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1 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 høringsfri-
sten 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 syns-
punkter i høringssvarene, som er af overordnet og generel karakter. Det drejer sig fx om bemærk-
ninger 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 bag-
grund af. 
 
Ud over det generelle høringsnotat har Naturstyrelsen udarbejdet 23 notater – ét for hvert hoved-
vandopland.  
 
I dette notat resumeres alle de indkomne høringssvar, som er af lokal og stedspecifik karakter i til-
knytning til vandområderne i hovedvandopland 2.3 Øresund. 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 vandløbs-
indsats 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 hø-
ringsnotat. 
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2 Vandløb 
   

2.1 Resume     
Der er i høringsfasen fra 4. oktober 2010 til 6. april 2011 modtaget 46 høringssvar vedr. lokale 
forhold i vandløb i oplandet til Øresund. De er kommet fra 9 kommuner, 8 organisationer og 32 
øvrige lodsejere/privatpersoner. 
 
Høringssvarene omhandler: 
 

• rettelser til vandløbenes faktiske forløb 
• ønske om opdateret datagrundlag 
• ønske om ændret målsætning 
• ønske om ændret klassificering 
• ønske om ændret indsats 
• ønske om flere/færre vandløb omfattet af vandplanen 
• bemærkninger vedrørende natur planer 
• indvirkning på egen matrikel 
• bemærkninger om andre forhold 

 
Høringssvar omhandlende problemstillinger af mere generel karakter vedr. vandløb, f.eks. for-
hold vedr. kompensation og erstatning, defigurering af marker, anvendte virkemidler, ambiti-
onsniveau 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 hø-
ringssvar for Hovedvandopland Øresund.  
 
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 Hovedvandopland Øresund: 
 
- Naturstyrelsen har efter høringen justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet 

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

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

sen af nye data bevirker, at indsatsbehovet bortfalder, reduceres eller ændres i en hel 
del vandløb. 

 
-   Ændringerne i indsatsprogrammet betyder, at der skal ske nye indsatser i form af ænd-

ret vandløbsvedligeholdelse eller restaurering på strækninger, hvor ny viden om til-
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standen 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 ho-
vedårsagen 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 juste-

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

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

tyder, at indsatsen alene omfatter restaurering.  
 

-   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. mål-
sætning og indsats i vandløb, der er givet udtryk for i høringssvarene. 
 

2.2 Miljømål 
 
Stærkt modificerede vandløbsstrækninger 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har Gentofte Kommune angivet, at Gentofterenden foreslås omklassificeret til stærkt 
modificeret vandområde med målsætningen ”godt potentiale”, således at faunaklassekravet 
sænkes til 4. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at Gentofterenden efter de gældende retningslinjer ikke kan 
udpeges som stærkt modificeret vandløb.  
 
Kunstige vandløbsstrækninger 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har Fredensborg Kommune foreslået Asminderødgrøften og Dagløkkevandløbet om-
klassificeret til kunstige vandløb.  
 
Asminderødgrøften angives at være gravet for at bortlede overfladevandet fra store dele af Fre-
densborg. Det er kraftigt reguleret, starter som jernbanegrøft på den øvre del og indgår som et 
element i golfbanen. 
 
Dagløkkevandløbet beskrives som havende stort fald opstrøms motorvejen, men ringe fald ned-
strøms. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
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Asminderødgrøften har udover tilledninger af overfladevand et naturligt hydraulisk opland, og 
vandløbet fremgår også på kort fra 1870. Naturstyrelsen fastholder derfor klassificering og mål-
sætning. Den øverste strækning, som er banegrøft, er ikke omfattet af vandplanen. 
 
Dagløkkevandløbet er et naturligt vandløb, som også findes på kort fra 1870. Vandløbet er kraf-
tigt reguleret omkring motorvejen og nedstrøms gennem Langstrup Mose. I regionplan 2005 er 
den øvre del B0-målsat og den nedre del B3-målsat. Naturstyrelsen er ikke enig i at strækningen 
er kunstig, men har udpeget den nedre strækning som blødbundsvandløb, - se næste afsnit. 
 
Blødbundsvandløb, nyudpegning 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har Fredensborg Kommune angivet strækninger der foreslås målsat som blødbunds-
vandløb. 
 
Høringssvarene omfatter følgende strækninger: 
 
Kobækken ns. Endrupvej 
Dagløkkevandløbet på nedre del i Langstrup Mose 
Nivå, fra Krydsmose til lidt opstrøms Hesselrød 
Holmeskovgrøften, opstrøms ørredfiskeriet 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har udpeget de angivne strækninger som blødbundsvandløb og forholdene er til-
rettet i vandplanens datagrundlag. 
 
Lempede mål 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har Gentofte og Fredensborg kommuner angivet strækninger, hvor det vurderes, at de 
fysiske forhold gør, at der ikke kan opnås faunaklasse 5. Høringssvaret omfatter følgende 
strækninger: 
 
Fasanhaverenden 
Grøft i natura 2000 område syd for Kobæk Vig 
Kobækken nedstrøms Endrupvej 
Grønholt Å nedstrøms Fredensborg Renseanlæg, her ønskes et faunaklassekrav på DVFI=3 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Fasanhaverenden er i Regionplan 2005 målsat B0. Ved den seneste faunaprøve i 2006 blev til-
standen bedømt til faunaklasse 5, hvorfor Naturstyrelsen fastholder målsætningen. 
 
Grøften syd for Kobæk Vig udgår af vandplanen. Efter en justeret prioritering af vandplanernes 
fysiske indsats i vandløbene indgår vandløb i Natura 2000-områder, der ikke tidligere var speci-
fikt målsatte i Regionplan 2005 ikke med miljømål eller indsatskrav i første planperiode. 
 
Naturstyrelsen har udpeget strækningen på Kobækken til blødbundsvandløb med et faunaklas-
sekrav på DVFI 4, jf. forrige afsnit. 
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Grønholt Å på strækningen nedstrøms Fredensborg Renseanlæg er nu udgået af vandplanen. 
Baggrunden herfor er, at Naturstyrelsen efter høringen har justeret omfanget af hvilke vandløb, 
der er omfattet af vandplanerne efter ensartede retningslinjer for hele landet (se afsnit 2.1). 

 
2.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 

 
Datagrundlag – forløb af vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har Gribskov, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Helsingør og Fredensborg kommuner og 
tre lodsejere angivet fejl i forløbet af vandløb medtaget i vandplanen. 
 
Høringssvarene omfatter følgende strækninger: 
 
Tannemose Å – rørlagt strækning 
Fasanhaverenden 
Brobækken 
Tårbækrenden/Tårbækdalsrenden – rørlagte strækninger 
Krogerupvandløbet 
Holmeskovgrøften – forløbet ved ørredfiskeriet. 
Grønholt Å – sammenløb med Langstrup Å 
Højsagerløbet – rørlagt strækning 
Bedsmose Å – rørlagt strækning 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Datagrundlaget er opdateret på baggrund af konkrete vurderinger af de enkelte strækninger. 
Alle faktuelle oplysninger har Naturstyrelsen justeret. 
 
Datagrundlag – registrering af rørlægninger 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har Gribskov og Fredensborg Kommune samt to lodsejere angivet fejl i registreringen 
af rørlagte vandløb. 
 
Høringssvarene omfatter strækninger på følgende områder: 
 
Angiven rørlagt strækning på Lyshøjrenden er for lang 
Angivne rørlagte strækninger på Holmeskovgrøften er forkerte i udstrækning 
Angivet rørlagt strækning på Langstrup Å er for lang 
Angivet rørlagt strækning på Bøgebirkerenden er for lang 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Datagrundlaget er opdateret på baggrund af konkrete vurderinger af de enkelte strækninger. 
Alle faktuelle oplysninger har Naturstyrelsen justeret. 
 
Datagrundlag – vandløb der ønskes medtaget i planen 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har Helsingør, Rudersdal, Københavns kommuner, Nydam Søejerlaug og to privat 
personer angivet vandløbsstrækninger som ønskes medtaget i vandplanen og i nogle tilfælde 
angivet konkrete indsatser der ønskes påført strækningerne. 
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Rørlagte strækninger i oplandet til Knudemoseløbet, opstrøms Gørlundevej 
Rørlagte strækninger i oplandet til Skovlunde Bæk, umiddelbart nedstrøms Tikøb 
Hetlands Å opstrøms Esrum Mark i oplandet til Keldsø Å 
Rørlagte strækninger i oplandet til Tinkerup Renden opstrøms Gurre Vang 
Kajerød Å opstrøms st. 500 
Maglemoserenden opstrøms st. 1000 
Nordkanalen, tilløb til Søborghusrenden 
Grøndal Å/Ladegårdsåen gennem København 
Hvidørebækken 
Flere vandløb op- og nedstrøms Nydam Sø 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For ovennævnte strækninger gælder generelt, at de ikke indgår i vandplanen, da de ikke har ind-
gået som specifikt målsatte i Regionplan 2005. 
 
Naturstyrelsen vurderer at den åbne del af Hetlands Å fra Nørrerisvej til Keldsø Å er af samme 
type som Keldsø Å, svarende til B3-målsætning i HUR-regionplan 2005, og derfor som foreslå-
et af Helsingør Kommune er medtaget i planen. Den øvre rørlagte del er derimod ikke medtaget. 
 
Naturstyrelsen vurderer at Nordkanalen, der efter en regulering af afløbet fra Utterslev Mose nu 
leder hovedparten af det vand, som tidligere løb direkte til Søborghus Rende via rendens øvre 
løb, er af samme type som Søborghus Renden, svarende til B3-målsætning i HUR-regionplan 
2005, og er derfor som foreslået af Københavns Kommune medtaget i planen. 
 
Vandløb mangler i vandplan 
Sammenfatning af høringssvar 
Rudersdal kommune undrer sig over, at Skurrekilde ikke fremgår af vandplanen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Skurrekilde er med i vandplanen, med samme beliggenhed som i HUR’s regionplan 2005.. 

 
Datagrundlag – vandløb der ønskes udtaget af planen 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet har Fredensborg og Gribskov Kommune angivet en række vandløb, der foreslås udta-
get af vandplanen.  
 
Holmeskovgrøften opstrøms ørredfiskeriet – ca. 1,1 km, begrundet i dårlige faldforhold, mose-
gennemløb og ringe vandføring 
Højsagerløbet – de øverste ca. 3,5 km, begrundet i dybtliggende rørlægninger og gennemløb af 
moser 
Ålemose Bæk – de øverste ca. 650 m, begrundet i sommerudtørring 
Humlebækken – hele vandløbet, begrundet i sommerudtørring 
Nogle tilløb til Pandehave Å i Natura 2000 – område 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Holmeskovgrøften, tidligere B3 målsat. Indsats: ændret vedligeholdelse 
Højsagerløbet, tidligere B1 målsat. Indsatser i undtagelse som følge af grøn vækst. 
Ålemose Bæk, tidligere B1 målsat. Ingen indsatser som følge af modelberegnet god fysik 
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Humlebækken, tidligere B3 målsat. Indsatser i undtagelse som følge af grøn vækst 
 
Naturstyrelsen fastholder, at disse vandløb som tidligere regionplan-målsatte vandløb indgår i 
vandplanen.  
 
