sammenhæng med Natura 2000 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
3.7 Andre lokale forhold 
Ingen høringssvar under dette emne. 

 



Lokalt høringsnotat for 
vandplan 1.7 Århus Bugt 

  21 

 
4.0 Søer 
   
4.1 Resume 
Der er modtaget fire høringssvar vedr. lokale forhold om søer. De kommer fra Aarhus 
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og Patriotisk Selskab. 
 
Høringssvarene omhandler: 

- Søer anlagt med henblik på næringsstoffjernelse 
- Manglende viden  
- P-ådale 

 
4.2 Miljømål  
Sammenfatning af høringssvar 
Aarhus Kommune anerkender at Naturstyrelsen har imødekommet Aarhus Kommunes 
bemærkninger i forhøringen om målsætningen for de to VMPII-engsøer Årslev Engsø og Egå 
Engsø, der i høringsudkastet er udpeget som stærkt modificerede vandområder målsat med godt 
økologisk potentiale.  
 
Derimod mener DN at det er forkert at Årslev Engsø og Egå Engsø målsættes som stærkt 
modificerede områder, idet der tidligere har været fjorde. Patriotisk Selskabs vurdering er 
desuden at Årslev Engsø udelukkende skal indgå i vandplanen som næringsstoffilter uden en 
konkret målsætning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Søer anlagt med henblik på næringsstoffjernelse, herunder Årslev Engsø og Egå Engsø, er ikke 
målsat i de endelige vandplaner. Se det generelle høringsnotat afsnit 2.2.7 om søer anlagt med 
henblik på næringsstoffjernelse.  
 
4.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening anfører, at 'Manglende viden' bruges som begrundelse for 
udskydelse af tidsfrist i alle søer selvom Aarhus Amt har udarbejdet grundige miljøvurderinger. 
Derfor mener DN, at et vist vidensgrundlag er tilstede. 
Det Økologiske Råd finder det meget utilfredsstillende, at det ikke forventes, at én eneste sø i 
oplandet til Århus Bugt opfylder målsætningen god økologisk tilstand i 2015.  Det Økologiske 
Råd finder, at vandplanen skal indeholde en plan for, hvordan og hvornår de 10 søer med 
miljømålet god økologisk tilstand skal opfylde god økologisk tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I tilfælde, hvor undtagelsen om tidsfristforlængelse på grund af manglende viden forekommer, 
er baggrunden, at kendskab til søens miljøtilstand – ofte fra en periode med for høj belastning - 
ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at vurdere om der er behov for f.eks. sørestaurering, efter 
at belastningen er reduceret. Iværksættelse af en sørestaurering kræver bl.a. en vurdering af, om 
målopfyldelse indtræder "af sig selv" i løbet af 1-2 planperioder, samt hvilken metode der er 
mest hensigtsmæssig, og giver et varigt resultat. Der er i en arbejdsgruppe med deltagelse af 
Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening udarbejdet nye retningslinjer for anvendelse 
af sørestaurering, og disse er anvendt i den endelige vandplan. 
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(http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/295F4453-901F-4822-B864-
BBD59F53B6AF/124540/Srestaureringsgruppensarbejdspapir.pdf). Inden restaurering 
iværksættes skal en forundersøgelse godtgøre, at retningslinjerne er opfyldt. Se endvidere det 
generelle høringsnotat afsnit 2.6.13 om sørestaurering.  
 
Det fremgår endvidere af vandrammedirektivets artikel 4, stk. 4 og miljømålsloven § 19, at der 
er mulighed for at udsætte tidsfristen for opfyldelse af direktivets målsætning om god tilstand i 
2015 til 2021 subsidiært til 2027. Det vil sige, at fristen kan forlænges med en planperiode på 6 
år, og derefter yderligere med 6 år til 2027. Fristen for opfyldelse af miljømålet kan således 
forlænges med to planperioder.  
 
4.4 Påvirkninger 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
4.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 
4.5.1 Randzoner 
Der henvises til kapitel 3.5.1 i nærværende høringsnotat. 
 
