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1. Indledning 
 
Dette tekniske baggrundsnotat til vandplanen for Hovedvandopland 
1.3 Mariager Fjord indeholder en uddybende beskrivelse og anvendel-
se af vandplanens datagrundlag.  
 
Baggrundsnotatet skal betragtes som en del af grundlaget for vand-
planen med tilhørende indsatsprogram. 
 
Notatet redegør for de beregningsforudsætninger og metoder, der in-
den for de forskellige områder er anvendt ved vurdering af vandom-
rådernes tilstand, belastningsforhold, påvirkninger m.v. i forhold til 
vandløb, søer, kystvande og grundvand. Desuden fremgår de konkre-
te punktkildedata og belastningsdata, der er anvendt som udgangs-
punkt for fastlæggelse af vandplanens indsatsprogram. 
 
Planerne er baseret på det bedst tilgængelige datagrundlag; men det 
skal bemærkes, at det grundlag, der har været til rådighed, af histo-
riske årsager, kan variere mellem de forskellige oplande. 
 
Vandplanen og baggrundsnotatet er udarbejdet i overensstemmelse 
med retningslinjerne beskrevet i ”Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer” (Miljøministeriet, By- og Landskabstyrelsen, 
2010) samt under anvendelse af virkemidler som fremgår af ”Virke-
middelkatalog” (Miljøministeriet, By- og Landskabstyrelsen, 2010). 
 
Som supplement til vandplanen og baggrundsnotatet er desuden på 
internettet udgivet en række dynamiske kort (WebGIS), der mere de-
taljeret præsenterer de anvendte data. 
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2. Vandløb 
 
Redegørelse for datagrundlaget og anvendte retningslinjer 
i Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord 
 
 
2.1 Indledning 
 
Dette tekniske baggrundsnotat for vandløb rummer en beskrivelse af 
vandplanens datagrundlag og de anvendte retningslinjer for fastsæt-
telse af mål, vurdering af tilstand og målopfyldelse, samt en oversigt 
over egnede virkemidler og anvendte undtagelser. Notatet omtaler og 
henviser til væsentlige dokumenter anvendt i vandplanlægningen, 
herunder Virkemiddel-kataloget /1/, Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer /2/, Datamodeller for vandløb /3/ og kontinuitet 
(spærringer) /4/.  
 
For datagrundlaget vedr. indsatser overfor punktkilder og grundvand-
indvinding henvises til tekniske baggrundsnotater for disse.  
 
 
2.2 Datagrundlaget 
 
Vandløb medtaget i vandplanen omfatter: 
 

o Tidligere specifikt målsatte vandløb i regionplanerne (A, B0, 
B1, B2, B3, C, D o.s.v.). 

o Ikke målsatte vandløb beliggende i Habitat-områder, hvor 
vandløbsnaturtyper er en del af udpegningsgrundlaget. 

o Ikke målsatte rørlagte vandløbsstrækninger, som ligger ned-
strøms specifikt målsatte åbne vandløbsstrækninger. 

 
 
2.2.1 Opdeling af vandløbsstrækninger 
 
I det GIS værktøj (datamodel) som ministeriet har anvendt ved tilbli-
velsen af vandplanerne er vandløbene opdelt. Opdelingen er foretaget 
dels af Gis-tekniske grunde og dels af hensyn til udarbejdelsen af 
vandplanerne og den efterfølgende afrapportering til EU.  
 
Opdelingen er foretaget på følgende niveauer efter stigende størrelse: 
segment, strækning, delvandområde og vandområde /2/. Figur 2.1 
illustrerer hvordan et vandområde kan være underinddelt ned til den 
mindste enhed, segment. 
 

 
 
Figur 2.1: Eksempel på vandområde og underinddeling i delvandom-
råde, strækning og segment. 
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2.2.2 Stationsnettet  
 
På landsplan er medgået data fra ca. 14.500 stationer. Data fra disse 
er anvendt til at beskrive tilstanden på de ca. 27.880 km vandløb, 
som indgår i vandplanen. For landet som helhed er der i gennemsnit 
ca. én station pr. 2 kilometer vandløb. Mindst én station repræsente-
rer én strækning. I hovedopland 1.3, Mariager Fjord, er der anvendt 
data fra 189 stationer til beskrivelse af tilstanden på 226 km vandløb.  
 
 
2.2.3 Kvalitetselementer 
 
Tilstanden og miljømålene fastsættes ud fra en række kvalitetsele-
menter. Kvalitetselementerne kan inddeles i Biologiske, Hydromorfo-
logiske, Kemiske og Fysisk-kemiske.  
  
2.2.3.1 Biologiske kvalitetselementer 
 

o Bentisk invertebratfauna (smådyrsfauna) 
o Fisk 
o Vandplanter 

 
Bentisk invertebratfauna (Vandløbenes smådyrsfauna)  
Dette kvalitetselement er det eneste, som er EU interkalibreret. Det 
er derfor det bærende kvalitetselement for vandløbene. Vandløbskva-
liteten er beskrevet ved faunaklasser fastsat efter Dansk Vandløbs 
Fauna Indeks (DFVI), samt i nogle tilfælde faunaklasser oversat fra 
forureningsgrad (saprobiesystemet). Oversættelse fra forurenings-
grad til faunaklasse er foretaget som angivet i Retningslinje 4.0  /2/. 
Oversættelsen er vist i tabel 2.1. 
  
Forureningsgrad Faunaklasse Økologisk til-

standsklasse 
I 7 Høj 
I – II 6 God 
II 5 God 
II – III 4 Moderat 
III 3 Ringe 
III – IV 2 Dårlig 
IV 1 Dårlig 
Tabel 2.1. Oversættelse fra forureningsgrad (saprobiebedømmelse) til fauna-
klasse og økologisk tilstandsklasse.  
 
Data for faunaklasser og forureningsgrader til vandplanlægningen er 
hentet fra den landsdækkende database Winbio. Data er især ind-
samlet af de tidligere amter og de nuværende miljøcentre, samt de 
nye kommuner. Der er anvendt data fra perioden 1998 – 2007 og i 
nogle tilfælde 2008. 
 
Det antages i vandplanen, at tilstanden bedømt på en given station er 
repræsentativ for en længere strækning (i gennemsnit 2 km lang), 
hvilket ikke nødvendigvis altid er tilfældet. Et eksempel herpå er, at 
tilstanden på visse lokaliteter, som ligger meget tæt ved vejbroer, 
kan være noget afvigende, især hvad angår den fysiske kvalitet. 
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Fisk og vandplanter 
Disse kvalitetselementer er endnu ikke EU interkalibreret, og det er 
derfor besluttet, at de ikke anvendes i denne første vandplan. 
 
2.2.3.2 Hydromorfologiske kvalitetselementer 
 

o Vandføring 
o Kontinuitet 
o Morfologiske forhold (fysisk variation i vandløbet) 

 
Vandføring 
Der er stillet krav til maksimalt tilladelig påvirkning af median-
minimumsvandføringen i vandløb. En nærmere redegørelse for dette 
fremgår af det tekniske baggrundsnotat for grundvand. 
 
Kontinuitet (spærringer) 
Kontinuitet for fisk og fauna er anvendt som et kvalitetselement i 
vandplanen. Oplysninger om spærringer for fisk og anden fauna 
stammer fra ældre amtslige spærringstemaer, samt i nogle tilfælde 
indhentede oplysninger fra Winbio databasen, kommuner, konsulen-
ter m.v. Indskudte rørlagte strækninger er i vandplanen defineret 
som en spærring, hvis de er mere end 20 meter lange og i øvrigt be-
liggende indskudt med målsatte åbne vandløbsstrækninger både op- 
og nedstrøms rørlægningen. Yderligere definition af kontinuitet findes 
i /2/. Da nogle af oplysningerne om forekomst af spærringer i vand-
løb er af ældre dato (mere end 10 år gamle),  mangelfulde eller helt 
mangler registrering,  er der en usikkerhed ved angivelse af såvel 
placering, som antallet af spærringer. 
 