Den nævnte øvre strækning på Holmeskovgrøften kan efter Naturstyrelsens vurdering udpeges 
som blødbundsvandløb. 
 
Gribskov Kommune har angivet nogle registrerede tilløb til Pandehave Å, som i virkeligheden 
er stier. Naturstyrelsen har efterkontrolleret på luftfoto og fjernet de af vandløbene som ikke 
kunne erkendes. 
 
De øvrige tilløb til Pandehave Å er nu også udgået af vandplanen. Baggrunden herfor er, at Na-
turstyrelsen efter høringen har justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandpla-
nerne efter ensartede retningslinjer for hele landet (se afsnit 2.1). 
 
Kommunalt indsamlede data ønskes medtaget i plangrundlaget 
Sammenfatning af høringssvar 
Rudersdal Kommune oplyser, at 21 vandløbsstationer i kommunen er undersøgt primo 2011 for 
DVFI og fysisk indeks. Resultaterne ønskes medtaget i datagrundlaget. 
 
Hørsholm Kommune gør opmærksom på, at nye faunaundersøgelser på Gedevadsrenden og 
Blårenden fra 2009 bør medtages i datagrundlaget. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Hvad angår DVFI-prøverne kan resultaterne fra Rudersdal ikke medtages i første planperiode, 
men vil naturligvis indgå i det fremtidige vurderingsgrundlag i det omfang, de er registreret i 
den fællesoffentlige database WinBio. 
Data fra de to vandløb, som Hørsholm Kommune nævner, er blevet opdaterede.  
Den opdatering Naturstyrelsen har valgt at udføre inkluderer kun data til og med 2010. Hvor der 
i perioden 2007-2010 er indsamlet nye data, er tilstanden vurderet som medianen over en seks-
årig periode (2005-2010). 
 
De fysiske indeks, som kommunen fremsender på listeform er medtaget i det omfang de erstat-
ter modelberegnede værdier. 
 
Udskudt målopfyldelse pga. manglende viden 
Sammenfatning af høringssvar 
Lyngby-Taarbæk Kommune angiver, at det ikke fremgår, at strækningen af Mølleåen mellem 
Furesø og Lyngby Sø har udskudt målopfyldelse pga. manglende viden. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Strækningen er udpeget som stærkt modificeret, og tilstanden er ukendt. Der er ingen indsats-
krav på fysiske forhold i 1. planperiode. 
 

2.4 Påvirkninger 
 
Okker 
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Sammenfatning af høringssvar 
Gentofte Kommune angiver, at Brobækken er påvirket af okker fra et kildefelt. Målestationen 
ønskes flyttet væk fra kildefeltet for at kunne være mere repræsentativ for vandløbets tilstand 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er ikke tidligere registreret okkerproblemer på målestationen. Der er senest taget en fauna-
prøve på stationen i 2004. Naturstyrelsen vil være opmærksom på forholdet ved næste besigti-
gelse og evt. flytte stationen. 
 
Saltvandspåvirkning – i dag 
Sammenfatning af høringssvar 
Fredensborg Kommune angiver, at Nivå fra motorvejen og til udløbet vurderes at være stærkt 
stuvnings- og saltvandspåvirket, hvorfor faunaklasse 5 ikke er realistisk. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Strækningen er i udkastet til vandplan undtaget for målopfyldelse som saltvandspåvirket vand-
løb op til jernbaneoverkørslen. Ud fra faunalisterne i den fællesoffentlige vandløbsdatabase 
WinBio har Naturstyrelsen vurderet, at saltvandspåvirkningen på faunaen ikke når helt så langt 
op i vandløbet som til motorvejsbroen. Der findes dermed ikke grundlag for at undtage stræk-
ningen som saltvandspåvirket. At strækningen er naturligt stuvningspåvirket giver heller ikke 
anledning til at ændre målsætningskravet på strækningen mellem motorvej og jernbane. 
 
Saltvandspåvirkning – i fremtiden 
Sammenfatning af høringssvar 
Gribskov Kommune angiver, at klimaændringer fører til en risiko for fremtidig saltvandsind-
trængning i de nedre dele af Søborg Kanal ved en generelt hævet vandstand i havet, og at det i 
en sådan situation ikke vil være muligt at målsætte tilstanden ud fra krav til Dansk Vandløbs-
faunaindex, DVFI. Der stilles i den forbindelse spørgsmålstegn ved, om retningslinjer for bas-
sinstørrelser i hydraulisk belastede vandløb skal følges. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Hvis kommunen som vandløbsmyndighed har vurderet, at vandløbet er hydraulisk belastet, skal 
vandplanens retningslinje 9 (Se vandplanen afsnit 1.4) følges, også alene af hensyn til de hy-
drauliske forhold, oversvømmelsesrisiko osv. uanset om vandløbets DVFI-målsætning er op-
fyldt eller ej.  
 
Retningslinjen lyder: 
Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangs-
punkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på 
såvel separate regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situationer have en stør-
relse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. år). Med hen-
syn til udformning af bassiner for separat regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Miljø-
styrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af regnvand. 
 
Hvad angår målsætningskravet efter DVFI, kan dette ændres såfremt problemet bliver aktuelt.  
 
Søpåvirkning 
Sammenfatning af høringssvar 
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Fredensborg Kommune angiver, at Usserød Å periodisk er påvirket af algeopblomstring i Sjæl-
sø. Der tages derfor forbehold mod at kunne opfylde målsætningen i første planperiode. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har taget højde for den nævnte søpåvirkning. Usserød Å er på strækningen fra 
Sjælsø til sammenløbet med Donse Å, i alt ca. 4,5 km, angivet i undtagelse for målopfyldelse 
pga. søpåvirkning fra Sjælsø.  
 
Spildevand 
Sammenfatning af høringssvar 
Københavns Kommune angiver, at tilstanden i Søborghusrenden er kraftigt påvirket af udløb fra 
overløbsbygværker, der løber ud til Nordkanalen. Det angives at være omsonst at stille krav til 
fysiske forbedringer, så længe der ikke stilles krav til disse udledninger. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er jf. Grøn Vækst-aftalen kun indsats på spildevand overfor spredt bebyggelse, der giver 
tidsfristforlængelse på indsatser på fysiske forhold i vandløbet. 
 
I høringsnotatets spildevandsafsnit besvares forhold om dosering af indsatser overfor spildevand 
for de konkrete udledninger ( se afsnit 5.4 ). 
 

2.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 

2.5.1  Vandløbsrestaurering 
                                                                                                                                                                   
Forslag om konkrete restaureringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er modtaget høringssvar fra Nive Å’s Lystfiskerforening, som foreslår udlægning af sten i 
Usserød Å i hele dens længde for at give bedre iltning af vandet. Iltniveauet angives at være 
særligt lavt i forbindelse med algeopblomstring i Sjælsø. 
 
Foreningen ønsker endvidere, at DTU Aqua’s anbefalinger i udsætningsplanen, om at etablere 
sandfang opstrøms gydebankerne i Nive Å, følges. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er kommunerne, der ansvaret for udarbejdelse af de endelige konkrete handleplaner, og lyst-
fiskerforeningens konkrete forslag skal rettes dertil.  
 

2.5.2 Ændret vandløbsvedligeholdelse 
 
Forringede dyrkningsmuligheder og forringede muligheder for arealudnyttelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er indkommet høringssvar fra 13 lodsejere som anfører, at restaurering og ændret vandløbs-
vedligeholdelse kan få indvirkning på afvandingsforhold og dermed dyrkningssikkerhed. Dette 
vil have store økonomiske konsekvenser for de berørte ejendomme, og der efterlyses generelt 
konsekvensanalyser, inden der iværksættes indgreb, hvilke generelt betragtes som ekspropriati-
ve. 
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Høringssvarene vedrører vandløbsstrækninger fordelt på følgende vandsystemer: 
 
Nivåen – øvre strækning 
Esrum Å 
Langesø renden 
Hetlands Å 
Bøgegrøften/Essedalsrenden 
Bøgebirkerenden 
Stokkebrorenden/Unnerup Rende 
Donse Å 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Opdateret datagrundlag og inddragelse af undtagelsesbestemmelser har medført at visse stræk-
ninger i vandplanen ikke længere er omfattet af samme indsatskrav som i høringsversionen. 
 
Der er stadigt krav om ændret vedligeholdelse i første planperiode på følgende af de ovennævn-
te strækninger: 
 
Nivåen – øvre strækning 
Esrum Å – delstrækning 
Langesø renden 
Bøgegrøften/Essedalsrenden 
Bøgebirkerenden 
Stokkebrorenden/Unnerup Rende – delstrækning 
Donse Å - delstrækning 
 
Hetlands Å indgår nu i vandplanen, hvad den ikke gjorde i planudkastet. Der er ikke angivet 
indsatskrav som følge af manglende viden om tilstanden.  
 
Der er ikke længere krav om restaurering i første planperiode på nogen af de ovennævnte stræk-
ninger 
 
Indsats i form af ændret vedligeholdelse og / eller restaurering i denne vandplan skal kun ske på 
de vandløbsstrækninger, som ikke opfylder målsætningen og hvor Naturstyrelsen har vurderet, 
at de fysiske forhold er en væsentlig årsag til manglende målopfyldelse som kan imødegås med 
disse virkemidler. Ændret vedligeholdelse er ikke nødvendigvis det samme som ophør med 
skæring af vandløbsplanter, men en ændret vedligeholdelse som forbedrer de fysiske forhold for 
vandløbsfaunaen. 
 
Der skal i første planperiode ikke ske samtidig anvendelse af begge virkemidler, hvorfor restau-
reringsindsatsen er udskudt en lang række steder. I vandløb med høj naturværdi er det dog kra-
vet om ændret vedligeholdelse der fjernes, hvis der er samtidigt krav om restaurering. 
De enkelte kommuner skal på baggrund af de i vandplanerne udpegede vandløbsstrækninger for 
vandløbsrestaurering konkret vurdere, hvilke restaureringstiltag der er nødvendige for at opnå 
den ønskede miljøtilstand. 
 
Der er i Grøn Vækst afsat midler til kompensation for driftstab på arealer, der måtte blive påvir-
ket af ændret vedligeholdelse. Den enkelte lodsejer er sikret kompensation for det individuelle 
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nettotab pr. ha., der skyldes ændret vedligeholdelse som følge af vandplanerne. Før ændringen 
af vandløbsvedligeholdelsen kan gennemføres, skal de erstatningsmæssige forhold være afkla-
rede gennem kommunale konsekvensanalyser i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen. 
 
Naturstyrelsen henviser i øvrigt til svar i høringsnotatet om overordnede og generelle hørings-
svar til vandplanerne afsnit 2.6.3 Efterafgrøder - herunder Omkostninger og erstatning, afsnit 
2.6.2 Randzoner - herunder Kompensationsordning for randzoner, afsnit 2.6.7 Vandløbsrestau-
rering – herunder påvirkning af dræn og afsnit 2.6.6 Ændret vandløbsvedligeholdelse - herunder 
påvirkning af dræn. 
 