4.5.2 P-ådale 
Sammenfatning af høringssvar 
Aarhus Kommune anbefaler en ændring af fordelingen af P-ådale i oplandet til Brabrand Sø. 
Det er således kommunens vurdering, at der ikke er potentiale til at anlægge 24,6 ha P-ådale i 
det direkte opland til Brabrand Sø, og kommunen foreslår derfor, at samtlige P-ådale til 
Brabrand Sø som udgangspunkt kan placeres i hele oplandet til Brabrand Sø og ikke på forhånd 
fordeles mellem oplandet til Årslev Engsø og det direkte opland til Brabrand Sø. Dermed bliver 
der behov for at forøge det samlede P-ådalsareal med ca. 3 ha til 50,4 ha (såfremt P-retention er 
på 12 % i Årslev Engsø). 
Patriotisk Selskab oplyser på vegne af Constantinsborg A/S, at de ikke umiddelbart er 
interesseret i et sådant ådalsprojekt. Får et sådan projekt indflydelse på den nuværende drift, og 
vil det medføre at yderligere areal skal tages ud af drift, forventes dette erstattet fuldt ud. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen er enig i Aarhus Kommunes betragtninger. I vandplanen er hele potentialet til 
fosforvådområderne placeret i det totale opland til Brabrand Sø (incl. Årslev Engsø) og der er 
indregnet en retention i Årslev Engsø på 5 %. Vedrørende placering af P-ådalsprojekter og 
finansiering af fosfor-ådale henvises i øvrigt til det generelle høringsnotat afsnit 2.6.5 om 
Fosfor-ådale.   
 
4.5.3 Spildevandsrensning 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
4.5.4 Sø-restaurering 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
4.6 Sammenhæng med Natura 2000 
Ingen høringssvar under dette emne. 
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4.7 Andre lokale forhold 
Ingen høringssvar under dette emne. 
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5.0 Spildevand 
   
5.1 Resume 
Der er registreret seks høringssvar vedrørende lokale forhold om spildevand i hovedoplandet til 
Århus Bugt. Høringssvarene kommer fra Aarhus Kommune, Samsø Kommune, Skanderborg 
Kommune, Favrskov Kommune, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S og Århus 
Lystfiskerforening & Danmarks Sportsfiskerforening 
 
Høringssvarene omhandler:  
- datagrundlag ønskes opdateret 
- ønske om tidsfristforlængelse 
- ønske om frafald af indsats  
 
5.2 Datagrundlag og fagligt grundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Aarhus Kommune bemærker, at 2009 var et relativt nedbørsrigt år, hvilket giver sig udtryk i, at 
kvælstofudledningen fra renseanlæg i 2015 er noget større end 2005-belastningen. Det 
forudsættes, at der tages højde for dette ved modelberegninger m.v. Aarhus Kommune 
bemærker desuden, at der er fejl i tabel 2.2.3, idet Hørning Renseanlæg og renseanlægget Den 
Japanske Have er placeret i forkerte kommuner og at Harlev Renseanlæg afskæres til Viby 
Renseanlæg i 2011-12. 
 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S bemærker ligeledes, at Hørning Renseanlæg ikke står 
under Skanderborg kommune i tabel 2.2.3 Skanderborg Kommune bemærker, at Ballen 
Renseanlæg og Galten Renseanlæg nedlægges hhv. i 2013 og 2014-15 og spildevandet afskæres 
til Skovby Renseanlæg. 
 
Favrskov Kommune anbefaler, at Lading Renseanlæg registreres som nedlagt i dag og i 2015, 
da Lading Renseanlæg er nedlagt i 2007. 
 
Samsø Kommune bemærker at Stenskov Huse Renseanlæg er nedlagt. Samsø Kommune 
bemærker desuden, at arbejdet med afskæring af spildevand fra de fleste byer på Samsø til 
Ballen Renseanlæg gennemføres over en længere periode end frem til 2015. Prioriteringen er 
først afskæring, så separatkloakering. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har foretaget en opdatering af datagrundlaget på spildevandsområdet således, at 
data frem til og med 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. Kommunernes opdateringer i WinRis og andre landsdækkende 
databaser i medfør af dataansvarsaftalen har Naturstyrelsen derfor også inddraget i de endelige 
vandplaner.  
 