2.3.1.3 Morfologiske forhold (fysisk variation i vandløbet) 
Vandløbenes fysiske tilstand er ikke i denne vandplan anvendt som et 
kvalitetselement. Oplysninger om den fysiske tilstand er alene an-
vendt som en såkaldt ”støtteparameter”. Oplysninger om vandløbe-
nes fysiske tilstand er anvendt til vurdering af, om der skal anvendes 
virkemidler, der forbedrer vandløbenes fysiske tilstand. Oplysninger i 
form af fysiske indeks værdier er på landsplan uens, så tilvejebringel-
se af datagrundlaget er geografisk 2-delt. 
 

1. Fysiske forhold i vandløbene i Jylland og på Fyn. 
Til beskrivelse af vandløbenes fysiske tilstand er anvendt data 
fra overvågningsstationer med oplysninger om Dansk Fysisk 
Indeks (DFI) /6/ og/eller Aarhus Indekset (AaI) /7/. Der er 
her antaget, at tilstanden på stationerne er repræsentativ for 
længere strækninger. Værdierne af de anvendte indices er for 
at lette sammenligningen på landsplan normaliserede til vær-
dier mellem 0 (dårligste tilstand) og 1 (bedste tilstand) /2/. 
Data for den fysiske vandløbskvalitet er oparbejdet til stræk-
ningsniveau og dækker ca. 75 % af den samlede jyske og fyn-
ske vandløbsstrækning opgjort i kilometer. Data er hentet fra 
databasen Winbio eller anden tidligere amtsdatabase.  
  

 
2. Fysiske forhold i vandløbene på Sjælland og Bornholm samt 

Lolland-Falster og Møn. 
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Der foreligger kun ganske få punktvise registreringer af de fy-
siske forhold (DFI eller AaI) på stationer i vandløb på Sjælland 
og Bornholm, samt Lolland-Falster og Møn. I forbindelse med 
udarbejdelsen af vandplanerne i disse landsdele, har der der-
for været behov for at udarbejde strækningsvise og dækkende 
beskrivelser af de fysiske forhold. Hertil er udviklet en model, 
der bygger på erfaringer fra en analyse af sammenhænge fun-
det på stationer med kendt fysisk indeks (en regressionsana-
lyse). Ved denne metode estimeres DFI for de vandløbsstræk-
ninger, hvor den fysiske tilstand i dag er ukendt. 
Følgende strækningsrelaterede data indgår i regressionsmo-
dellen: 
 

o Terrænets fald i promille beregnet på grundlag af vand-
løbsstrækningens startkote, slutkote og strækningens 
længde (top10DK højdemodel). 
  

o Vandløbets slyngningsgrad beregnet som antal knude-
punkter pr. meter (i det anvendte vandløbs-GIS-tema), 
der efterfølgende er normaliseret i forhold til vandløbets 
størrelse.  
  

o Landbrugsintensiteten indenfor vandløbsnært areal, be-
skrevet som 5 gange vandløbsbredden + 10 meter. 
 

o Vandløbsstrækningens opland inklusive det opstrøms be-
liggende opland. 
 

o Koten for vandløbsstrækningens midtpunkt (Top10DK 
højdemodel). 
 

o Hvilken landsdel den pågældende vandløbsstrækning 
ligger i (”Bornholm”, ”Sjælland” og ”Møn-Lolland-
Falster”). 

 
Med baggrund i modellen er der for øerne oparbejdet 
stræknings-baserede data for ca. 75 % af den samlede 
vandløbstrækning der indgår i vandplanen. 

 
2.2.3.3 Kemiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer 
Der er generelt ikke fastsat krav omkring disse kvalitetselementer, 
men der er udarbejdet vejledende kvalitetskrav for udvalgte fysisk-
kemiske parametre, som fremgår af tabellen herunder. Tabellen er 
gengivet fra /2/. 
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Okker 
Er vandløbene væsentligt okkerbelastede, overskygger denne belast-
ning ofte andre årsager til en forringet tilstand. Derfor er denne pa-
rameter væsentlig. Datagrundlaget, der afgør om et vandløb er ok-
kerbelastet, er: 
  

o målinger af ferrojern (fe2+) i vinterhalvåret, primært måne-
derne november, december, januar og februar.  

o og/eller væsentlige okkerbelægninger på vandløbsbund eller 
vandplanter kombineret med en mangelfuld smådyrsfauna. 

 
Datagrundlaget er indhentet fra databaserne Stoq og Winbio. Der er 
store regionale forskelle i mængden af vandkemiske målinger af fer-
rojern (Fe2+). 
 
I oplandet til Mariager Fjord er synlige okkerpåvirkninger i vandløb 
med manglende målopfyldelse anvendt til at fastsætte indsatsen 
overfor okker.  
 
2.2.3.4 Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) 
I oplandet til Mariager Fjord er der ikke fortaget målinger af miljø-
fremmede stoffer opgjort fra år 2000.  
 
En række vandløbsstrækninger er indplaceret i indsatskategori 2 
(vandløbsstrækning under observation), selvom der ikke foreligger 
målinger. I indsatskategori 2 er medtaget vandløbsstrækninger direk-
te påvirket af renseanlæg, fiskeopdræt og virksomheder. Herudover 
er vandløbsstrækninger der er direkte påvirket af regnvandsbetinge-
de udledninger og spredt bebyggelse medtaget, hvor der samtidig er 
risiko for, at de ikke opfylder målsætningen for DVFI. 
 
 
2.2.4 Problemårsager 
 
På strækninger med manglende målopfyldelse er årsagerne bl.a. fun-
det ved en gennemgang af tilsynsdata, som findes i databasen Winbio 
og i tidligere amtslige rapporteringer af vandløbenes tilstand. Der er 
også anvendt eksisterende gis-tematiseringer af forureningskilder 
som spredt bebyggelse, rensningsanlæg og dambrug m.m. Data-
grundlaget er forskelligartet og afspejler forskelle i de tidligere am-
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ters fokusområder og tilgang til opgaven. Opgaven med fastsættelsen 
af årsager til manglende målopfyldelse er derfor løst af det enkelte 
miljøcenter med særligt øje for disse historiske forskelligheder. Blandt 
andet er vandløb med ringe fysisk tilstand fremsøgt via fysiske indeks 
værdier og/eller registreringer af regulering, overuddybning, opgrav-
ning m.m. I visse tilfælde er påvirkningstype og -omfang i dag 
ukendt og skal belyses nærmere i den kommende planperiode. 
 
2.2.4.1 Vandindvinding – påvirkning af vandløbene 
Det eksisterende datagrundlag og de modeller, der har været til rå-
dighed ved beregning af effekter af vandindvinding i de enkelte dele 
af Danmark, er af historiske årsager ikke ensartede. Det har derfor 
været nødvendigt at beskrive, hvad der lokalt ligger til grund for op-
gørelse af påvirkning i de enkelte hovedvandoplande. Metoder og 
usikkerheder ved beregningerne fremgår derfor af det tekniske bag-
grundsnotat for grundvand. Der er her lagt særlig vægt på at vurde-
re, om der forekommer overskridelser af de vejledende krav for mak-
simal tilladt påvirkning af medianminimumsvandføringen, idet fauna-
klassen ikke er velegnet som mål for den økologiske effekt af reduk-
tioner af vandføringen, herunder de deraf følgende ændringer af af-
strømningsmønsteret over året. Hvor datagrundlaget er ufuldstæn-
digt eller manglende, er der ikke fastlagt nogen indsats. 