Manglende indsatser på vandløb uden målsætningsopfyldelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Furesø Kommune undrer sig over at Dybendalsrenden er angivet med manglende målsætnings-
opfyldelse, men der er ikke angivet nogen indsatser. 
 
Samme problematik angiver Helsingør Kommune for en delstrækning på Egebækken, Ruders-
dal Kommune for vandløbet Slugten samt Lyngby-Taarbæk Kommune for Taarbækrenden. 
Helsingør Kommune mener det er en fejl, at der ikke er doseret virkemidler i Kobækken og 
Pandehave Å hvor målsætningerne ikke er opfyldte. Kommunen har i forbindelse med idefasen 
foreslået indsatser for ændret vedligeholdelse og restaurering i begge vandløb. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsatsbehov for fysiske indsatser er vurderet ud fra tilgængelige data. Der er vha. DFI registre-
ret gode fysisk tilstand på målestationerne, og det gør, at der ikke doseres indsats med de til-
gængelige virkemidler overfor fysiske forhold.  
 
På Taarbækrenden er der modelberegnet et fysisk indeks som indikerer god fysisk tilstand på 
målestationen. Et faktisk målt DFI er endnu ikke foretaget på stationen, og kan muligvis gøre at 
det i en senere planperiode kan vurderes, at der er behov for en indsats overfor fysiske forhold. 
 
Vandløbet Slugten er nu udgået af vandplanen. Baggrunden herfor er, at Naturstyrelsen efter hø-
ringen har justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne efter ensartede 
retningslinjer for hele landet (se afsnit 2.1). 
 
Den fysiske tilstand i Kobækken er vurderet ved modelberegning til at være så god, at der ikke 
er basis for at dosere virkemidlerne. 
 
På baggrund af kommunens oplysninger anføres påvirkningen ”regulering” på vandløbsstræk-
ningen i Helsingør Kommune, men de affødte indsatser sættes i undtagelse i første planperiode 
af økonomiske årsager, da indsatserne ikke var med i høringsudkastet. 
 
Hvad angår Pandehave Å, så er der doseret ændret vedligeholdelse og restaurering, men stræk-
ningerne er undtaget indsats på fysiske forhold i første planperiode som følge af Grøn Vækst – 
aftalen. Der afventes effekten af indsats på spildevand fra spredt bebyggelse i oplandet før der 
tages stilling til om yderligere indsatser overfor vandløbets fysiske tilstand skal bringes i anven-
delse for at opnå målopfyldelse. 
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Undtagelser på grund af manglende viden 
Sammenfatning af høringssvar 
Helsingør og Hørsholm kommune samt Nive Å’s Lystfiskerforening og DN-Helsingør undrer 
sig over, at vandløb er undtaget indsats pga. manglende viden, men tilstanden er angivet som 
kendt, der er manglende målopfyldelse, og der er beregnet indsatser.  
 
Søbækken 
Knudemoseløbet 
Østerbæk 
Vesterbæk 
Usserød Å 
Langstrup Å 
Donse Å 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den manglende viden, der i disse tilfælde er angivet som undtagelsesårsag gælder manglende 
viden om indsatsbehovet og ikke manglende viden om tilstanden. 
 
Vandløbsstrækningerne er undtaget indsats på fysiske forhold i første planperiode som følge af 
Grøn Vækst – aftalen. Der afventes effekten af indsats på spildevand fra spredt bebyggelse i op-
landet, før der tages stilling til, om angivne yderligere indsatser overfor vandløbets fysiske til-
stand skal bringes i anvendelse for at opnå målopfyldelse. 
 
Søbækken er nu udgået af vandplanen. Baggrunden herfor er, at Naturstyrelsen efter høringen 
har justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne efter ensartede ret-
ningslinjer for hele landet (se afsnit 2.1). 
 
 
Ændret vedligeholdelse på rørlagt strækning 
Sammenfatning af høringssvar 
Det undrer Helsingør Kommune, at der er fastsat virkemidler på den rørlagte strækning af Lok-
kerens Bæk, når det åbne vandløb lever op til målsætningen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det var i høringsversionen af vandplanen en standardforudsætning i økonomien, at der på gen-
åbnede vandløbsstrækninger skulle ske ændret vedligeholdelse uanset målsætningsopfyldelse 
op- og nedstrøms. Dette indsatskrav er nu bortfaldet. 
 
Den rørlagte strækning på Lokkerens Bæk er i øvrigt nu udpeget som stærkt modificeret og skal 
ikke genåbnes i første planperiode. 
 
Manglende effekt af indsatser 
Sammenfatning af høringssvar 
Helsingør Kommune angiver at tilløbet til Bøgeholm Sø allerede i dag vedligeholdes meget eks-
tensivt, og at indsatser om ændret vedligeholdelse og restaurering ikke formodes at give stor ef-
fekt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
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Det er Naturstyrelsens vurdering, at vandløbet har behov for bedre fysiske forhold, og at en re-
gulering af vandløbsvedligeholdelsen og restaureringer som virkemidler vil kunne bidrage her-
til. Indsats om restaurering er dog efter seneste opdatering af datagrundlaget udskudt i første 
planperiode. Der henvises i øvrigt til høringsnotatet om overordnede og generelle høringssvar til 
vandplanerne, afsnit 3.4.2, s. 338 
 
Baggrund for krav om restaureringsindsats 
Sammenfatning af høringssvar 
Rudersdal Kommune ønsker  at få oplyst baggrunden for anførte påvirkninger, der fører til re-
staureringsindsats på strækninger i vandløbene Kighanerenden, Kajerød Å og Maglemoseren-
den. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ved amtslige tilsyn er konstateret at vandløbsstrækningerne er regulerede og for strækningen i 
Kighanerenden er konstateret fiksering. Påvirkningskoderne er anført efter angivelser i amtets 
basisanalyse.  
 
Hvad angår Maglemoserenden, er der ikke længere doseret restaureringsindsats efter revurde-
ring af tilstandsmål og fysiske forhold. Kravet om restaureringsindsats fastholdes på en stræk-
ning i Kighanerenden der tidligere var B1-målsat i regionplan 2005. 
 
Kajerød Å er nu udgået af vandplanen. Baggrunden herfor er, at Naturstyrelsen efter høringen 
har justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne efter ensartede ret-
ningslinjer for hele landet (se afsnit 2.1). 
 

2.5.3 Fjernelse af spærringer 
 
Indsigelse mod angivne tidsfristforlængelser, spærringer ønskes bevaret af kulturhistori-
ske hensyn 
Sammenfatning af høringssvar 
Lyngby-Taarbæk Kommune gør indsigelse mod, at en række spærringer på vandløbet Mølleåen 
på strækningen fra Lyngby Sø til Øresund er angivet med tidsfristforlængelse for fjernelse, da 
hele strækningen er stærkt modificeret som følge af kulturhistoriske interesser. Det angives her-
under, at spærringen ved slusen ved Frederiksdal bør undtages for indsats til sikring af kontinui-
teten. 
 
Det er kommunens holdning, at spærringerne helt skal undtages krav om fjernelse, også i frem-
tidige planer 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har efter aftale med Kulturarvsstyrelsen ændret klassificeringen af alle spærrin-
ger på strækningen, inklusive slusen ved Frederiksdal. 
 
Spærringerne er fremover registreret i vandplanens datagrundlag men er ikke påført indsatskrav 
i henhold til spærringsfjernelse.  
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Naturstyrelsen vurderer, at hensynet til de kulturhistoriske interesser ved Mølleåen vejer tungere 
end hensynet til etablering af passage. Spærringerne skal dog leve op til fiskerilovgivningens 
krav om fx lovpligtige ålepas. 
 
Spærring i Gurre Å ønskes bevaret af kulturhistoriske hensyn 
Sammenfatning af høringssvar  
Helsingør Kommune anfører, at en opstemning på Gurre Å ved Havreholm Slot med stor sand-
synlighed ikke kan fjernes af kulturhistoriske hensyn. Omløbsstryg kan muligvis etableres på 
den sparsomme plads, men NIRAS har i 2010 skitseret 3 modeller til priser mellem 800.000 og 
2 mio. kr.. 
 
Også DN-Helsingør mener, at spærringen kan bibeholdes af kulturhistoriske hensyn. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den konkrete spærring ligger på en strækning med ringe sommervandføring uden fiskevandsin-
teresser, og det er Naturstyrelsens vurdering, at de kulturhistoriske interesser kan vægtes højere 
end hensynet til kontinuiteten i vandløbet. Spærringen undtages derfor i denne vandplan for ind-
sats. Spærringen skal dog leve op til fiskerilovgivningens krav om fx lovpligtige ålepas. 
 
Indsigelse mod angivne tidsfristforlængelse, spærring ønskes bevaret af tekniske grunde 
Sammenfatning af høringssvar 
Rudersdal Kommune gør indsigelse mod, at der er krav om indsats ved slusen mellem Sjælsø og 
Usserød Å. Kommunen finder det afgørende at slusen opretholdes, idet den er af stor betydning 
for regulering af vandmængderne i Usserød Å, hvis omgivende arealer er truet af oversvømmel-
ser, såfremt vandstanden ikke kan reguleres. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det er ikke Naturstyrelsens intention, at slusen skal fjernes, hvorfor opstemningsanlægget er sat 
i undtagelse for opnåelse af kontinuitet i første planperiode, men at der på sigt skal planlægges 
for at sikre passagemuligheder for vandløbets fauna. Slusen mellem Sjælsø og Usserød Å er 
undtaget for indsats til sikring af kontinuiteten i denne planperiode, idet der er tale om et sam-
fundsmæssigt bevaringsværdigt opstemningsanlæg.  
 
Indsigelse mod fjernelse af fire spærringer 
Donse Ålaug angiver fire spærringer i Donse Å, som efter laugets mening ikke kan fjernes. 
 
Ved Donse Storedam 
Ved Donse Lilledam 
Under Helsingørmotorvejen 
Under Usserød Kongevej 
 
De to første spærringer angives at regulere vandspejlet i søerne, og de to sidste leder åen under 
stærkt trafikerede veje. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
De to førstnævnte spærringer undtages for indsats i første planperiode som følge af økonomisk 
prioritering. En indsats i kommende planperioder skal ikke nødvendigvis ske ved en uhensigts-
mæssig fjernelse af opstemningerne, men passagemuligheden kan også f.eks. skabes ved at 
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etablere omløb eller lignende. Det er de kommunale handleplaner, der fastlægger den konkrete 
løsning. 
 
De to sidstnævnte spærringer er efter Naturstyrelsens opdatering af datagrundlaget nu angivet 
som stærkt modificerede rørlagte strækninger, der ikke skal genåbnes. 