Kommunernes planlægning af fremtidige tiltag indtil 2015, som fremgår af godkendte 
spildevandsplaner er medtaget i vandplanernes baseline. 
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Naturstyrelsen har desuden medtaget resultater af vandløbsundersøgelser, der ligger i WinBio 
frem til og med 2010, således at vandløbsvurderinger, der ligger til grund for 
spildevandsindsatsen, ligeledes bygger på de nyeste data.  
 
Alle tabeller bliver tilrettet efter opdatering af datagrundlaget. 
 
Naturstyrelsen henviser til WebGIS, hvor det for alle punktkilder fremgår, hvilke udledte 
mængder der anvendes i både status og baseline, dvs. det vil fremgå om der er forudsat 
ændringer frem til baseline. 
 
Naturstyrelsen har fremskrevet status i 2010 til baseline 2015 for renseanlægget Ballen 
Havledning.  
 
5.3 Virkemidler og indsatsprogram 
 
Indsats for regnbetingede udløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Skanderborg Kommune forventer, at indsatsen ved nogle regnbetingede udløb i oplandet til 
Galten Renseanlæg bliver udbedret ved planlagt afskæring af spildevand til Skovby 
Renseanlæg. Dette bliver dog først endelig afklaret på et senere tidspunkt. 
 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S bemærker, at indsats ikke bliver nødvendig ved 
A10000U (Galten) og B10500U (Galten) grundet indsatser planlagt i spildevandsplanen: 
separering af Galten i 2011-2013 og Galten Renseanlæg nedlægges i 2014-2015. Ligeledes bør 
overløbet U21 (Låsby) tages ud af listen med supplerende indsats, da separering af oplande er 
planlagt til perioden 2011-2015 i (spildevandsplan)/kloakfornyelsesplan. Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S bemærker desuden, at overløb RA1.7 (Hørning) bør tages ud af 
listen med supplerende indsats. En overordnet saneringsplan for opland A1.7 er under 
udarbejdelse og den generelle retningslinje 7 i vandplanen er overholdt. Endvidere bør overløb 
RA4.1 tages ud af listen med supplerende indsats. Rørbassin er etableret og den generelle 
retningslinje 7 i vandplanen er overholdt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen fjerner indsatskravet ved de to overløb Galten (A10000U og B10500U), da 
Galten separatkloakeres og Galten Renseanlæg nedlægges inden 2015. Indsatskravet ved U21 
(Låsby), bliver ikke fjernet, da separatkloakering af oplandet ikke fremgår af spildevandsplanen, 
men kan naturligvis fortsat indgå i kommunens løsningsmodel.  
 
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 vandløb 
i Danmark.  
I forbindelse med denne tilpasning er vandløbet ved det regnbetingede udløb RA1.7 udgået af 
vandplanen, og der er ikke længere krav om indsats til overløbet. 
 
Naturstyrelsen har ikke opretholdt indsatskravet ved det regnbetingede udløb RA4.1 i 
Skanderborg kommune, da RA4.1 på baggrund af de tiltag, der er foretaget, ikke vurderes at 
være årsag til manglende målopfyldelse. De angivne mm bassin i retningslinje 7 i vandplanen er 
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dog kun et udgangspunkt, lokale forhold kan betyde, at det er nødvendigt med større bassin for 
at sikre målopfyldelse.  
 
Spildevand fra regnbetingede udløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S foreslår en anden prioritering af de supplerende 
indsatser, så visse projekter (F21000U (Skovby), L20500U (Skjørring), RA1.5.1 (Hørning), 
RA1.6 (Hørning) og RA5.1 (Blegind)) udskydes til næste vandplansperiode. For de fire først 
nævnte RBU’er søges om tidsfristforlængelse til 2021 grundet omfanget af indsatsen. 
 