 

2.3 Retningslinjer for indsatsprogrammer 
 
Håndteringen af datagrundlagene og brugen af disse til fastsættelse 
af tilstand og mål er beskrevet i ”Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer”/2/. Til retningslinjerne hører bilag 9, som mere 
uddybende beskriver håndteringen og tolkningen af vandløbsdata. De 
to dokumenter kan hentes her. I det efterfølgende gennemgås nogle 
af de væsentlige retningslinjer. 
 
 
2.3.1 Udpegning af national vandløbstype (blødbunds-
vandløb) 
 
Forud for fastsættelse af mål er der udpeget en særlig vandløbstype - 
blødbundsvandløb. Der er grundlæggende tale om vandløb med ringe 
faldforhold og bløde bundforhold. Disse vandløb skal ligesom alle an-
dre vandløb have mindst god økologisk tilstand, men kravet til den 
konkrete faunaklasse er lavere på grund af de naturbetingede ringe 
bundforhold (finkornet bundsubstrat). Udpegningen af blødbunds-
vandløb er sket på baggrund af følgende retningslinje: 
 
Citat.. For visse vandløb – ”blødbundsvandløb”, der er mindre og na-
turlige vandløb, der på den overvejende del af sin længde har et na-
turligt ringe fald (< 0,1 - 0,5 ‰ afhængig af vandløbsstørrelsen), 
ringe vandhastighed, og hvor bundsubstratet naturligt er blødt og 
overvejende organisk.. Citat slut. 
 
Udbredelsen af blødbundsvandløbene er naturligt koncentreret i de 
mindst kuperede egne af landet. 
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2.3.2 Udpegning af kunstige og stærkt modificerede 
vandløb 
 
Forud for fastsættelse af mål er de kunstige og stærkt modificerede 
vandløb identificerede. Et eksempel på kunstige vandløb kan være 
menneskeskabte pumpekanaler. Udpegningen af stærkt modificerede 
vandløb er foretaget efter ”Retningslinjer for udarbejdelse af indsats-
programmer, bilag 12. Eksempler på stærkt modificerede vandløb er 
længere vandløbstrækninger der føres under en motorvej eller rørlag-
te vandløb i tæt bymæssig bebyggelse. Korte rørlagte vandløbs-
strækninger under landeveje er generelt ikke udpeget som stærkt 
modificerede. De kunstige og stærkt modificerede vandløb skal have 
mindst godt økologisk potentiale. 
 
 
2.3.3 Fastsættelse af tilstand 
 
Fastsættelse af vandløbets tilstand tager udgangspunkt i bedømmel-
ser af smådyrsfaunaen foretaget i 5 års perioden fra 2003 til 2007. 
Hvor det har været muligt, er data fra 2008 blevet indarbejdet. Hvor 
der kun er et ældre datagrundlag (mere end 5 år gammelt), er dette 
kun anvendt, når det vurderes, at data stadig er repræsentative for 
tilstanden i vandløbet. 
Tilstanden på en given station vurderes således, at hvis der er flere 
bedømmelser i 5 års perioden, vurderes tilstanden ud fra flertallet 
(tyngden) af data. Hvor der er ligeværdighed, anvendes den laveste 
tilstand. ”Tyngden af data” bestemmes i hovedregelen som medianen 
rundet ned til nærmeste hele tal /2/.  Hvor der i særlige tilfælde er 
sket en veldokumenteret positiv udvikling i tilstanden, som følge af 
allerede iværksatte miljøforbedringer, er den seneste tilstand dog an-
vendt som udgangspunkt for fastsættelsen. For en del af vandløbene 
betegnes tilstanden som ukendt. Dette skyldes enten, at der mangler 
data for smådyrsfaunaen, eller at disse data er forældede (typisk me-
re end 10 år gamle). 
 
 
2.3.4 Fastsættelse af mål 
 
Vandløbenes miljømål udtrykkes ved en økologisk tilstandsklasse og 
fastsættes i denne vandplan med udgangspunkt i kendskab til små-
dyrsfaunaens tilstand (faunaklassen). 
 
Miljømålene for vandløb er fastsat jf. nedenstående retningslinjer: 
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RETNINGSLINJER 
Vandløbenes miljømål beskrives på grundlag af invertebratfaunaen og 
udtrykkes ved en faunaklasse, beregnet ved vurderingsmetoden 
DVFI. 
 
Det generelle miljømål for god økologisk tilstand fastsættes til fauna-
klasse 5 og 6. 
 
For visse vandløb – ”blødbundsvandløb”, der er mindre og naturlige 
vandløb, der på den 
overvejende del af sin længde har et naturligt ringe fald (< 0,1 - 0,5 
‰ afhængig af vandløbsstørrelsen), 
ringe vandhastighed, og hvor bundsubstratet naturligt er blødt og 
overvejende 
organisk, er miljømålet for den nedre grænse for god økologisk til-
stand fastsat til 
faunaklasse 4, jf. afsnit 4.3.2. 
Såfremt den aktuelle tilstand er faunaklasse 7, fastsættes miljømålet 
til høj økologisk tilstand. 
 
Miljømålet god økologisk tilstand for et vandløbs-delvandområde be-
skrives på baggrund af den aktuelle tilstand for vandområdet. For 
vandområder, hvor tilstanden er bedømt til faunaklasse 5 eller 6, 
indgår begge disse i beskrivelsen for de respektive delstrækninger. 
 
Beskrivelsen af målfastsættelsen sker på baggrund af bedømmelser-
ne på flertallet af stationerne indenfor vandområdet. Eksempelvis vil 
et vandløbsvandområde med 3 stationer med faunaklasse 5,6 og 6 
medføre en målfastsættelse god økologisk tilstand med faunaklasse 
6.  Et vandløbsvandområde med 2 stationer, hvor faunaklassen er 
bedømt til hhv. 5 og 6, beskrives miljømålet med faunaklasse 5. Det 
forudsættes, at der i forbindelse med diverse tilladelser og godken-
delser ikke sker forringelser af den tilstand, som miljømålet er be-
skrevet med. 
 
Uddrag af retningslinjer/2/ for fastsættelse af miljømål 
 
 

2.4 Virkemiddelkatalog og indsats 
 
Til brug for indsatsen i vandplanen er der udarbejdet et virkemiddel-
katalog /1/. Virkemiddelkataloget kan hentes via By- og landskabs-
styrelsens hjemmeside her. Indsatser overfor organisk belastning og 
grundvandsindvinding er yderligere beskrevet i baggrundsnotat for 
henholdsvis punktkilder og grundvand.  
 
Virkemiddelkatalogets kapitel 3 omhandler virkemidler til forbedring 
af vandløbenes fysiske forhold og reduktion af okkerbelastning. Om-
kostningerne i forbindelse med virkemidlerne er beskrevet i virkemid-
delkataloget.  
 
Med udgangspunkt i kataloget er der foreslået tiltag til opnåelse af 
miljømålet de steder, hvor tilstanden ikke forventes at nå miljømålet i 
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2015. I afklaringen af, om der er målopfyldelse i 2015, er der foreta-
get en fremskrivning af tilstanden (baseline) under hensyntagen til 
allerede iværksatte tiltag. Dette kunne f.eks. være vedtagne spilde-
vandsplaner eller større iværksatte vandløbs-restaureringer. Figuren 
herunder illustrerer denne proces. 
 

 
 
Figur 2.2. Indsats doseres når den fremskrevne tilstand i 2015 (baseline) ik-
ke når miljømålet. 
 
Nedenstående tabel 2.2 indeholder de virkemidler foreslået som ind-
sats til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. 
 
Virkemiddel 

nr. Virkemiddel Kriterier for indsats Indsats overfor 

3.1  
Ændret vandløbsvedlige-
holdelse 

Okkerbelastede vandløb og 
vandløb med ringe fysik, som 
ikke er forurenede med spilde-
vand fra spredt bebyggelse.  