 
2.5.4 Åbning af rørlagte vandløb 

 
Genåbning vanskelig 
Sammenfatning af høringssvar 
Lyngby-Taarbæk, Helsingør, Hørsholm og Fredensborg Kommuner samt Donse Ålaug gør op-
mærksom på, at visse rørlagte vandløbsstrækninger vil være meget vanskelige eller umulige at 
genåbne på grund af deres forløb under bebyggelse og/eller de topografiske forhold. Specifikt 
nævnes følgende rørlagte vandløbsstrækninger: 
 
De rørlagte dele af Taarbæk Renden og Taarbækdalsrenden 
Munkesøvandløbet under motorvej 
Søbækken mellem motorvej og banen 
Lokkerens Bæk under Strandvejen  
To rørlagte strækninger på Knudemoseløbet 
Østerbæk under jernbanen – nogen passage mulig 
Østerbæk mellem Sauntevej og Skovvænget – nogen passage mulig 
*Østerbæk ved Lochersvej 
Gedevadsrenden under og opstrøms motorvej 
Asminderødgrøften under to villahaver 
Øvre dybtliggende rørlagte dele af Højsagerløbet 
Donse Å under motorvej og under Usserød Kongevej 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret indsatsen i forhold til genåbning af de rørlagte vandløbsstrækninger 
således, at der på landsplan skal genåbnes ca. 200 km. Det tilstræbes, at der ved genåbning af 
disse opnås størst mulig miljømæssig effekt under samtidig hensyntagen til øvrige interesser. 
De nævnte strækninger er alle på nær Østerbæk ved Lochersvej klassificerede som stærkt modi-
ficerede og skal ikke genåbnes. 
 
Naturstyrelsen har prioriteret Østerbæk genåbnet ved Lochersvej, da det vurderes væsentligt at 
forbedre passagemulighed fra havet til vandløbet, der har højt naturmæssigt potentiale, (B1- 
målsat i regionplan 2005). 
 
Munkesøvandløbet og Søbækken er nu udgået af vandplanen. Baggrunden herfor er, at Natur-
styrelsen efter høringen har justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne 
efter ensartede retningslinjer for hele landet (se afsnit 2.1). 
 
Genåbning ønskelig 
Sammenfatning af høringssvar 
DN-Furesø, DN-Fredensborg, DN-Hørsholm og DN-Helsingør ønsker genåbning af rørlagte 
strækninger på følgende vandløb i hhv. Fredensborg og Hørsholm Kommune: 
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Taarbækrenden indenfor Dyrehavehegnet 
Højsagervandløbet 
Dageløkkevandløbet øvre del 
Krogerupvandløbet 
Humlebækken 
Holmeskovgrøftens nedre del 
Fredtofteløbet 
Gunderødløbet 
Tjæredamsløbet 
Bassebækkens øvre del 
Sørup-grøften 
Blårenden 
Gedevadsrenden vest for motorvejen 
Østerbækken 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret indsatsen i forhold til genåbning af de rørlagte vandløbsstrækninger 
således, at der på landsplan skal genåbnes ca. 200 km. Det tilstræbes, at der med genåbningen af 
disse opnås størst mulig miljømæssig effekt under samtidig hensyntagen til øvrige interesser. 
Den del af de nævnte strækninger, som ikke skal genåbnes i første planperiode, er registrerede 
som stærkt modificerede. 
 
På nedennævnte strækninger fastholder Naturstyrelsen, at der skal ske genåbning: 
 
Højsagervandløbet, nedre del 
Krogerupvandløbet, nedre del 
Østerbækken ved Lochersvej 
 
Det er for de nævnte strækninger naturstyrelsens vurdering, at de har et højt naturmæssigt po-
tentiale og forbinder åbne strækninger med ligeledes højt naturmæssigt potentiale. 
I Højsagervandløbet er der tale om en strækning, der har godt fald og forbinder to områder med 
højt naturmæssigt potentiale. 
 
I Krogerupvandløbet og Østerbækken forbedres også passagemulighed fra havet til vandløbene. 
 
De rørlagte dele af Dageløkkevandløbet, Bassebæk, Fredtofteløbet, Gunderødløbet, Tjære-
damsløbet og Sørup-grøften er ikke omfattet af denne vandplan, da de ikke indgik i Regionplan 
2005. 
 
Blårenden er nu udgået af vandplanen. Baggrunden herfor er, at Naturstyrelsen efter høringen 
har justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne efter ensartede ret-
ningslinjer for hele landet (se afsnit 2.1). 
 
Indsigelser mod frilægning af rørlægninger 
Sammenfatning af høringssvar 
I indsigelser fra 16 lodsejere omtales problemstillingerne med hensyn til frilægning af rørlæg-
ninger på nedennævnte strækninger, bl.a. under henvisning til at adgangsforhold til markerne 
vanskeliggøres, at markerne defigureres, ligesom der forudses forringede afvandingsforhold for 
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mark- og skovdrift og problemer med oversvømmelser. I visse tilfælde er rørlægningerne tæt på 
haver, huse eller andre bygninger. For Holmeskovgrøftens nedre del gøres det endvidere gæl-
dende at vandløbet også fremgår som rørlagt på gamle kort fra 1850. 
 
Holmeskovgrøftens nedre del 
Keldsø Å 
Bedsmose Å 
Hågendruprenden 
Tinkerup Å 
Bøgebirkerenden 
Bøgegrøften 
Gedevadsrenden, opstrøms motorvej 
Maglemose Å 
Donse Å ved Gunderød 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For flere af disse strækninger gælder, at Naturstyrelsen under revurdering af vandplanernes da-
tagrundlag har angivet dem til at være stærkt modificerede, og der vil ikke blive stillet krav til 
genåbning i denne planperiode. Naturstyrelsen har justeret indsatsen i forhold til genåbning af 
de rørlagte vandløbsstrækninger således, at der på landsplan skal genåbnes ca. 200 km. Det til-
stræbes, at der med genåbningen af disse opnås størst mulig miljømæssig effekt under samtidig 
hensyntagen til øvrige interesser. 
 
På nedennævnte strækninger fastholder Naturstyrelsen, at der skal ske genåbning i første plan-
periode: 
 
Keldsø Å, tre delstrækninger 
Bøgegrøften, en delstrækning 
Maglemose Å, tre delstrækninger 
Donse Å, en delstrækning. 
 
Det er for de nævnte strækninger naturstyrelsens vurdering at de har et højt naturmæssigt poten-
tiale, og at der skabes kontinuitet mellem åbne strækninger med ligeledes højt naturmæssigt po-
tentiale. 
 
Uklart om strækning er krævet genåbnet 
Sammenfatning af høringssvar 
Rudersdal Kommune finder det uklart om Vejdamsrenden ved Elleslettegårdsvej er sat til gen-
åbning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Strækningen var i høringsversionen sat til genåbning, men strækningen er nu vurderet at være 
stærkt modificeret og skal ikke genåbnes. 
 

2.6 Sammenhæng med Natura 2000 
Sammenfatning af høringssvar 
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Fredensborg Kommune gør indsigelser mod målsætningskravet for et ikke tidligere målsat 
vandløb, der ligger i et Natura 2000 område syd for Kobæk Vig, hvor der er udskudt indsats 
pga. manglende viden. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det nævnte vandløb er nu udgået af vandplanen. Baggrunden herfor er, at Naturstyrelsen efter 
høringen har justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne efter ensarte-
de retningslinjer for hele landet (se afsnit 2.1).  

 
2.7 Andre lokale forhold 

 
Forslag til andre virkemidler 
Sammenfatning af høringssvar 
Helsingør Kommune og DN-Helsingør foreslår som virkemiddel, at tilbageholde vand i Gurresø 
i vinterperioden og bruge det til opspædning af sommervandføringen i Gurre Å 
 
Fredensborg Kommune og Nive Å’s Lystfiskerforening foreslår som virkemiddel at tilbagehol-
de vand i Donsedammene for på den måde at sikre vandføringen på tørre tider af året i Donse Å. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Vandplanen stiller ikke specifikke krav om indsatser for at sikre vandføringen på de pågældende 
strækninger. Naturstyrelsen fastholder de øvrige indsatskrav, der måtte være doseret via vand-
planen på de pågældende strækninger som omkostningseffektive og tilstrækkelige. 
 
Hvis kommunerne vil forsøge med virkemidlet, skal temperaturforhold og evt. påvirkning fra 
algevækst i søerne tages med i betragtning af påvirkningen på tilstanden i de nedstrømsliggende 
vandløbsstrækninger. 
 
Fremtidig målopfyldelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Det Økologiske Råd finder det utilfredsstillende, at kun 34,5 km vandløb i 2015 opfylder mil-
jømålet god tilstand mod 41 km vandløb i udgangspunktet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen skal præcisere, at de nævnte 34,5 km ikke er målet, men længden af de vandløb, 
der i planudkastet tabel 2.4.3 forventes at opfylde målsætningen ”God Tilstand” i 2015, når 
vandplanens indsatser ikke medregnes. Tallet benævnes ”base-line”, dvs. fremskrivning af til-
standen uden anvendelse af indsatser angivet i vandplanen. 
 
De 41 km må stamme fra en udregning ud fra figur 2.3.4, men her indgår en sum af vandområ-
der med ”godt potentiale” og ”god tilstand”. 
 
Bemærkninger til fremtidig overvågning 
Sammenfatning af høringssvar 
Lyngby-Taarbæk Kommune angiver, at der mangler en målestation på den kanaliserede stræk-
ning af Mølleåen mellem Furesøen og Lyngby Sø til vurdering af tilstanden, som pt. angives 
som ukendt. 
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Kommunen gør endvidere indsigelse mod, at der på strækningen af Mølleåen mellem Lyngby 
Sø og Nymølle ikke er lagt op til operationel overvågning i Naturstyrelsens oversigt over dette. 
Kommunen finder overvågningen nødvendig for at kunne vurdere effekten af miljømilliardpro-
jektet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Københavns Amt har ikke haft vandløbsmålestationer på Mølleåen mellem Furesøen og Lyngby 
Sø. Vandløbet er stærkt modificeret og har været vurderet at være for dybt og stilleflydende til, 
at man kunne lægge en målestation for DVFI her. 
 
Hvad angår overvågningen af miljøtilstanden på strækningen fra Lyngby Sø til Nymølle kan 
Naturstyrelsen oplyse, at det nationale overvågningsprogram ikke er beregnet på at følge speci-
fikke effekter af disse projekter, men tilstanden i Mølleåen følges årligt på en kontrol-station 
ved Stampen Mølle. Overvågningsstationer i det operationelle overvågningsnet prioriteres på 
strækninger med ukendt tilstand eller stationer på strækninger med indsatskrav, hvor DVFI-data 
er af ældre dato end 2006. På strækningen mellem Lyngby Sø og Nymølle er der flere stationer 
med nyere data. 
 

3 Kystvande 
  

3.1 Resume     
Der er modtaget 1 høringssvar. Det er fra Københavns Kommune. 
 
Høringssvaret omhandler 

• Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Naturstyrelsen har opdateret datagrundlaget frem til 2010, hvilket har medført visse ændrede 
vurderinger. 
 