Samsø Kommune ønsker indsatsen udskudt til næste vandplanperiode ved følgende 
overløbsbygværker: UG02 (OV til Kattegat ved Mårup), UC10 (OV til Ålebækken, fra Brundby 
Syd), 
UC11 (OV til Ålebækken, fra Brundby Nord) og UC22 (OV til Ålebækken, Ballen). 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vedrørende tidsfristforlængelse henvises der til afsnit 2.2.5 i det generelle høringsnotat. 
Kommunen kan i forbindelse med udarbejdelse af den kommunale handleplan foreslå en 
alternativ indsats, blot det sikres at det er tilstrækkeligt til at opnå målopfyldelse. Det afgørende 
er, at indsatsen vil medføre en reduktion i udledningen til de pågældende vandløbsstrækninger 
således belastningen fra overløb samlet set reduceres svarende til max 250 m3/red. ha. 
 
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 vandløb 
i Danmark. I forbindelse med denne tilpasning er vandløbet Sønderrende på Samsø ved det 
regnbetingede udløb UG02 udgået af vandplanen, og der er ikke længere krav om indsats til 
overløbet. 
 
Naturstyrelsen gør opmærksom på, at indsatskravet ved de øvrige nævnte overløbsbygværk på 
Samsø og ved det regnbetingede udløb RA1.6 (Hørning) i Skanderborg kommune er bortfaldet 
som følge af dataopdateringen.  
 
5.3.1 Spildevandsrensning i det åbne land 
Sammenfatning af høringssvar 
Aarhus kommune ønsker en begrundelse for, at der er udpeget et område opstrøms Egå Engsø, 
hvor der er rensekrav O til spredt bebyggelse 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Naturstyrelsen tager bemærkningen til efterretning og justerer kortet, så indsatskravet ikke 
fremgår. 
 
5.4 Andre lokale forhold  
Sammenfatning af høringssvar 
Århus Lystfiskerforening & Danmarks Sportsfiskerforening gør opmærksom på, at der er 
overløb med kloakvand til Giber Å ved Mårslet. Denne udledning af urenset kloakvand bør 
snarligst stoppes og Aarhus Kommune bør prioritere omkloakering af de områder af Mårslet by, 
som bidrager til udledningen. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen bemærker, at der er mange regnbetingede udløb ved Mårslet med udløb til Giber 
Å. Mårslet er separatkloakeret og udløbene er regnvandsudløb, som der ikke er fundet baggrund 
for at omfatte af den supplerende indsats. Der kan være tale om en fejltilkobling af spildevand 
til regnvandsledningen. Der henvises til Aarhus Kommune, som er myndighed på området.  
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6.0 Grundvand  
   
6.1 Resume 
Der er modtaget 8 høringssvar vedr. grundvand. De er kommet fra 3 kommuner, 3 
organisationer og 2 privatpersoner. 
 
Høringssvarene omhandler  

- Miljømål 
- Datagrundlag 
- Påvirkninger 
- Andre lokale forhold 

 
6.2 Miljømål  
Beskyttelse af grundvand 
Sammenfatning af høringssvar  
2 privatpersoner foreslår et skov- og naturbånd ved Frijsenborg – Hinnerup – Trige – Vosnæs 
for at fremme beskyttelsen af grundvandsressourcer mod nitrat og pesticider – samt skabe mere 
natur og flere rekreative muligheder. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Med hensyn til grundvandsbeskyttende virkemidler kan kommunerne inddrage de foreslåede og 
andre virkemidler i indsatsplanlægningen for grundvandsbeskyttelse.  
 
6.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
Kvantitativ tilstand og opdeling efter oplandsgrænser 
Sammenfatning af høringssvar  
Vandrådet i Skanderborg ønsker at få afklaret begrundelsen for forskellen mellem ”god” 
kvantitativ tilstand for forekomster i Randers Fjord og ”ringe” i Århus Bugt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Alle hovedvandoplande er opdelt efter oplandsgrænsen og indenfor disse grænser er 
tilstandsvurderingerne foretaget. Grundvandsforekomsten er vurderet ”ringe” i Århus Bugt, 
fordi indvindingen er stor. 
 
Kortbilaget ”generelle indsatsområder” 
Sammenfatning af høringssvar  
Skanderborg Kommune ønsker, at kortbilaget ”generelle indsatsområder” tilrettes, så 
”sandsynlighedsområderne” for indvindingsanlæg i Åbo omfattes af ”generelle 
indsatsområder”. 
 