Ringe fysiske for-
hold og okker 

3.2  Fjernelse af spærringer 
Manglende kontinuitet ved op-
stemninger, bygværker, 
rørstyrt m.v.   

Manglende konti-
nuitet 

3.3  Vandløbsrestaurering 
Vandløb med ringe fysik, som 
ikke er forurenede med spilde-
vand fra spredt bebyggelse.  

Ringe fysiske for-
hold 

3.4  
Genåbning af rørlagte 
vandløb 

Rørlagte strækninger > 20 
meter indskudt på målsatte 
vandløbsstrækninger. 

Manglende konti-
nuitet 

3.5 Vandstandshævning 
Moderat til stærkt okkerbela-
stede vandløb 

Okker 

Tabel 2.2. Anvendte virkemidler i vandløbene. 
 

Miljømål 

Miljøtilstand i 2015 
(baseline) 

{ Behov for indsats 
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Hvor virkemidlerne er doseret fremgår af miljøministeriets WebGIS 
løsning. Se mere under afsnittet ”Miljøministeriets WebGIS”. 
 
 
2.4.1 Grundlag for dosering af de enkelte virkemidler 
 
Virkemiddel ændret vedligeholdelse (3.1) er doseret, hvor den nor-
maliserede fysiske indeksværdi er mindre end 0,5 /2/, eller hvis der 
foreligger andre oplysninger om vandløbets fysik, der dokumenterer, 
at de fysiske forhold er forringede. Virkemidlet er ligeledes doseret 
for alle okkerbelastede vandløb og for rørlagte strækninger, der skal 
genåbnes.  
 
Virkemiddel fjernelse af spærringer (3.2) er doseret, når en menne-
skeskabt spærring forhindrer en velfungerende op- og nedstrøms 
passage for vandløbets fisk og insekter. Rørlagte strækninger af mere 
end 20 meters længde er regnet som spærringer. 
 
Virkemiddel vandløbsrestaurering (3.3) er doseret, hvor den normali-
serede fysiske indeksværdi er mindre end 0,3 /2/, eller hvis der fore-
ligger andre oplysninger om vandløbets fysik, der dokumenterer at de 
fysiske forhold er forringede. 
 
Virkemiddel genåbning af rørlagte vandløb (3.4) er doseret hvor rør-
lagte vandløbsstrækninger er indskudt mellem åbne målsatte vand-
løbsstrækninger. 
 
Virkemiddel vandstandshævning (3.5) er anvendt i okkerbelastede 
vandløb hvor indholdet af ferrojern er større end 0,5 mg/l som gen-
nemsnit over vinterhalvåret /1/. 
 
Virkemiddel 3.5, vandstandshævning, er ikke anvendt i oplandet til 
Mariager Fjord. 
 
 

2.5 Undtagelsesbestemmelser 
 
Der er i denne første vandplan anvendt undtagelsesbestemmelsen: 
”udskydelse af målopfyldelse til 2021”. Undtagelsen er primært be-
grundet i tekniske årsager (manglende viden), men der er også an-
vendt begrundelser relateret til naturgivne årsager og forsinket re-
spons efter doseret indsats. 
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I tabel 2.3 herunder er angivet de anvendte undtagelser i oplandet til 
Mariager Fjord:  
 

Problemstilling Undtagelse 

Begrundelse 
for anvendel-
se af undta-

gelse 

 
Konsekvens 

af undtagelse 

I vandløb, hvor hovedårsagen til manglende må-
lopfyldelse skyldes udledning af spildevand fra 
spredt bebyggelse, afventes effekten af en for-
bedret spildevandsrensning før det vurderes, 
hvorvidt der også er brug for at ændre vandløbs-
vedligeholdelsen for at kunne opfylde miljømåle-
ne 
 

Virkemiddel 3.1 
udskydes 

I vandløb, hvor hovedårsagen til manglende må-
lopfyldelse skyldes udledning af spildevand fra 
spredt bebyggelse, afventes effekten af en for-
bedret spildevandsrensning før det vurderes, 
hvorvidt der også er brug for at foretage en 
vandløbsrestaurering for at kunne opfylde miljø-
målene 

Virkemiddel 3.3 
udskydes 

For visse kunstige og stærkt modificerede vand-
løb, der har en tilstand, der nødvendiggør en ind-
sats overfor de fysiske forhold, forlænges fristen 
for at opfylde miljømålet begrundet i manglende 
viden om den nødvendige indsats for at opnå må-
lopfyldelse. Eventuel indsats for at sikre kontinui-
teten i denne type vandløb forudsættes som ud-
gangspunkt dog fortsat gennemført i 1. planperi-
ode 
 

Virkemiddel 3.1 
og 3.3 udskydes 

Vandløb hvor der mangler viden om tilstand 
og/eller indsatsbehov 

Indsats eller dele 
af indsats udsky-

des 

Okkerbelastede vandløb 

Virkemiddel 3.1 
iværksættes, 
men det er 

ukendt om mil-
jømålet er op-

fyldt i 2015 
Spærring i form af rørlægning i spidserne af de 
højt prioriterede vandløbssystemer 
 

Virkemiddel 3.4 
udskydes 

Større spærringer, hvor der kun findes korte 
strækninger opstrøms og effekten af at skabe 
passage er minimal 
 

Virkemiddel 3.2 
udskydes 

Spærringer, hvor der ikke skabes kontinuitet, og 
hvor den ovenfor liggende stuvningspåvirkede 
strækning ligeledes undtages 
 

Virkemiddel 3.2 
udskydes 

Spærring med rørlægning på stærkt modificeret 
vandløbsstrækning 

Tekniske årsa-
ger         

Der mangler til-
strækkelig viden 

til at vurdere 
indsatsen i første 

planperiode 

Virkemiddel 3.2 
og 3.4 udskydes 

Vandløbsstrækninger umiddelbart nedstrøms søer 
hvor miljømålet ikke nås i første planperiode eller 
kun opfyldes delvist. 

Udskydelse af 
tidsfrist for må-

lopfyldelse 

Naturgivne for-
hold           

Forsinket re-
spons indebærer, 
at målet ikke nås 

inden 2015 

Miljømål forven-
tes ikke opnået i 

2015 

Tabel 2.3. Anvendte undtagelser og konsekvens heraf. 
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2.6 Datamodellen 
 
Tilstandsdata, miljømål, målopfyldelse, anvendte virkemidler og an-
vendte undtagelser er samlet i to GIS-tabeller. Tabellerne indeholder 
henholdsvis vandløbsdata på strækningsform og kontinuitetsdata på 
punktform. Tabellerne omfatter udelukkende vandløb og spærringer, 
som er omfattet af denne første vandplan.  Der er udarbejdet to til-
hørende datamodeller for henholdsvis vandløb /3/ og kontinuitet /4/. 
Begge gistabeller og tilhørende datamodeller og anvendte tematise-
ringer på Webgis kan hentes via Miljøministeriets WebGIS side her. 
Der er mulighed for at hente data i formater til ESRI (Arc-gis) eller 
Mapinfo. 
 
Af strækningstemaet fremgår det blandt andet, hvor der skal gen-
nemføres vandløbsrestaurering, åbnes rørlægninger eller skal ske 
ændret vedligeholdelse. Her er det også muligt at identificere de 
strækninger, som er organisk belastede fra f.eks. spredt bebyggelse, 
lokale rensningsanlæg, dambrug m.m. Spærringstemaet indeholder 
samtlige spærringer, som indgår i denne første vandplan. Spærrin-
gerne er geografisk identificeret ved x,y koordinatsæt og i visse til-
fælde også relateret til strækningstemaet via et unikt vandløbs-
segmentnummer. Ligeledes er spærringstypen angivet. Rørlagte 
vandløbsstrækninger over 20 meter er medtaget i begge temaer. 
 