3.2 Miljømål  
Ingen høringssvar under dette emne. 
 

3.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Københavns Kommune bemærker, at der i vandområdet Københavns Havn er angivet to for-
skellige målsætninger: ”god økologisk tilstand” og ”godt økologisk potentiale” samt, at strøm-
retningen i Stadsgraven er angivet fra nord til syd, mens det korrekte er fra syd til nord. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Vandplanen vil blive tilrettet, således, at det for vandområde Københavns Havn angives, at mål-
sætningen er ”godt økologisk potentiale”. Ligeledes vil angivelsen af strømretningen i Stadsgra-
ven blive rettet i vandplanen. 
 

3.4 Påvirkninger 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 

3.5 Virkemidler og indsatsprogram 
Ingen høringssvar under dette emne. 
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3.6 Sammenhæng med Natura 2000 

Ingen høringssvar under dette emne. 
 

3.7 Andre lokale forhold 
Ingen høringssvar under dette emne. 

 
 

4 Søer  
 

4.1 Resume 
Der er registreret 23 høringssvar vedr. lokale forhold om søer. De kommer fra følgende 11 
kommuner: Allerød, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, 
Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Københavns kommuner, Sjælsøsamarbejdet (Allerød, Hørs-
holm og Rudersdal Kommuner), og 12 organisationer: Danmarks Naturfredningsforenings lo-
kalafdelinger Furesø, Lyngby-Taarbæk, Gribskov, Gentofte, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal 
samt Det Økologiske Råd, Dansk Ornitologisk Forening København, Dansk Botanisk Forening 
og Gentofte Sogns Grundejerforening, Nydam Søejerlaug i oplandet til Øresund.  
 
De indkomne høringssvar omhandler  

• Miljømål 
• Datagrundlaget 
• Virkemidler og indsatsprogram 
• Sammenhæng med Natura 2000-planer 
• Andre lokale forhold 

 
4.2 Miljømål  
 

Tilstandsparametre 
Sammenfatning af høringssvar 
Helsingør Kommune ønsker, at kvælstof og vegetation inddrages i vurderingen af målopfyldelse 
i Esrum Sø i næste vandplan. 
 
DN Gribskov og DN Helsingør mener, at der skal inddrages yderligere parametre som under-
vandsplanter, sigtdybde og udviklingstid for iltfrit bundvand i tilstandsvurderingen af Esrum Sø, 
samt at der skal tages hensyn til, at søen er kvælstofbegrænset. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Valg af kvalitetsparameter til bestemmelse af den økologiske tilstand følger EU Kommissionens 
beslutning af 30. oktober 2008 om interkalibrering. Her udtrykkes den økologiske tilstand alene 
ved klorofyl a som udtryk for fytoplankton biomassen. Derfor udtrykkes søernes økologiske til-
stand i denne vandplan i relation til klorofyl a koncentrationen. Der er i EU-regi iværksat et ud-
redningsarbejde for at få interkalibreret de resterende biologiske parametre, således at plante-
plankton, undervandsvegetation, fisk og smådyrsfauna kan indgå som fremtidige kvalitetspara-
metre. 
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Kvælstofproblematikken er behandlet under Naturstyrelsens generelle høringsnotat afsnit 2.2.7 
vedr. målsætninger for søindsatsen (Indsats overfor kvælstoftilførsel til søer). 

 
Tildeling af målsætning 
Sammenfatning af høringssvar 
Københavns Kommune ønsker at Damhus Sø målsættes med god økologisk tilstand i stedet for 
høj økologisk tilstand, idet den aktuelle tilstand svinger på grænsen mellem god og høj tilstand. 
Det anses derfor for tvivlsomt om søen kan opretholde den høje tilstand uden indsats.  
 
DN Rudersdal foreslår at miljømålene for Furesø, Sjælsø og Bøllemose ændres fra god til høj 
økologisk tilstand. Endvidere foreslås det, at Søllerød Sø og Vejlesø udpeges som badevands-
søer. 
 
Det Økologiske Råd ønsker at Furesø og Esrum Sø målsættes med høj økologisk tilstand. 
 
DN Gribskov og DN Helsingør mener at miljømålet for Esrum Sø er uambitiøst. 
 
DN Furesø og DN Lyngby-Taarbæk anfører, at nye data for Furesøen begrunder at tilstanden 
skal ændres fra god til høj. 
 
DN Hørsholm ønsker at Dronningedam tildeles samme målsætning som Hørsholm Slotssø. 
 
Nydam Søejerlaug mener at miljømål og indsats for Nydam og Bagsværd Sø er for uambitiøse. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Målsætningerne i vandplanen tager udgangspunkt i vandrammedirektivets generelle krav om 
god økologisk tilstand samt bestemmelsen om, at tilstanden ikke må forringes. Kun for søer, 
hvor tilstanden i dag er bedre end god økologisk tilstand, er der, for at opfylde nævnte bestem-
melse, fastsat strengere krav end god økologisk tilstand. Derfor er det ikke alle søer, der i regi-
onplanen havde skærpet målsætning, der har fået høj tilstand som målsætning i vandplanen. Til-
svarende er søer, der evt. kunne opnå høj tilstand eller som på et tidligere tidspunkt har haft høj 
tilstand ikke målsat med høj tilstand, men omfattes af vandrammedirektivets krav om god øko-
logisk tilstand.  
 
Ved inddragelse af nyere data frem til 2010 beregnes tilstanden i Damhussøen til god økologisk 
tilstand. Miljømålet er fastsat tilsvarende i den endelige vandplan. 
 
Udpegning af badevandssøer er en kommunal opgave og er ikke en del af vandplanerne. Bade-
vandsområder er i vandplanlægningen såkaldte beskyttede områder, der medtages sammen med 
stationsnet for overvågningen af områderne. Dette indebærer, at badevandsområderne er marke-
ret på WebGIS i vandplanerne sammen med badevandsanalysestationerne på grundlag af kom-
munernes udpegning efter badevandsbekendtgørelsen. 

 
Ved inddragelse af nyere data frem til 2010 beregnes tilstanden i Esrum Sø til høj økologisk til-
stand. Miljømålet er fastsat tilsvarende i den endelige vandplan. 
 
Ved inddragelse af nyere data frem til 2010 beregnes tilstanden i Furesø til god økologisk til-
stand. Miljømålet vil fortsat være god økologisk tilstand i den endelige vandplan. 
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God økologisk tilstand er vandrammedirektivets generelle minimumskrav til alle søer ned til 
100 m2. Kun søer over 5 ha eller søer mellem 5 og 1 ha, som var målsat i regionplanen, er indi-
viduelt målsat i vandplanen. Dronningedam opfylder ikke kriterierne for individuel målsætning. 
 
Der henvises endvidere til Naturstyrelsens generelle høringsnotat afsnit 2.2.7 vedr. målsætnin-
ger for søindsatsen. 
 
Udskydelse af målopfyldelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en præcisering af baggrunden for tidsfristforlængelse for 
målopfyldelse i Kollelev Mose, når målet om ”God økologisk tilstand” samtidig vurderes at væ-
re opfyldt. 
 
Gribskov Kommune mener at det er uambitiøst, at indsatsen over for søer i det store og hele er 
udskudt til næste planperiode. 
 
DN Furesø mener at tidsfristforlængelse af målopfyldelse i Farum Sø med begrundelse i mang-
lende viden vedrørende effekter af allerede foretagne indgreb er ubegrundet. 
 
DN Helsingør ønsker en begrundelse for tidsfristforlængelse af målopfyldelse i Klaresø, Sortesø 
og Gurre Sø. 
 
DN Rudersdal mener at tidsfristforlængelse af målopfyldelse i Birkerød Sø med begrundelse i 
manglende viden er uunderbygget. 

 
DN Hørsholm kritiserer tidsfristforlængelse af målopfyldelse i Sjælsø. 
 
Nydam Søejerlaug kritiserer tidsfristforlængelse af målopfyldelse for Nydam og Bagsværd Sø. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Generelt udskydes indsatsen udelukkende i de tilfælde, hvor datagrundlaget vedr. for eksempel 
tilstand, ekstern og intern belastning ikke vurderes at være tilstrækkeligt til at stille krav om ind-
sats. 
 
Der henvises endvidere til Naturstyrelsens generelle høringsnotat afsnit 2.5.2 vedr. manglende 
viden. Udskydelse af tidsfristen for målopfyldelse i de ovenfor nævnte søer er begrundet med 
følgende: 
 
Kollelev Mose og Farum Sø: Ingen af søerne har tidsfristforlængelse i den endelige vandplan. 
Kollelev Mose opfylder målet i dag og Farum Sø forventes at opfylde målet efter den allerede 
vedtagne indsats (baseline) i oplandet til søen. 

 
Sortesø og Klaresø: Begge søer er brunvandede og har ikke indgået i den fælles interkalibrering, 
der skal fastlægge kriterierne for god økologisk tilstand. De får derfor en tidsfristforlængelse 
med henblik på at afklare, om den manglende målopfyldelse er naturgiven. 
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Birkerød Sø og Bagsværd Sø: Tidsfristforlængelse er i den endelige vandplan begrundet med in-
tern belastning. Se desuden afsnittet vedr. sørestaurering. 
 
Sjælsø: Tidsfristforlængelsen er begrundet i, at den eksterne belastning skal nedbringes i denne 
planperiode, men at det forventes at der er et yderligere behov for at nedbringe den interne be-
lastning. Se desuden afsnittet vedr. sørestaurering. 
 
Nydam: Tidsfristen for målopfyldelse er udskudt med den begrundelse, at der mangler data til at 
vurdere effekten af de allerede foretagne indsatser i søen og dermed den aktuelle tilstand. 

 
4.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 

 
Anvendelse af supplerende data. 
Sammenfatning af høringssvar 
Gladsaxe Kommune har supplerende data for vandkemi og undervandsplanter i Bagsværd Sø. 
 
Helsingør Kommune har supplerende overvågningsdata for Sortesø og Klaresø. 
 
Hillerød Kommune har supplerende data fra Fønstrup Dam samt 5 andre, målsatte søer. 
 
Hørsholm Kommune bemærker, at der i forbindelse med forhøringen er fremsendt data for 
Dronningedam. 
 
Rudersdal Kommune mener, at nyere overvågningsdata for Birkerød Sø skal indgå i vandpla-
nen. Kommunen har desuden nyere data fra Brådebæk Mose, Store Kalv, Sjælsø, Enrum Dam 
og Søllerød Sø. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Kommuner og andre har i et vist omfang udført overvågning, som til dels har suppleret den af 
Naturstyrelsen gennemførte overvågning. Forudsætningen for at anvende disse data har været, 
at overvågningen er gennemført efter de metoder, der er beskrevet i de tekniske anvisninger fra 
DMU og at data er leveret på en form, så de har kunnet indlægges i Naturstyrelsens fagdatabase.  
 