Aarhus Kommune har rettelser til udstrækningen af kortbilaget ”generelle indsatsområder”, da 
et vandværk er nedlagt, og indvindingsoplandet til Stautrup Vandværk er revideret.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Temaet ”generelle indsatsområder” eksisterer ikke længere, men er på WebGIS erstattet af 
teamet ”Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger udenfor”. Dette tema er ikke særskilt opdateret i forbindelse med vandplanen. 
 



Lokalt høringsnotat for 
vandplan 1.7 Århus Bugt 

  29 

Potentiel restressource på Samsø 
Sammenfatning af høringssvar  
Samsø Kommune påpeger, at opgørelsen af den potentielle restressource er for usikker og bør 
afvente den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Det bør anføres i vandplanen, at der for 
øjeblikket er manglende viden.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen er opmærksom på, at opgørelsen af den potentielle restressource på Sydsamsø er 
foretaget på et overordnet niveau. Der er i tabel 2.3.14 i vandplanen nævnt i en note, at ”Der er 
tale om en samlet opgørelse for begge øer. Opgørelsen afspejler derfor ikke, at 
udnyttelsesgraden på Sydsamsø og Tunø antageligt er højere end samlet set for de to øer, og at 
grundvandsdannelsen på Sydsamsø kan være lavere end på Nordsamsø og Tunø”. Det er 
endvidere nævnt i teksten, at beregningen af den udnyttelige ressource er behæftet med 
usikkerhed, og at den skal betragtes som en vejledende størrelse. En mere sikker opgørelse vil 
kunne tilvejebringes, når den statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning på Sydsamsø 
er tilendebragt. 
 
Vanding fra overfladevand på Samsø 
Sammenfatning af høringssvar  
Samsø Kommune anfører, at der savnes en beskrivelse af vanding fra overfladevand fra 100 
vandhuller samt vandingens indflydelse på den potentielle restressource, da denne vanding ikke 
indgår i den samlede opgørelse af indvindingen. Desuden øges grundvandsdannelsen pga. 
recirkulation fra vandhullerne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Såfremt indvindingsdataene fra overfladevand fremgik af Jupiter-databasen på 
udtrækstidspunktet, indgår vandindvinding fra overfladevand i den samlede opgørelse af 
indvindingen på Samsø og Tunø i tabel 2.3.14 i vandplanen. En formodet recirkulation er ikke 
forsøgt kvantificeret og indregnet. 
 
Pesticider 
Sammenfatning af høringssvar  
Aarhus Kommune anmoder Naturstyrelsen om at genoverveje det tekniske grundlag på 
baggrund af nye analyser for pesticider, der er indsamlet og indberettet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Med hensyn til data for grundvandets kemiske tilstand er der anvendt data fra 1990-2005. 
Naturstyrelsen skønner overordnet, at der efter 2005 ikke er sket væsentlige ændringer, der 
rykker markant ved den samlede tilstand. Naturstyrelsen vil til den kommende vandplan vurdere 
vidensgrundlaget omkring grundvandets kemiske tilstand. Herunder inddrages nyeste viden og 
resultater fra den statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. 
 
Vurdering af kemisk tilstand 
Sammenfatning af høringssvar 
Aarhus Kommune anbefaler, at vandplanerne ikke generelt accepterer en overskridelse af 
grundvandets kemiske tilstand i op til 20 % af grundvandsforekomsterne.  
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Naturstyrelsens bemærkninger  
Mht. vurderingen af den kemiske tilstand skal der ifølge grundvandsdirektivet ske en beregning 
af den gennemsnitlige koncentration af et konkret stof for hver grundvandsforekomst. Hvis 
mere end 20 % af forekomsten er påvirket af overskridelse, er hele forekomsten i ringe tilstand.  
 