 

2.7 Miljøministeriets Web-Gis 
 
Via miljøministeriets WebGIS løsning er det muligt at se de fastsatte 
miljømål, vandløbenes tilstande, foreslåede indsatser til forbedring af 
miljøtilstanden og undtagelser m.m. Web-Gis løsningen finder du her 
 

 
Sådan ser WebGIS løsningen ud. 
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I menuen til venstre på er det bl.a. muligt under ”VPF09 - Indsats-
program og prioriteringer” at få vist indsatser, som f.eks. ”indsats-
krav – Restaurering i vandløb”.  

 
 
2.8 Referencer 
 
/1/ Virkemiddel-kataloget  
/2/ Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer 
/3/ Datamodeller for vandløb 
/4/ Datamodel for kontinuitet 
/5/ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5, 1998, Biologisk bedømmelse 

af vandløbskvalitet. 
/6/ Pedersen, M.L. & Baattrup-Pedersen, A.(red.)., 2003. Økologisk 

overvågning i vandløb og på vandløbsnære arealer under NOVANA 
2004-2009. Teknisk Anvisning fra DMU nr. 21. 

/7/ Kaarup, P., 1999. Indeks for fysisk variation i vandløb. Vand og 
Jord 6(4):136-139. 



 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 
3. Søer, side 16  

3. Søer  
 
 
Bilag 3.1 Stamoplysninger for søen, herunder beliggenhed inkl. kort 
over oplandet, morfometri, international beskyttelse samt oplandsbe-
skrivelse, dvs. arealanvendelse og jordbundsforhold  
Bilag 3.2 Udvikling i sommermiddelværdier af sigtdybde, klorofyl a, 
total-fosfor og total-kvælstof i søerne i hovedvandoplandet 
 
 

3.1 Beregningsforudsætninger og -metoder 
 
 
3.1.1 Datagrundlag 
 
Datagrundlaget for fastsættelse af søernes tilstand og belastningsfor-
hold er den nationale og regionale overvågning, der er gennemført 
frem til og med 2007, dels af det tidligere Nordjyllands Amt og Århus 
Amt og fra 2007 af Miljøcenter Ålborg og Miljøcenter Århus.  
 
Undersøgelserne har især omfattet næringsstoffer og biologiske for-
hold, og der er kun i begrænset omfang gennemført undersøgelser af 
forurenende miljøfarlige stoffer. I langt de fleste søer er status for 
disse – og dermed også søernes kemiske tilstand – ukendt. 
 
 
3.1.2 Fastsættelse af miljømål  
 
Miljømålet for søerne er fastsat i overensstemmelse med kapitel 4.4 i 
Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4, ja-
nuar 2010. 
 
 
3.1.3 Vurdering af tilstand 
 
Økologisk tilstand 
Søernes nuværende økologiske tilstand er primært vurderet ud fra 
det gennemsnitlige målte klorofylindhold i sommerperioden i forhold 
til kravene til de forskellige økologiske tilstandsklasser, se kapitel 
3.2.4 i Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 
4, januar 2010. Søens forventede tilstand i 2015 er beregnet ud fra 
den nuværende tilstand og belastning samt den forventede reduktion 
i belastningen frem til 2015 jf. kapitel 3.3.3, i Retningslinjer for udar-
bejdelse af indsatsprogrammer, version 4, januar 2010.  
 
Kemisk tilstand, herunder miljøfarlige forurenende stoffer 
Tilstedeværelsen af miljøfarlige forurenende stoffer som tungmetaller, 
pesticider, PAH’er, PCB’er mm., kan have indflydelse på både den 
økologiske og kemiske tilstand i en sø.  
 
Effekten af målte miljøfarlige forurenende stoffer på søens økologiske 
og kemiske tilstand er vurderet og præsenteret ud fra retningslinjer-
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ne i afsnit 3.2.1.2, 3.2.1.3 og 3.2.4.3 i Retningslinjer for udarbejdelse 
af indsatsprogrammer, version 4, januar 2010. 
 
 
3.1.4 Beregning af belastning 
 
Der er gennemført en beregning af den nuværende belastning og den 
forventede belastning i 2015 med fosfor og kvælstof. Beregningsme-
toden fremgår af det tekniske baggrundsnotat for belastning (Bilag 6 
til retningslinjer for indsatsprogrammer: Retningslinjer vedr. belast-
ningsopgørelse og beskrivelse af indsatsbehov i forhold til søer, fjorde 
og kystområder). Belastningen direkte på søoverfladen er beregnet 
for de søer, hvor det vurderes at have en kvantitativ betydning. Der 
er regnet med et årligt P bidrag på 0,1 kg pr ha og et kvælstof bidrag 
på 15 kg N pr. ha.    
 
 
3.1.5 Beregning af indsatsbehov 
 
Ekstern fosforbelastning 
Hvis søen ikke forventes at opfylde miljømålet i 2015 på grund af 
eksterne tilførsler af fosfor, beregnes et indsatsbehov overfor disse 
ved anvendelse af simple, empiriske sømodeller, jf. kapitel 6.4 i Ret-
ningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4, januar 
2010.   
 
Intern fosforbelastning / sørestaurering 
Manglende målopfyldelse kan også skyldes intern belastning eller bio-
logisk træghed i søen. Begge dele er forårsaget af tidligere høje til-
førsler af fosfor.  
 
Tilstedeværelse af intern belastning er vurderet ud fra årsvariationen 
i fosforindholdet i søvandet. Hvis fosforkoncentrationen stiger betyde-
ligt i sommerperioden, hvor tilførslen udefra er forholdsvis lille, skyl-
des denne stigning intern belastning som følge af fosforfrigivelse fra 
bunden.  
 
Biologisk træghed optræder når fosforbelastningen til søen og næ-
ringsindholdet i søen er faldet, men de biologiske forhold - især fiske-
bestanden - stadig ikke er i ligevægt med det nye næringsniveau. 
Hvis fiskebestanden stadig er domineret af dyreplanktonspisende fisk 
som skaller og brasener, kan dette være med til at fastholde søen i 
en uklar tilstand.     
 
Intern belastning og biologisk træghed kan reduceres eller fjernes 
ved gennemførelse af sørestaurering, hvor man enten fjerner næ-
ringsstofferne, binder dem i søbunden eller ændrer på fiskebestan-
den. Selvom der i en sø er konstateret intern belastning eller biolo-
gisk træghed, vil det ikke nødvendigvis være hensigtsmæssigt at 
gennemføre en sørestaurering. Eksempelvis kan der være usikkerhed 
om hensigtsmæssighed, metode eller effekt af restaurering i den kon-
krete sø. Eller der kan stadig være en for stor ekstern belastning af 
søen. De principper, der er taget i anvendelse ved den tekniske vur-
dering af, om der bør gennemføres sørestaurering i en konkret sø, 
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fremgår af Vejledning i anvendelse af sørestaurering, Bilag 13 til Ret-
ningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4, januar 
2010. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer. 
For miljøfarlige forurenende stoffer placeres søerne i 4 forskellige ind-
satskategorier alt efter resultatet af de målinger, der måtte være 
gennemført i søerne, jf. kapitel 3.2.1.2 i Retningslinjer for udarbej-
delse af indsatsprogrammer, version 4, januar 2010. 
 