Naturstyrelsen har som følge af kommunernes overvågning modtaget og anvendt nyere data fra 
bl.a. Bagsværd Sø (2009 og 2010), Sortesø (2009), Klaresø (2009) og Sjælsø (2009) samt an-
vendt egne data fra Birkerød Sø (2010). Naturstyrelsen er ikke i besiddelse af data fra de øvrige 
søer, der er nævnt i høringssvarene. Dronningedam er ikke individuelt behandlet i vandplanen. 

  
Overvågning 
Sammenfatning af høringssvar 
Lyngby-Taarbæk Kommune bemærker, at Fuglsangssø ikke er med i overvågningen, da den er 
under 5 hektar. Det betyder, at effekten af indsatsen i form af biomanipulation ikke kan doku-
menteres. 
 
Gladsaxe Kommune fremhæver, at Naturstyrelsen er forpligtet til årligt at overvåge Bagsværd 
Sø og Nydam.  
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Rudersdal Kommune ønsker Enrum Dam undersøgt med henblik på at vurdere, hvorvidt der 
skal foretages en indsats over for den interne belastning. 

 
DN Rudersdal mener at Lillesø bør undersøges nærmere mht. belastningsforhold og biologisk 
tilstand samt at Skovrød Sø bør undersøges med henblik på indsats og evt. restaurering. 
 
DN Hørsholm mener at datagrundlaget for Hørsholm Slotssø, Springdam og Ubberød Dam bør 
forbedres. 
 
Nydam Søejerlaug bemærker, at Nydam og Bagsværd Sø ikke længere overvåges af Miljømini-
steriet. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen forventer, at det nye overvågningsprogram, som bl.a. indeholder måling af fos-
forindholdet i søsedimenter, i kombination med en fortsat udvikling og afprøvning af restaure-
ringsmetoder, vil kunne forbedre grundlaget for en vurdering af, hvornår og på hvilken måde det 
er hensigtsmæssigt at iværksætte sørestaurering. Erfaringen med anvendelse af sørestaurering er 
endnu relativt begrænset, men med de restaureringer, der sættes i gang med denne vandplan og 
det udviklingsarbejde, der bl.a. foregår i regi af CLEAR-projektet, se http://www.lake-restora-
tion.net/ vil erfaringsgrundlaget med sørestaurering blive bedre de kommende år. 

 
Overvågningen af søer frem til 2015 fokuserer på at sikre, at den økologiske tilstand for alle sø-
er >5 ha vil være kendt. Det betyder, at søer under 5 hektar som Fuglsangssø, Enrum Dam, Ny-
dam, Skovrød Sø, Springdam og Ubberød Dam ikke indgår i programmet. Overvågningspro-
grammet er desuden tilrettelagt således, at alle søer i vandplanen > 5 ha, der er i risiko for ikke 
at opfylde miljømålet, vil blive overvåget i perioden 2010-2015. Det betyder, at en sø som Lil-
lesø, der allerede i dag opfylder målet, ikke indgår i overvågningen i denne periode. 

 
Bagsværd Sø og Hørsholm Slotssø indgår begge i overvågningsprogrammet frem til 2015 og 
forventes overvåget i henholdsvis 2013 og 2012. 
 
Der henvises endvidere til Naturstyrelsens generelle høringsnotat afsnit 2.4.1 vedr. overvåg-
ningsprogrammets betydning. 
 
Kortgrundlaget 
Sammenfatning af høringssvar 
Helsingør Kommune påpeger, at oplandsgrænserne for Klaresø og Sortesø ikke er korrekte. 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune påpeger, at Stokkerup Dam optræder på WebGis, men er ikke 
nævnt i vandplanen. Kommunen ønsker oplysning om, hvorvidt der skal ske en indsats. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen vil sikre, at belastningen til Sortesø og Klaresø opgøres korrekt, uanset at græn-
serne på kortet afviger fra kommunens. 
 
Stokkerup Dam: Søer under 1 ha er ikke specifikt målsat i den endelige vandplan. Søen optræ-
der ikke længere på WebGIS. 
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Metodevalg 
Sammenfatning af høringssvar 
Furesø Kommune har konstateret et misforhold mellem modelberegningerne for Furesø og den 
faktiske tilstand. Kommunen ønsker at Naturstyrelsen støtter op om anvendelsen af en mere 
avanceret model, som der er planer om at udvikle, med bl.a. supplerende overvågning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I tiden frem til næste vandplan søges modelgrundlaget forbedret gennem inddragelse af nyere 
data.   
 
Naturstyrelsen vurderer, at den væsentligste årsag til misforholdet mellem modelberegningen og 
de faktiske forhold i Furesø, er, at den anvendte model ikke tager højde for den igangværende 
iltning i hovedbassinet men modellerer søens tilstand ud fra vandgennemstrømning og belast-
ning. Naturstyrelsens eventuelle rolle i udviklingen af en specifik model for Furesø må bero på 
en konkret henvendelse og forhandling. 
 
Der henvises endvidere til Naturstyrelsens generelle høringsnotat afsnit 2.3.10 vedr. metodevalg 
i søer. 

 
Teknisk Baggrundsnotat 
Sammenfatning af høringssvar 
Thomas Vikstrøm bemærker på vegne af DN Gentofte, DOF København, Dansk Botanisk For-
ening og Gentofte Sogns Grundejerforening, at bilagene med sommergennemsnit i det tekniske 
baggrundsnotat er vanskelige at læse. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Bemærkningen er møntet på det tekniske baggrundsnotat, der var i høring sammen med vand-
planen. Naturstyrelsen er opmærksom på forholdet, der ikke har betydning for vandplanen. 
 

4.4 Påvirkninger 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 

4.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 
Indsatsprogrammets omfang 
Sammenfatning af høringssvar 
DN Helsingør efterlyser en tidsfrist for målopfyldelse i Gurre Sø samt for gennemførsel af ind-
satsen til Bøgeholm Sø med henblik på målopfyldelse i Bondedam. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Gurre Sø har fået tidsfristforlængelse, idet de foreliggende omkostningseffektive virkemidler til 
at nedbringe den eksterne belastning ikke er tilstrækkelige til at opnå målopfyldelse i søen. 
Yderligere tekniske virkemidler skal identificeres med henblik på at finde løsninger til at redu-
cere fosfortilførslen yderligere. 
 
Bøgeholm Sø har fået tidsfristforlængelse med begrundelse i intern belastning. Se desuden af-
snittet vedr. sørestaurering. 
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Indsats over for kvælstoftilførsel til søerne 
Sammenfatning af høringssvar 
DN Gribskov og DN Helsingør ønsker, at der allerede i denne planperiode sættes ind over for 
kvælstofpåvirkningen af Esrum Sø. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til Naturstyrelsens generelle høringsnotat afsnit 2.2.7 vedr. målsætninger for sø-
indsatsen, herunder indsatsen overfor kvælstoftilførsel 

 
Miljømilliardprojektet ”Rent vand i Mølleåen” 
Sammenfatning af høringssvar 
DN Rudersdal mener, at projektet bør revurderes i forhold til nye data for Søllerød Sø, at ind-
satsbehovet bør opgøres uden projektet samt at projektet ikke vil have positiv effekt for Vejlesø. 
 
Det Økologiske Råd mener at projektet vil forringe tilstanden i Furesø på grund af en øget til-
førsel af kvælstof og fosfor. Stigningen i kvælstoftilførslen vil betyde en væsentlig forøgelse i 
algeproduktionen, da Furesø i betydeligt omfang er kvælstofbegrænset. 
 
DN Lyngby-Taarbæk mener at projektet vil forhindre høj tilstand i Furesø, specielt på grund af 
den øgede kvælstofudledning. 
 
DN Rudersdal mener at projektet på grund af den øgede næringsstoftilførsel til Furesø har en 
meget dårlig synergi-effekt i forhold til den igangværende iltning af Furesø. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Naturstyrelsen har besluttet, at Miljømilliardprojektet ”Rent vand i Mølleåen” skal indarbejdes i 
vandplanen som en del af baseline-forudsætningen med de forventede ændringer i vand og stof-
tilførslen til Søllerød Sø. Disse ændringer indgår således i beregningen af indsatsbehovet for 
Søllerød Sø, Vejlesø, Furesø og Lyngby Sø.  

 
4.5.1 Randzoner 

Ingen høringssvar under dette emne. 
 

4.5.2 P-ådale 
Sammenfatning af høringssvar 
Helsingør Kommune bemærker, at en P-ådal i oplandet til Bøgeholm Sø skal placeres efter til-
løb fra Øerne og at der skal sikres en koordinering med Natura-2000-planen. Ådalsprojektet bør 
afvente en gennemførsel af baseline-tiltagene på spildevand. 
 
Allerød Kommune bemærker, at de P-ådale, der i forhøringen var udpeget i oplandet til Sjælsø, 
er udtaget i høringsudgaven. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til Naturstyrelsens generelle høringsnotat afsnit 2.6.5 vedr. fosfor-ådale,  
 
Efter genberegning med nye data er det ikke længere aktuelt at etablere fosfor-ådale i oplandet 
til Bøgeholm Sø. 
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Inddragelse af nye data viser tilsvarende, at der er behov for indsats over for den eksterne be-
lastning til Sjælsø. 

 
4.5.3 Spildevandsrensning 

Ingen høringssvar under dette emne. 
 

4.5.4 Sørestaurering 
 
Ønske om sørestaurering i nuværende vandplan 
Sammenfatning af høringssvar 
Sjælsøsamarbejdet (Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner) samt DN Rudersdal og DN 
Hørsholm vurderer, at der ud over indsatsen over for den eksterne belastning til Sjælsø skal gø-
res en indsats i selve søen allerede i denne planperiode. 
 
Fredensborg Kommune ønsker at Donse Storedam på grundlag af søens udvikling og den øko-
nomiske udfordring ved sedimentfjernelse overlades til naturlig aflastning af fosfor. 
 
DN Gladsaxe ønsker en restaurering af Bagsværd Sø og Lyngby Sø i form af biomanipulation 
og evt. fosforfældning i denne planperiode. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
En vigtig forudsætning for, at der kan igangsættes sørestaurering er, at indsatsen overfor den 
eksterne tilførsel er gennemført i første planperiode, dvs. med udgangen af 2012. Der er derfor 
ikke planlagt sørestaurering i Sjælsø og Lyngby Sø i denne planperiode. Beslutningen om, 
hvorvidt det er nødvendigt at foretage en indsats over for den interne belastning i Donse Store-
dam ved f.eks. fosforfældning er af samme årsag udskudt til næste planperiode.  
 
Kriterierne for anvendelse af sørestaurering er sideløbende med den offentlige høring blevet 
vurderet af en arbejdsgruppe. Bagsværd Sø opfylder ikke de opstillede kriterier for sørestaure-
ring i denne planperiode.  
 
Der henvises endvidere til Naturstyrelsens generelle høringsnotat afsnit 2.6.13 vedr. sørestaure-
ring. 
 