Der er beregnet gennemsnit pr. stof for hver borings filter over data fra perioden 1990-2005. 
Dernæst er der beregnet gennemsnit pr. boring og til slut pr. grundvandsforekomst. Derved er 
både de forskellige års data og de arealfordelte data anvendt. En forekomsts ringe eller gode 
tilstand skal derfor betragtes som et screeningsværktøj over den generelle tilstand, hvorimod en 
aktiv indsats over for påvirkning af overfladevande eller drikkevandet skal tage hensyn til, hvor 
den konkrete forurening forekommer og stammer fra.  
 
Kemisk tilstand i en grundvandsforekomst på Samsø 
Sammenfatning af høringssvar  
Samsø Kommune mener ikke, at det er sandsynligt at implementeringen af indsatsplaner vil 
kunne ændre væsentligt på kvaliteten af grundvandet i grundvandsforekomst 1.7.3.2, da 
grundvandsforekomsten strækker sig ud over de ”generelle indsatsområder”, dvs Områder med 
Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
udenfor. Der er derfor behov for beskrivelse af andre indsatser for at sikre kvaliteten af hele 
grundvandsforekomsten i 2015. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Den dybe grundvandsforekomst (1.7.3.2) er vurderet ringe pga. klorid og sulfat. Vurderingen af 
kemisk tilstand bygger på forholdsvis få data. Den statslige afgiftsfinansierede 
grundvandskortlægning af Sydsamsø forventes at tilvejebringe nye data, der kan bidrage til at 
kvalificere et fremtidigt skøn over grundvandsforekomstens tilstand. Mulige indsatser vil 
fremgå af kommende indsatsplaner. Derudover bør der i administrationen af vandforsyning 
være opmærksomhed på saltvandsproblematikken. 
 
6.4 Påvirkninger 
Tilstrækkeligt grundvand i Århus 
Sammenfatning af høringssvar  
Aarhus Vand A/S anfører, at det kan blive svært at skaffe tilstrækkeligt grundvand med den 
nuværende struktur og vandplanernes acceptable påvirkning af vandløb svarende til aktuel 
indvinding, og det kan blive nødvendigt at hente vand andre steder i kommunen eller langt 
udenfor kommunen. Aarhus Vand A/S opfordrer til samarbejde. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Det anbefales at forsyning til kommunernes nuværende og fremtidige behov for drikke- og 
industrivand planlægges på tværs af kommunegrænser, da vandressourcernes placering kan 
være uhensigtsmæssig i forhold til administrative grænser. 
 
Viden om vandbalance og statslig grundvandskortlægning 
Sammenfatning af høringssvar  
Samsø Kommune gør indsigelse mod at skulle tilvejebringe viden om den kvantitative 
påvirkning af grundvandsforekomsters vandbalance som følge af vandindvinding i forbindelse 
med kommunernes meddelelse af tilladelser til vandindvinding. Kommunen gør ligeledes 
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indsigelse mod, at denne vidensindsamling ikke forudsættes foretaget i forbindelse med den 
statslige grundvandskortlægning af grundvandsressourcen.   
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Det er kommunens ansvar at opfylde vandplanernes miljømål vha. bl.a. handleplaner og 
almindelig administration efter vandforsyningsloven herunder vandindvindingstilladelser. En 
færdig statslig afgiftsfinansieret grundvandskortlægning vil bidrage til at øge vidensniveauet. 
 
Markvanding og vandløb på Samsø 
Sammenfatning af høringssvar  
DN Samsø mener, at markvanding kun bør ske fra reservoirer, og at vandløbenes vandføring til 
stadighed bør være af et acceptabelt omfang. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Det er kommunen, der giver tilladelser til indvinding af vand, herunder markvanding, og i den 
forbindelse har ansvaret for, at miljømålene for vandløb opnås.  
 
6.5 Sammenhæng med Natura 2000 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
6.6 Andre lokale forhold 
Overvågning af saltvandsindtrængning 
Sammenfatning af høringssvar  
Samsø Kommune ønsker, at overvågning af saltvandsindtrængning fortsætter i et samarbejde 
mellem Samsø Kommune og Staten og mener, at det bør fremgå af tabel 1.3.2d i vandplanen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Den statslige generelle grundvandsovervågning på Samsø har tidligere bestået af GRUMO-
området på Nordsamsø samt vandstandsregistrering i 1-3 boringer på Sydsamsø. Den specifikke 
overvågning af saltvandsindtrængning, som Århus Amt tidligere etablerede i samarbejde med 
Samsø Kommune og Nordby Vandværk, blev forud for kommunalreformen overtaget af 
vandværket. 
 