Søer med betydende udledning fra renseanlæg, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb, industri samt dambrug er generelt sat i indsats-
kategori 2 "under observation" for de stoffer, der nævnes i vandpla-
nens tabel 2.2.5. Den foreløbige udpegning af søer med væsentlig 
spildevandspåvirkning er foretaget på baggrund af en gis-udvælgelse 
af de søer, hvor der inden for søfladen eller en rand på 25 meter er 
intersect med punkt(er) fra gis-temaerne renseanlæg, industri, regn-
betingede udløb, dambrug eller spredt bebyggelse.  
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3.2 Økologisk og kemisk tilstand for søerne 
 
Økologisk tilstand 
I tabel 3.1 nedenfor er givet en oversigt over hvilken økologisk til-
standsklasse de forskellige søer i hovedvandopland Mariager Fjord til-
hører. Tilstandsklassen er beskrevet på baggrund af klorofylindholdet. 
Tilstanden vurderes primært på baggrund af målinger fra perioden 
2002-2007 (tidsvægtede gennemsnit for sommerperioden). Hvis til-
standsvurderingen bygger på ældre eller fåtallige data er den anført i 
parentes. For myndigheder er der adgang til primærdata gennem 
Danmarks Miljøportal. 
 

Klorofyl a, µg/l, sommermiddel 
Økologisk 
tilstands 
klasse Sø navn 

 

S
ø

ty
p

e
 

mid-
del max min Periode 

Antal 
må-
leår   

Fuglsø ved Havn-
dal 9 (88) - - (1997) (1) (Ringe) 

Gandrup Sø 13 164,8 
297,

1 32,5 
2004-
2007 2 Dårlig 

Hobro Vester-
fjord 11 89,7 - - 2004 1 Ringe 

Kielstrup Sø 12 74,0 83,0 65,1 
2004-
2007 2 Dårlig 

Kjellerup Sø 9 15,5 - - 2006 1 God 
Mossø 14 19,5 - - 2004 1 Moderat 

Sem Sø 13 106,3 
162,

5 50,0 
2002-
2003 2 Dårlig 

Udbyover Sø 9 125,4 
142,

7 
108,

1 
2002-
2006 2 Dårlig 

 
Tabel 3.1 Oversigt over klorofylindhold og heraf følgende tilstandsklasse for 
søerne i hovedvandoplandet. 
 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
For mange søer i hovedvandoplandet foreligger der ingen eller kun 
sporadiske målinger af miljøfarlige forurenende stoffer. Dog er sedi-
mentet i Hobro Vesterfjord undersøgt for indhold af tungmetaller og 
andre miljøfarlige stoffer. I de tilfælde, hvor målte stoffer overskrider 
fastsatte grænseværdier, fremgår de målte koncentrationer af vand-
planen. Nedenstående tabel giver en oversigt over resultater fra Ho-
bro Vesterfjord, hvor der foreligger målinger af miljøfarlige forure-
nende stoffer. For myndigheder er der adgang til primærdata gennem 
Danmarks Miljøportal. 
 
1) Tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer i sedimentet 
Tabel 3.2 angiver resultaterne fra målinger af tungmetaller og andre 
miljøfarlige stoffer i søsediment fra Hobro Vesterfjord.  
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Sønavn og Indhold i sediment mg/kg TS 
undersøgelses 
år Krom 

Kob-
ber 

Zin
k 

Kvik-
sølv 

Cadmi-
um 

Nik-
kel Bly 

PAH1

) DEHP NPE 
Hobro Vester-
fjord, 2004  47,5 262 0,40  14,4 54,0 - - - 

75% -fraktil  23 32,5 235 0,22 1,6 27 64,8 5,8 2,3 0,55 

90% -fraktil  36 49,7 506 0,41 2,9 65 89,6 16,3 6,3 0,75 
 
Tabel 3.2 Indholdet af tungmetaller og andre miljøfarlige forurenende 
stoffer (mg/kg TS) i overfladesedimentet i de dybere dele i søer. Gennem-
snit af 15 stationer. Prøvedybde 0-15 cm. 
1) Sum af 18 PAH’er. Som vurderingskriterier er 75%- og 90%- fraktilen for 
indholdet i danske søsedimenter angivet, jf. Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer, version 4, og værdier over disse er markeret. 
 
 
I beregningen af middel for de analyserede miljøfarlige forurenende 
stoffer er anvendt følgende metode: Hvis mere end eller lig 50 % af 
analyserne er over detektionsgrænsen, er resultater under detek-
tionsgrænsen sat til ½ gange detektionsgrænsen. Hvis færre end 50 
% af analyserne er over detektionsgrænsen, er resultater under de-
tektionsgrænsen sat til 0.  
 
 

3.3 Beregnet belastning og indsatsbehov 
 
Ekstern belastning 
Den beregnede belastning af søerne med fosfor i 2005 og 2015 
(baseline og målbelastning) fremgår af tabel 3.3. Belastningen ved 
målopfyldelse angiver den belastning søen vurderes at kunne tåle ud 
fra anvendelse af en model for sammenhængen mellem belastning og 
søens tilstand. I alle tilfælde er anvendt den såkaldte Vollenweider-
model jf. afsnit 6.4.1.2 i Retningslinjer for udarbejdelse af indsats-
programmer, version 4, januar 2010. For de søer der ikke forventes 
at opfylde miljømålet i 2015 er indsatsbehovet beregnet efterfølgen-
de.  
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Sønavn Belastning 

 
 
 

2005 

Baseline 
belastning 

 
 

2015 

Beregnet  
maksimal  
belastning 

 
ved mål- 

opfyldelse 

Indsats-
behov 

Indløbs-
koncen-
tration 

 
2005 

Maksimal 
indløbs-
koncen-
tration 

 
Ved mål-

opfyldelse 

 kg kg kg kg mg/l mg/l 

Fuglsø ved Havndal 2) - - - - - - 

Gandrup Sø 2) - - - - - - 

Hobro Vesterfjord 1667 1496 831 665 0,144 0,072 
Kielstrup Sø 1) 184 184 133 51 0,062 0,045 
Kjellerup Sø 111 91 59 0 0,098 0,052 
Mossø 2) - -  - - - 

Sem Sø 2) - -  - - - 

Udbyover Sø 28 28 32 0 0,107 0,121 
 
Tabel 3.3 Belastning med fosfor til søer i Hovedvandopland Mariager Fjord. 
Den beregnede totale indløbskoncentration (samlet belastning divideret med 
samlet vandtilførslen) er ligeledes angivet, dels i 2005 og dels ved målopfyl-
delse. Belastningen og indløbskoncentrationen ved målopfyldelse angiver den 
maksimale belastning/indløbskoncentration søen vurderes at kunne tåle ud 
fra anvendelse af en model for sammenhængen mellem belastning og søens 
tilstand. I alle tilfælde er anvendt den såkaldte Vollenweidermodel jf. afsnit 
6.4.1.2 i Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4, ja-
nuar 2010. 
Bemærkninger: 
1) Belastning fra skarvkoloni er ikke medregnet i belastningsopgørel-
serne  
2) Søen er uden til- og afløb. Søen opfylder ikke målet om god økolo-
gisk tilstand, men det nøjagtige indsatsbehov og effekten af generel 
grøn vækst kan ikke opgøres. 
 
 
Intern belastning / sørestaurering 
I mange søer er der en intern belastning med fosfor som følge af, at 
tidligere fosfortilførsler er akkumuleret i søbunden, hvorfra de stadig 
kan frigives til vandet og danne grundlag for øget algevækst. I Ho-
vedvandopland Mariager Fjord vurderes det teknisk set ikke hen-
sigtsmæssigt at gennemføre sørestaureringer.  
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3.4 De enkelte søer 
 
I det følgende er der for hver sø angivet en kort beskrivelse indehol-
dende: Målsætning, beskyttede områder, tilstand, belastning, ind-
satsbehov. 
 
Hvis der foreligger målinger af miljøfarlige forurenende stoffer, som 
placerer søen i indsatskategori 1 eller 3 (jf. vandplanens tabel 2.4.1), 
er dette anført under tilstand og for kategori 2 og 3’s vedkommende 
også under indsats.  
 