Overvejelse om eventuelt brug biomanipulation  
Sammenfatning af høringssvar 
Rudersdal Kommune opfordrer til, at fiskebestanden i Brådebæk Mose undersøges inden igang-
sættelse af fosforfældning og at Naturstyrelsen på baggrund af undersøgelsen overvejer, om fos-
forfældningen skal suppleres med en biomanipulation.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Efter genberegning med nye data viser det sig nødvendigt med en supplerende indsats over for 
den eksterne belastning til Brådebæk Mose. En evt. sørestaurering er som følge heraf udskudt. 

 
Ønske om sedimentfjernelse 
Sammenfatning af høringssvar 
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DN Lyngby-Taarbæk ønsker, at der foretages sedimentfjernelse af Bagsværd Sø og Lyngby Sø, 
inden en evt. gennemførsel af fosforfældning og/eller biomanipulation. Der anbefales desuden 
en biomanipulation med efterfølgende effektvurdering i Fuglsangssø. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til Naturstyrelsens generelle høringsnotat afsnit 2.6.13 vedr. sørestaurering. 
 
Der skal ifølge vandplanen foretages biomanipulation i Fuglsangssø i denne planperiode. Vedr. 
effektvurdering henvises til generelle høringsnotat afsnit 2.4.1. vedr. overvågningsprogrammets 
betydning. 

 
Indsats overfor ekstern belastning  
Sammenfatning af høringssvar 
Helsingør Kommune gør opmærksom på, at der er et direkte overløb til Hornbæk Sø, der ikke er 
nævnt i vandplanen og mener at der skal være styr på den eksterne belastning, inden der foreta-
ges indsats over for den interne belastning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til Naturstyrelsens generelle høringsnotat afsnit 2.6.13 vedr. sørestaurering. 
 
Efter genberegning med nye data viser det sig nødvendigt med en supplerende indsats over for 
den eksterne belastning til Hornbæk Sø. En evt. sørestaurering er som følge heraf udskudt. 
 
Igangværende iltning 
Sammenfatning af høringssvar: 
Furesø Kommune ønsker en præcisering af iltningens betydning for tilstanden i Furesø og øn-
sker desuden at blive kompenseret for udgifterne til iltningen frem til 2012. 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune opfordrer Naturstyrelsen til at indgå i det fremtidige, fælles-
kommunale samarbejde vedr. iltningen af Furesø. 
 
Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner forventer en statslig medfinansiering af iltningspro-
jektet efter 2012. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
I Furesø indgår sørestaurering i form af iltning ikke i vandplanen, hvilket skyldes, at der først 
skal ske en indsats overfor den eksterne fosfortilførsel. Der indgår derfor heller ikke finansiering 
af iltningsprojektet.  

 
4.6 Sammenhæng med Natura 2000 

 
Sammenfatning af høringssvar: 
Fredensborg Kommune bemærker, at der mht. Esrum Sø ikke er overensstemmelse mellem Na-
tura2000-planen, hvor sønaturtypen (3150) har ugunstig bevaringsstatus og vandplanen, hvor 
søen opfylder kravet om god økologisk tilstand. 
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Naturstyrelsens bemærkninger:  
Esrum Sø kan godt have målopfyldelse i vandplanen samtidig med at den har en ugunstig beva-
ringsstatus i Natura 2000-planen. Dette skyldes at søens økologiske tilstand i vandplanen ude-
lukkende beror på klorofyl a indholdet, mens tilstand og bevaringsstatus i Natura 2000-planen 
beror på trusler og den aktuelle naturtilstand. Da sommergennemsnittet af klorofyl a koncentra-
tionen er 5 µg/l er søen i høj økologisk tilstand. 
 

4.7 Andre lokale forhold 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 

 
5 Spildevand   

 
5.1 Resume     

Der er i alt modtaget 14 høringssvar fordelt på 9 kommuner (Fredensborg, Furesø, Gentofte, 
Gladsaxe, Helsingør, Hillerød, København, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal), 2 forsyningssel-
skaber (Gribvand Spildevand A/S og Lyngby-Taarbæk Forsyning) og 5 foreninger (DN - Gen-
tofte lokalafdeling, DOF – lokalafdelingen for Københavnsområdet, Naturbeskyttelsesudvalget 
under Dansk Botanisk Forening, Gentofte Sogns Grundejerforening og Nydam Søejerlaug).   
 
Høringssvarene omhandler: 

• behandling af indsendte kommentarer under forhøringen 
• opdatering af data 
• indsigelser mod indsatser 
• yderligere indsatser 
• lokale forhold 

 
5.2 Datagrundlag og fagligt grundlag 

Sammenfatning af høringssvar 
Hillerød Kommune anfører, at en række bemærkninger fra forhøringen ikke har ført til rettelser. 
   
Fredensborg Kommune anfører, at Langerødvænge Renseanlæg forventes nedlagt i 2011. 
 
Rudersdal Kommune anfører, at Rundforbi Renseanlæg er planlagt nedlagt senest i 2015.  
 
Fredensborg Kommune påpeger, at data for specifikke udløb er forkerte og/eller mangelfulde. 
Kommunen har fremsendt rettede data.  
 
Københavns Kommune påpeger, at et overløb (U11) beliggende i Gladsaxe Kommune med ud-
løb til Fæstningskanalen, ikke er med i vandplanen.  

 
Lyngby-Taarbæk Kommune anfører, at placeringen af en del regnbetingede udledninger på 
Web-GIS kortene er forkerte som følge af, at kommunens UTM-koordinater for regnbetingede 
udledninger tilsyneladende er en blanding af 2 forskellige koordinatsystemer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 



Lokalt høringsnotat for 
vandplanforslag 2.3 Øresund 

  

 32 

Naturstyrelsen har forholdt sig konkret til samtlige høringssvar. På baggrund af Hillerød Kom-
munes indsendte bemærkninger er der foretaget flere ændringer, bl.a. er spildevandsbelastnin-
gen til Frederiksborg Slotssø rettet ligesom data vedrørende renseanlæg er opdateret.  
 
Nedlæggelsen af de nævnte renseanlæg i Fredensborg Kommune og Rudersdal Kommune er 
indarbejdet i vandplanen.  
 
Naturstyrelsen har i forbindelse med forhøringen anmodet kommunerne om at kvalitetssikre da-
ta bl.a. vedrørende regnbetingede udledninger. I vandplanen er for de regnbetingede udledninger 
anvendt data i WinRis samt kommunernes indsendte rettelser. 
 
Naturstyrelsen har indarbejdet de rettede data fra Fredensborg Kommune i vandplanen. Overløb 
U11 i Gladsaxe Kommune er i WinRis opgivet med fejlagtige koordinater. Disse er rettet i 
vandplanen.  
 
Lyngby-Taarbæk Kommunes rettelser er desværre fremsendt så sent, at det ikke har været mu-
ligt at indarbejde dem i vandplanen. 

 
5.3 Virkemidler og indsatsprogram 

 
Ændringer i indsatskrav overfor regnbetingede udledninger 
Fredensborg Kommune anfører at der i vandplanen er peget på en indsats overfor regnbetingede 
udledninger til Asminderødgrøften. Kommunen er ikke enig i vandløbets målsætning og mener 
derfor ikke, at der skal foretages en indsats af hensyn til vandløbet. 
 
Gentofte kommune anfører, at i forbindelse med den tekniske forhøring blev data for de regnbe-
tingede udledninger opdateret. Efter kommunens opfattelse betyder de ændrede data, at indsat-
sen overfor regnbetingede udledninger til Gentofterenden bortfalder.  

 
Gladsaxe Kommune anfører, at nye data for udløb U28 i oplandet til Lyngby Sø efter kommu-
nens vurdering betyder, at der ikke længere skal være en indsats overfor dette udløb. Kommu-
nen peger endvidere på, at der i det tekniske baggrundsnotat mangler en række udløb (U24A-E) 
i oplandet til Bagsværd Sø. 
 
Helsingør Kommune anfører, at 3 af de regnbetingede udledninger, hvortil der er krævet en ind-
sats, har udløb direkte til kyst. Endvidere har ét overløb udløb til rørlagt vandløb 85 m fra kyst. 
Kommunen er af den opfattelse, at der ikke skal være indsatser overfor de 4 regnbetingede ud-
ledninger.  
 
Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt notat med bemærkninger til de 15 regnbetingede ud-
ledninger, hvor der er ifølge vandplanen er krav om indsats. Af notatet fremgår hvilke udløb der 
planlægges undersøgt/udbygget.  
 
Rudersdal Kommune påpeger, at ud af de 18 regnbetingede udløb, hvortil der i vandplanen er 
krævet en indsats, har 16 udløb til enten sø, vandløb uden målsætning jf. regionplanen eller 
vandområde, hvor tilstanden er ukendt. Kommunen er af den opfattelse, at indsatsen overfor de 
16 udløb derfor bør bortfalde.  
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Gribvand Spildevand A/S anfører at der i vandplanen er krav om indsats overfor overløb GU1 
ved Dronningmølle Renseanlæg. Forsyningen påpeger, at overløbet kun fungerer som nødover-
løb idet oplandet til renseanlægget er separatkloakeret. På den baggrund mener forsyningen, at 
indsatsen overfor overløbet skal bortfalde.   
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Tilstanden i Asminderødgrøften er i 2008 bedømt til faunaklasse 3, hvilket er for ringe en til-
stand uanset om vandløbet målsættes med krav om god økologisk tilstand (DVFI 5) eller udpe-
ges som kunstigt (DVFI 4). Naturstyrelsen fastholder derfor indsatsen overfor de regnbetingede 
udløb til Asminderødgrøften.  
 
Naturstyrelsen er enig med Gentofte Kommune i at indsatsen overfor regnbetingede udledninger 
til Gentofterenden bortfalder som følge af opdaterede data.  
 
Naturstyrelsen er enig med Gladsaxe Kommune i at indsatsen overfor udløb U28 bortfalder som 
følge af nye data. Naturstyrelsen har i det omfang det har været muligt rettet data for øvrige 
RBU’er i Gladsaxe Kommune, men datagrundlaget i WinRis er for Gladsaxe Kommune yderst 
mangelfuldt.  
 
Naturstyrelsen er enig med Helsingør Kommune i deres vurdering af, at indsatsen overfor de 4 
nævnte udløb bortfalder. 
 
Naturstyrelsen har med baggrund i Lyngby-Taarbæk Forsynings notat revideret indsatskravene 
for regnbetingede udledninger i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
 
Naturstyrelsen er enig med Rudersdal Kommune i at indsatsen overfor de nævnte udløb bortfal-
der. 
 
Naturstyrelsen er enig med Gribvand Spildevand A/S i at indsatsen overfor de nævnte udløb 
bortfalder. 

 
Ændringer i indsatskrav overfor spredt bebyggelse 
Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen eksisterende ukloakeret spredt bebyggelse indenfor det 
udpegede område og forventer derfor heller ikke nogen indsats i forhold til dette. Det fremgår 
imidlertid af Web-GIS kortene, at der er en spredt bebyggelse.  
 