Det er ikke muligt at udvide overvågningen til specifikt at omfatte saltvandsindtrængning i 
NOVANA overvågningsprogrammet (herunder GRUMO). Resultaterne fra NOVANAS 
grundvandsprogram opdateres løbende i den fællesoffentlige database og bidrager hermed til 
den generelle viden om grundvandskemi og vandspejlet. Se nærmere om Novana 2011-2015 på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_van
d_og_natur/NOVANA/. 
 
Fremtidigt drikkevandsbehov 
Sammenfatning af høringssvar  
Danmarks Naturfredningsforening mener, det bør fremgå af vandplanerne, at 
grundvandsdannelsen i OSD visse steder allerede er opbrugt, og der dermed ikke er taget højde 
for det fremtidige drikkevandsbehov.  
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Naturstyrelsens bemærkninger  
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser er udpeget som den væsentlige, statslige 
drikkevandsressource ud fra eksisterende viden. Den afgiftsfinansierede statslige 
grundvandskortlægning kan føre til ændringer i områdeudpegningen. Udpegningen sker således 
ud fra kendskabet til, hvor der findes drikkevand af national interesse. Derfor kan der i områder 
være en større ressource, end der lokalt er behov for og omvendt være mangel på lokal 
ressource i andre områder.  

 
Drikkevandsbehov og udvidelse af OSD 
Sammenfatning af høringssvar  
Aarhus Kommune mener hverken, at der i vandplanerne er taget højde for det fremtidige behov 
for drikkevand, eller givet en anvisning af, hvor de tilgængelige grundvandsressourcer kan 
indvindes. Der savnes en redegørelse for, om der i udstrækningen af Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser er taget stilling til de forventede stigninger i befolkningsudviklingen. 
Aarhus Kommune foreslår herunder, at OSD udvides i den sydlige og nordlige del af 
kommunen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser er udpeget som den væsentlige, statslige 
drikkevandsressource ud fra eksisterende viden. Den afgiftsfinansierede statslige 
grundvandskortlægning kan føre til ændringer i områdeudpegningen. Udpegningen sker således 
ud fra kendskabet til, hvor der findes drikkevand af national interesse. Derfor kan der i områder 
være større ressource, end der lokalt er behov for og omvendt være mangel på lokal ressource i 
andre områder. 
 
Der er ikke grundlag for at inddrage nye områder som OSD i den sydlige og nordlige del af 
Århus Kommune, da der ikke foreligger geologisk kortlægning i disse områder.  
 
Tilvejebringelse af viden  
Sammenfatning af høringssvar  
Aarhus Kommune foreslår, at tilvejebringelse af viden om effekt af indvinding ikke alene skal 
ske i forbindelse med kommunernes revision af nye indvindingstilladelser i første planperiode. 
 
Aarhus Kommune påpeger at vandplanen bør beskrive, hvordan viden i tabel 1.3.2d i 
vandplanen skal tilvejebringes. Herunder nærmere præcisering af opgaverne, aktører, tidsplan 
og finansiering. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Det er først i forbindelse med kommunernes revision af og tildeling af nye 
indvindingstilladelser, at der skal tilvejebringes viden. Kommunerne er ifølge 
vandforsyningsloven vandforsyningsmyndighed. Kommunerne giver tilladelser til 
vandindvinding ud fra opgørelsen i de nuværende vandplaner af grundvandsressourcens 
størrelse og vurdering af, om indvindingen påvirker den langsigtede grundvandsdannelse, 
grundvandskemien samt vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper. Naturstyrelsen 
vil til den kommende vandplan vurdere vidensgrundlaget omkring kontakt mellem grundvand 
og overfladevand.   
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Påvisning af påvirkning og uklar beskrivelse 
Sammenfatning af høringssvar  
Aarhus Kommune foreslår, at kommunerne ikke skal påvise, at udnyttelse af allerede meddelte 
tilladelser ikke påvirker grundvand og vandløb i for høj grad. Det er uklart, om der er knyttet en 
indsats til teksten på siden 165.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Da den aktuelle indvinding antages at svare til baseline 2015, er der ikke knyttet en indsats til at 
nedbringe indvindingstilladelser fra tilladt til aktuelt niveau.  
 