For de søer, hvor der ikke er lavet undersøgelser af miljøfarlige stof-
fer i søvand og sediment, omtales dette ikke specifikt under de enkel-
te søer – men alle disse søer er placeret i indsatskategori 4, ”Vand-
område med ukendt tilstand/belastning”. Placeringen i denne kategori 
betyder, at evt. udledning af miljøfarlige forurenende stoffer i oplan-
det skal reguleres efter gældende regler, og at grundlaget for at kun-
ne gennemføre en generel indsats skal forbedres. 
 
I bilag 3.1.og 3.2 er angivet en række af de data, der ligger til grund 
for beskrivelsen af de enkelte søer.  
 
Beskrivelse af de enkelte søer 
 
 
Fuglsø ved Havndal 
Beskrivelse 
Søen, der er lavvandet, 1,8 ha og uden til- og afløb ligger syd for Ma-
riager Fjord ved byen Havndal. Der er to ejendomme (1996) i oplan-
det, som hovedsagelig består af dyrkede landbrugsarealer. 
 
Målsætning 
Fuglsø ved Havndal målsættes med god økologisk tilstand og med et 
klorofylindhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er i dag ukendt, da seneste målinger blev foretaget i 
1997. Søen var dog tidligere meget næringsrig pga. afstrømning fra 
omkringliggende marker og fra evt. spildevand/møddingsvand fra en 
nærliggende kyllingefarm. Produktionen af kyllinger var dog ophørt 
ved tilsynet i 1996. Det må formodes, at søen har en stor intern be-
lastning af fosfor. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstofbelastning stammer formodentlig fra af-
strømning fra landbrugsarealer samt spildevand fra spredt bebyggel-
se. 
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Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne indsatsbehovet. Pga. utilstrækkelig vi-
den om søens tilstand og interne belastning udskydes fristen for må-
lopfyldelse til næste planperiode. 
 
 
Gandrup Sø 
Beskrivelse 
Søen, der er lavvandet, 5,6 ha og uden til- og afløb ligger syd for 
Rold Skov ved byen Vebbestrup i et opland domineret af dyrkede 
landbrugsarealer, kvægbedrifter og spredt bebyggelse.   
 
Målsætning 
Gandrup Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søen er i en dårlig økologisk tilstand vurderet på baggrund af målin-
ger fra 2004 og 2007 af klorofylindholdet. De høje næringsstofkon-
centrationer med ringe tilstand for hhv. fosfor og kvælstof fastholder 
søen i en dårlig tilstand, som stort set har været uændret siden slut-
ningen af 1980’erne.  
Vegetationsundersøgelserne fra 2004 og 2007, konstaterede en ned-
gang af det relativt plantedækket areal fra 16 til 9 %. Almindelig kil-
demos var begge år den altdominerende art. Der blev på trods af de 
høje næringsstofniveauer fundet mindre bevoksninger af strandbo 
begge år.  
Fiskeundersøgelsen i 2007 fastslog at søen stadig har en sund fiske-
bestand af aborre, gedde og karusser med en samlet rovfiskeandel på 
hele 78 %. 
 
Belastning 
Den nuværende belastning til søen skyldes hovedsagelig spildevand 
fra spredt bebyggelse. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne det eksakte indsatsbehov. Indsatsen 
kan bl.a. ske over for spredt bebyggelse.  
 
 
Hobro Vesterfjord 
Beskrivelse 
Hobro Vesterfjord er en lavvandet sø på 12 ha, som ligger lige vest 
for Hobro by. Oplandet består hovedsagligt af befæstede områder og 
landbrugsarealer. Søen får tilført vand fra syd via Onsild Å og fra nord 
via Hodal Bæk, mens Onsild Å afvander søen via en bred kanal gen-
nem Hobro By til Mariager Fjord. Forbindelsen til Mariager Fjord bety-
der, at søen har karakter af en brakvandssø trods opførelsen af en 
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højvandssluse. Søen har tidligere fået tilført store mængder urenset 
eller delvist renset spildevand.  
 
Målsætning 
Hobro Vesterfjord målsættes med god økologisk tilstand og med et 
klorofylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra klorofylindholdet i 2004, 
hvilket skyldes en betydelig udledning af næringsstoffer samt intern 
belastning pga. tidligere spildevandsudledninger. Indholdet af fosfor 
og kvælstof svarede i 2004 til hhv. moderat og dårlig tilstand. I 1971 
oplyses om en betydelig tilførsel af urenset eller kun delvist renset 
spildevand og søbunden beskrives som ”et mægtigt lag af sort, gas-
fyldt slam”.  
Søen var tidligere uden vegetation, men tilstanden i dag er ukendt.  
Søen har desuden en stor karpebestand, hvilket yderligere øger den 
interne belastning ved ophvivling af sedimentet. 
Hobro Vesterfjord er undersøgt for miljøfarlige forurenende stoffer i 
2004. Søen overstiger 75 %-fratilen for kobber, zink og kviksølv.  
 
Belastning 
Den nuværende belastning til søen skyldes især regnbetingede ud-
ledninger og afstrømning fra landbrugsarealer, men også spildevand 
fra spredt bebyggelse bidrager til belastningen. Ydermere er der også 
en betydelig intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 665 kg årligt. Det-
te kan gøres ved en indsats overfor især diffus afstrømning fra oplan-
det. Det vurderes ydermere ud fra de foreliggende data, at der fore-
kommer intern belastning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. 
Datagrundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er rele-
vant at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den 
bedst egnede. Fristen for målopfyldelse udskydes derfor til næste 
planperiode. 
 
 
Kielstrup Sø 
Beskrivelse 
Kielstrup Sø (35 ha) er en inddæmmet lagune som ligger nord for 
Mariager Fjord mellem Hobro og Hadsund. Søen er kun adskilt fra 
fjorden via en sluse, og får ferskvand fra den tilløbende Karls Mølle-
bæk, men utætheder i slusen betyder at saltvand fra Mariager Fjord 
trænger ind og hæver saliniteten, som ligger omkring de 6 ‰. Søen 
er forholdsvis lavvandet (middeldybde på 2,4 m), men har en stabil 
lagdeling over sommeren og karakteriseres derfor som en type 12 sø. 
Oplandet til søen består hovedsagelig af dyrkede landbrugsarealer. 
Søen huser en stor ynglende bestand af skarver på 324 reder i 2008. 
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Målsætning 
Kielstrup Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på 12 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H22: Kielstrup 
Sø. Endvidere er Kielstrup Sø en del af Natura 2000-område nr. 22: 
Kielstrup Sø samt omfattet af arealfredningen af Kielstrup Sø. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2004 
og 2007. De høje koncentrationer af kvælstof og fosfor fastholder 
Kielstrup Sø i en dårlig tilstand, og søen er således stærkt næringsbe-
lastet, med årlige masseopblomstringer af alger heraf op til 70 % 
blågrønalger.  
Den dårlige tilstand afspejles desuden af sigtdybden (sommer gen-
nemsnit 2007: 0,94 m) samt vegetationsundersøgelsen i 2007. Her 
blev der kun fundet søsalat og almindelig havgræs, og den samlede 
dækningsgrad var på 4,5 %. 
Søen har en rig fiskesammensætning af salttolerante arter som tre-
pigget hundestejle, nipigget hundestejle, havørred, smelt, lerkutling, 
sild og ål. Rovfiskeandelen udgjorde 5 %. 
 
Belastning 
Belastningen til søen kommer, foruden skarvkolonien, fra afstrømning 
fra landbrugsarealer, spildevand fra spredt bebyggelse, samt regnbe-
tingede udledninger. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 51 kg årligt. Dette 
kan gøres ved indsats over for diffus afstrømning fra oplandet. Pga. 
ukendt fosfortilførsel fra skarver er det i midlertidigt usikkert om søen 
når målopfyldelse efter indsatsen er gennemført, hvorfor fristen for 
målopfyldelse udskydes.  
 