Rudersdal Kommune anfører, at der er udpeget områder i kommunen, hvor der skal ske en for-
bedret rensning af spildevandet fra spredt bebyggelse - og endvidere udpeget 2 nye indsatsom-
råder for spredt bebyggelse. Rudersdal Kommune er af den opfattelse, at spildevandet fra spredt 
bebyggelse i kommunen enten nedsives eller afledes til samletank. Kommunen har iværksat en 
gennemgang af BBR registret for at rette eventuelle fejloplysninger.    
 
Furesø Kommune mener, at kravene til rensning for den spredte bebyggelse bør være ens i hele 
oplandet til en sø. I de nordlige oplande til Farum Sø og Furesø skal der ske en forbedret spilde-
vandsrensning som følge af udpegningen i de gamle regionplaner, mens der i vandplanen ikke 
er stillet supplerende indsats i de øvrige oplande i 1. planperiode.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
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Naturstyrelsen har anvendt de nyeste data fra kommunernes BBR. Naturstyrelsen har endvidere 
anvendt de oplandsgrænser, der er fastlagt i regionplanens renseklassekort samt DMU’s op-
landskort. Indenfor de udpegede områder, er det kommunens opgave at undersøge hvorvidt der 
er ejendomme, der ikke lever op til den krævede renseklasse. Selv om alle ejendomme i et ud-
peget opland har fået forbedret spildevandsrensningen, gælder udpegningen stadig således at 
nye ejendomme er underlagt de samme krav til renseklasse, som de allerede eksisterende ejen-
domme. 
 
Baseline indsatsen overfor spildevand fra spredt bebyggelse er fastlagt i regionplanerne. For Fa-
rum Sø og Furesø har Naturstyrelsen ikke for nærværende vurderet, at der er behov for en yder-
ligere indsats overfor spredt bebyggelse i oplandet til de 2 søer.  

  
5.4 Andre lokale forhold 

 
Indsatser overfor søer 
Sammenfatning af høringssvar 
Københavns Kommune er uforstående overfor at der stilles så få krav til nedbringelse af overløb 
til Utterslev Mose, Nordkanalen og Fæstningskanalen.    
 
Thomas Vikstrøm anfører på vegne af Danmarks Naturfredningsforening (Gentofte Lokalafde-
ling), Dansk Ornitologisk Forening (lokalafdelingen for Københavnsområdet), Dansk Botanisk 
Forening (Naturbeskyttelsesudvalget) og Gentofte Sogns Grundejerforening, at det er uforståe-
ligt og helt uantageligt, at der ikke er angivet en indsats overfor spildevandsbelastningen til 
Gentofte Sø og Brobæk Mose. 
 
Knud N. Flensted anfører på vegne af Nydam Søejerlaug, at udledningen af spildevand fra ud-
løb U24B til Nydam bør begrænses/afskæres. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har vurderet, at en generel indsats af hensyn til fosforudledning fra de regnbetin-
gede udledninger ikke er omkostningseffektiv sammenlignet med arealmæssige tiltag. Der hen-
vises i øvrigt til afsnit 2.6.15 - Indsatsprogram, prioritering og virkemidler i det generelle hø-
ringsnotat. 
  
Gentofte Sø opfylder i dag målet om høj økologisk tilstand, hvorfor der ikke er stillet krav om 
en yderligere reduktion i belastningen til søen. På samme vis opfyldte Brobæk Mose ved seneste 
tilsyn i 2006 målet om god økologisk tilstand. 
  
Modelberegninger viser at den eksterne belastning til Nydam allerede er nedbragt tilstrækkeligt 
til at søen på sigt vil kunne opfylde målet om god økologisk tilstand. Årsagen til at søen endnu 
ikke har opnået denne tilstand er vurderet til at være biologisk træghed, hvilket betyder, at det 
tager en vis tid før søen svinger ind i en tilstand svarende til den nuværende belastning. 

 
6 Grundvand 

 
6.1 Resume   

Sammenfatning af høringssvar 
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Der er modtaget i alt 8 høringssvar med lokale forhold om grundvand. De kommer fra Gentofte 
Kommune, Gladsaxe Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, Rudersdal Kom-
mune og Tårnby Kommune, Nordvand og Lillerød Vandværk. 
 
De indkomne høringssvar omhandler anvendelse af modelleringen med den usikkerhed, som 
modellen omfatter. Endvidere er der konkrete forslag om ændring af afgræsningen af udpegnin-
ger af nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområder med hensyn til nitrat og/eller områ-
der med særlige drikkevandsinteresser (OSD).  
 

6.2 Miljømål  
Sammenfatning af høringssvar 
Gentofte Kommune foreslår, at de udarbejdede kommunekort lægges som bilag til vandplanen, 
og at Naturstyrelsen for hvert af disse knytter sine hovedkonklusioner og tolkninger. Det ud-
sendte supplerende materiale kan således skabe nogen usikkerhed om, hvad kravene egentlig er. 
Alternativet kan være, at resultatet af modelleringen og konsekvenserne for den enkelte kom-
mune eller vandforsyning tolkes på meget forskellige måder. Flytning af kildepladser har store 
samfundsøkonomiske konsekvenser og må alene tages ud fra meget robuste forudsætninger.  
 
Gladsaxe Kommune mener ikke, at simuleringerne giver et realistisk billede på behovet for ned-
sættelse af indvindinger og indvindingens påvirkning af vandløb.  

 
Hillerød Kommune anfører, at grundvandsindsatsen er udskudt i vandplanen for Øresund, selv-
om kommunen skal give ny indvindingstilladelse til vandværker i området. Det mener kommu-
nen er problematisk, da der ikke er taget stilling til sammenhængen mellem det primære grund-
vandsmagasin og vandløbene i kommunen, og da der ikke er tilstrækkeligt kendskab til hvordan 
indsatsen påvirker nabokommunerne.  
Nordvand anfører, at vandplanen bør beskrive, hvordan grundvandsforekomster i Øresundsop-
landet hænger sammen både horisontalt og vertikalt, og at tabel 2.3.12 bør udgå.  
 
Lillerød Vandværk vurderer umiddelbart, at den beregnede reduktion i indvindingen skyldes 
krav til minimumsvandføringen i vandløbet Ellebæk øst for Blovstrød. Grundlaget for bereg-
ningen af reduktionen er meget usikker. Dette bør også lægges til grund ved vurdering af den 
fremtidige vandindvinding. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det styrende element for opfyldelse af miljømålene for kvantitativ påvirkning af vandløb er 
kravværdierne for medianminimumsvandføring. Kravværdier for alle vandløb ligger fast i de 
endelige vandplaner. De beregnede reduktioner er udelukkende modelberegninger til fastsættel-
se af indsatser. Det konkrete valg af virkemidler vil ske i forbindelse med kommunernes medde-
lelse af tilladelser til vandindvinding. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af høringssvar i kapi-
tel 3.6.4.1 Vandindvinding i det generelle høringsnotat. 
 
Til modelleringen af påvirkningen af vandløbene er den geologiske model for Sjælland anvendt. 
Den geologiske model bliver løbende forbedret i forbindelse med kortlægningen. Testen for 
vandbalancen er givet af Retningslinjerne for udarbejdelse af indsatsprogrammer ud fra EU-
vejledning og vil som sådan blive bibeholdt i vandplanerne. Forbeholdene for beregningen af 
vandbalancen er beskrevet i umiddelbar forlængelse af nævnte tabel 2.3.12 i vandplanerne. 
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6.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Gentofte Kommune foreslår, at Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) udvides 
med disse 2 områder: Bregnegården Kildeplads og Charlottenlund Skov.  
 
Helsingør Kommune har modtaget udkast til Naturstyrelsens redegørelse for den statslige af-
giftsfinansierede kortlægning. I den forbindelse indgår forslag til justeringer af OSD-områdets 
udbredelse i Helsingør Kommune, der primært omfatter udtagning af arealet som OSD ved 
Skibstrup Affaldscenter og området nedstrøms ud mod kysten. I sammenhæng med OSD af-
grænsningen er OBD områdets udbredelse efterfølgende justeret. Justeringen omfatter primært 
inddragelse af arealet ved Skibstrup Affaldscenter og området nedstrøms ud mod kysten, samt 
inddragelse af en større del af Helsingør By ud mod havnen som OBD.  
 
Tårnby Kommune gør opmærksom på ønske om ændring af Området med Drikkevandsinteres-
ser (OD) langs Øresundskysten fra den nordlige del af Lufthavnen til kommunegrænsen i nord, i 
vid udstrækning området nordøst for Metro-strækningen. Området er afgrænset på bilagskort. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det vil være hensigtsmæssigt at afvente den igangværende kortlægning omkring Mølleåen for 
en nærmere afgrænsning af OSD. Med hensyn til udvidelse af OSD ved Charlottenlund Skov er 
der brug for kommunens nærmere afgrænsning af det ønskede indvindingsområde. Samlet set 
det derfor hensigtsmæssigt at foretage udvidelsen af OSD i kommende vandplan, hvor kortlæg-
ning og afgrænsning af indvindingsområderne kan være fastlagt.  

 
Af hensyn til anvendelsen af Skibstrup Affaldscenter er det hensigtsmæssigt, det er placeret i 
område uden drikkevandsinteresser. Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD) 
eksisterer ifølge miljømålslovens § 8a ikke længere, men der er områder uden for OSD og OD. 
Der er ikke noget, der taler mod udvidelsen af området uden drikkevandsinteresser i Helsingør, 
som det gælder tilsvarende for de små områder uden drikkevandinteresser, der er foreslået langs 
Øresundskysten og Kattegatskysten. De foreslåede ændringer er indarbejdet i den endelige 
vandplan.  
 
Indskrænkningen af OD i den nordøstlige del af Tårnby Kommune vil være hensigtsmæssig ud 
fra kommunens argumentation om, at det vil udgøre et mere korrekt administrationsgrundlag i 
jordforureningssager. Den foreslåede ændring er indarbejdet i den endelige vandplan. 

 
6.4 Påvirkninger 

Sammenfatning af høringssvar 
Gladsaxe Kommune forventer ikke, at nedsætte indvindingstilladelsen for Bagsværd Vandværk, 
da det ligger inden for området omkring Storkøbenhavn, hvor der ifølge vandplanen ikke skal 
ske reduktion af vandindvindingen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I området omkring Storkøbenhavn, jf. figur 3.4 i det tekniske baggrundsnotat, er det foreslået 
ikke at anvende virkemidlet flytning af indvinding, men tage andre virkemidler i anvendelse. 
 

6.5 Sammenhæng med Natura 2000 
Ingen høringssvar indkommet. 



Lokalt høringsnotat for 
vandplanforslag 2.3 Øresund 

  

 37 

 
6.6 Andre lokale forhold 

Sammenfatning af høringssvar 
Rudersdal Kommune forudsætter, at der ikke vil være noget konflikt mellem en ibrugtagen af 
Forsvarskommandoens tidligere arealer i Vedbæk til byudviklingsformål og arealets placering i 
OSD. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den konkrete arealanvendelse af Forsvarskommandoens tidligere arealer må afklare varetagelse 
af grundvandsinteresserne i området. 
 
 

7 Særlige emner 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
 