Naturstyrelsen justerer teksten på side 165 med henblik på, at vandløbsmiljømål kan opfyldes 
via forskellige virkemidler, og at miljømål, der omhandler vandbalance og vandkemi forventes 
opfyldt ved kommunernes administration af vandforsyningsloven og efter formålet i 
vandforsyningsloven. 
 
Aktuel og tilladt indvinding 
Sammenfatning af høringssvar  
Vandrådet i Skanderborg ønsker at vide, hvor stor forskellen på aktuel og tilladt indvinding er. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Den tilladte indvinding ændrer sig i takt med, at der gives nye indvindingstilladelser. 
Oplysningerne kan udtrækkes i GEUS’ Jupiter database. I kommunernes administration af 
vandindvindingstilladelser skal der derfor på et givent tidspunkt tages højde for alle de 
tilladelser, der er givet indenfor et delopland for at sikre, at vandplanens miljømål opfyldes.  
 
Overudnyttelse af grundvandsforekomster 
Sammenfatning af høringssvar  
Vandrådet i Skanderborg ønsker at vide, om en nedsættelse af tilladt indvinding til niveau med 
aktuel indvinding vil betyde, at nogle forekomster ikke mere er overudnyttede. Og hvis alle 
forekomster forbliver overudnyttede, om det så betyder, at små vandværker vil få begrænset 
deres indvindingsmuligheder pga. store indvindinger længere nedstrøms. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
I Århus Bugt hovedvandopland er der overudnyttelse ved aktuel indvinding i alle deloplande (på 
nær Samsø Tunø), men i forskellig grad. I kommunernes administration af 
vandindvindingstilladelser skal der derfor på et givent tidspunkt tages højde for alle de 
tilladelser, der er givet indenfor et delopland. 
 
Modelberegninger 
Sammenfatning af høringssvar  
Vandrådet i Skanderborg ønsker at vide, om de modelberegninger, der ligger til grund for 
vandplanen, er detaljerede nok til at kunne bruges i sagsbehandlingen af nye 
indvindingstilladelser, eller skal kommuner og vandværker opstille nye modeller? 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
De modeller, der er anvendt i vandplan Århus Bugt, har baggrund i den statslige 
afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Disse modeller har bl.a. ikke alle vandløb med og er 
heller ikke designet til at kunne beskrive vandløbspåvirkning, og dermed kan de ikke bruges alle 
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steder. Naturstyrelsen har kun brugt dem på de vandløbsstrækninger, hvor modellerne var 
anvendelige. 
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7.0 Særlige emner 
 
7.1 Resume 
I hovedvandvandopland til Århus Bugt er der under de særlige emner modtaget høringssvar 
omhandlende  

- Havne og klappladser 
- Ejendomsret og økonomi   

 
7.2 Akvakultur 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
7.3 Kraftværkssøer  
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
7.4 Havne og klappladser 
Sammenfatning af høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening bemærker, at klapning ikke kan undgå at få kraftig 
indflydelse på det omkringliggende havmiljø og foreslår, at deponering foregår i Århus Havns 
klapbassin. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Der henvises til det generelle høringsnotat, kap. 2.10.4  
 
7.5 Ejendomsret og økonomi 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Århus Bugt 24 lodsejere, der har indsendt høringssvar, hvori anføres, at der 
mangler proportionalitet mellem mål og midler. Ligeledes har 10 lodsejere i høringssvaret 
påpeget at Vandplanen er i strid med Grundlovens §73 som omhandler Ejendomsrettens 
ukrænkelighed og 36 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 kompensation 
og sammenhæng mellem mål, virkemidler og økonomi og kapitel 2.8.1 angående 
ejendomsrettens ukrænkelighed og ekspropriation. 
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