 
Kjellerup Sø 
Beskrivelse 
Søen ligger ved Kjellerup Hovedgård syd for Mariager og har forbin-
delse med Kastbjerg Å vandløbssystem. Søen er 8,7 ha, lavvandet og 
med et opland bestående hovedsagligt af dyrkede landbrugsarealer.  
 
Målsætning 
Kjellerup Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på de nuværende 15,5 µg/l, da tilstanden ikke må forringes.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H223: Kast-
bjerg Ådal. Endvidere er Kjellerup Sø en del af Natura 2000-område 
nr. 223: Kastbjerg Ådal. 
 
Tilstand 
Søen opfylder målsætningen om god økologisk tilstand mht. klorofyl-
indholdet i 2006. Kjellerup Sø har været grundigt undersøgt i 1985, 
1993, 2000 og 2006, og ved de seneste undersøgelser har indholdet 
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af fosfor været lav med god tilstand. Der har ikke været markante 
ændringer i fosforniveauet i de seneste ti år, men sammenlignet med 
forholdene i firserne er der sket en betydelig reduktion. Indholdet af 
kvælstof er derimod høj med dårlig tilstand, og kun en mindre reduk-
tion er registreret de foregående 20 år. I kraft af de lave fosforkon-
centrationer er vilkårene for algevækst beskedne, hvilket giver sigt til 
bunden hele året. Der er imidlertid et meget ustabilt sediment med 
lugt af svovlbrinter og som blandt andet består af små lerpartikler. 
Det gør at undervandsvegetationen har svært ved at etablere sig i 
søen, selvom der er sigt til bunden. Der er desuden i perioder regi-
streret store forekomster af trådalger, der typisk ligger hen over sø-
bunden, men også kan ligge og flyde på vandoverfladen.  
Det vurderes, at tilstanden er sårbar for Kjellerup Sø pga. nærings-
stofpåvirkning fra de dyrkede arealer i oplandet. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstofbelastning kommer hovedsageligt fra af-
strømning fra landbrugsarealer og spildevand fra spredt bebyggelse. 
 
Indsatsbehov 
Der er umiddelbart intet indsatsbehov til søen, da den allerede opfyl-
der målsætningen om god økologisk tilstand. Det skal dog sikres, at 
der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af nærings-
stoffer. 
 
 
Mossø 
Beskrivelse 
Søen, der er dyb, brunvandet, 3,4 ha og uden til- og afløb ligger i 
Rold Skov ved siden af Store Økssø. I søens nordlige ende findes et 
fint moseområde, med højmoseplanter som spaghnummos, tranebær 
og soldug. Søens opland er domineret af skov, men der indgår også 
dyrkede landbrugsarealer. 
 
Målsætning 
Mossø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylind-
hold på 12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H20: Rold 
Skov, Lindenborg Ådal, Madum Sø, med sønaturtypen 3160: Brun-
vandede søer og vandhuller. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F4: Rold Skov. Endvidere er Mossø en del af Natura 
2000-område nr. 18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som moderat ud fra klorofylindholdet i 
2004, hvorimod hhv. fosfor og kvælstof er i ringe tilstand. Det vurde-
res at tilstanden er sårbar pga. de høje fosfor og kvælstofkoncentra-
tioner i søen. 
En kvantitativ fiskeundersøgelse i 2006 registrerede kun få aborre i 
søen. 
Søen er desuden meget sur med lav pH omkring 4,3. 
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Belastning 
Belastningen til søen kommer fra spildevand fra spredt bebyggelse. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne det eksakte indsatsbehov. Indsatsen 
kan bl.a. ske over for spredt bebyggelse. 
 
 
Sem Sø 
 
Beskrivelse 
Søen ligger sydøst for Mariager By i et opland domineret af dyrkede 
landbrugsarealer. Søen var oprindelig naturlig dannet, men omkring 
år 1900 blev den afvandet til Kastbjerg Å via en åben grøft. I 1961 
blev der gennemført en mere effektiv afvanding, da den gamle rør-
ledning faldt sammen. Søen blev genoprettet i 1998 som en syv ha 
stor lavvandet sø uden til- og afløb. 
 
Målsætning 
Sem Sø målsættes med en god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2002 
og 2003. De meget høje koncentrationer af kvælstof og fosfor fast-
holder søen i en dårlig tilstand med både ekstern og intern belast-
ning. Udviklingen af søens tilstand siden de første målinger i 1998 vi-
ser et fald i næringsstofbelastningen frem til 2000, hvorefter tilstan-
den stabiliserede sig. Fosforbelastningen var dog ekstraordinær høj i 
2002, hvorfor klorofylindholdet også steg markant i denne periode. 
Søen lider i høj grad af en intern belastning af fosfor efter den tidlige-
re landbrugsdrift. 
 
Belastning 
Den eksterne belastning til søen kommer fra spildevand fra spredt 
bebyggelse samt regnbetingede udledninger. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne det eksakte indsatsbehov. Det vurderes 
ydermere ud fra de foreliggende data, at der forekommer intern be-
lastning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. Datagrundlaget 
er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at restaurere 
søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst egnede. 
 
 
Udbyover Sø 
Udbyover Sø, der er en lavvandet sø på ca. 18 ha, ligger i en lavning 
i et moræneområde syd for den ydre del af Mariager Fjord. Søen har 
periodisk afløb til Fuglsø Bæk. Oplandet består af dyrkede landbrugs-
arealer. 
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Målsætning 
Udbyover Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2002 
og 2006. Søen har et meget højt næringsstofniveau med en fosfor-
koncentration i ringe tilstand. Det formodes at søen lider af intern be-
lastning pga. udledning af urenset spildevand i perioden 1962 til 
1974. 
I perioden 1994-2000 indgik Udbyover Sø i et projekt udført af Dan-
marks Fiskeriundersøgelser (DTU Aqua), hvor effekter af udsætning 
af geddeyngel og aborrer på søens øvrige fiskebestand, domineret af 
skaller, blev undersøgt. Fra 1999-2001 skete der en signifikant for-
bedring af søens vandkvalitet. Koncentrationen af fosfor, kvælstof og 
klorofyl blev næsten halveret og sommersigtdybden steg fra 0,5 me-
ter til 0,8 meter. Forbedringen tilskrives, at der i udsætningsperioden 
skete et signifikant fald i tætheden af skaller og karusser, hvilket 
højst sandsynlig skyldes prædation fra en øget bestand af gedder. Ef-
ter at udsætningen af rovfisk blev stoppet, er søen imidlertid faldet 
tilbage til et højt klorofyl- og næringsstofniveau som før udsætnin-
gen.  
Der blev ved en undersøgelsen af undervandsvegetationen i 2006 re-
gistreret fem arter af undervandsplanter, men med en meget lille fo-
rekomst og en dækning af søens bundareal på under 3 %.  Forekom-
sten af nåle sumpstrå er interessant i så næringsrig en sø som Ud-
byover Sø, eftersom denne art normalt kun er forekommende i næ-
ringsfattige søer. 
 
Belastning 
Der er ingen overfladiske tilløb til søen i dag, og søens vandspejl re-
guleres via et stemmeværk i afløbet, som i perioder er tørlagt. 
Fra 1962 til 1974 modtog søen urenset spildevand fra Udbyover by. I 
dag er næringstoftilførslen begrænset til diffus afstrømning fra land-
brugsarealer og spredt bebyggelse samt et atmosfærisk bidrag. Søen 
har et højt fosforindhold på grund af frigivelse af ophobet fosfor fra 
søbunden fra den tidligere kraftige forurening med byspildevand. 
 
Indsatsbehov 
Den allerede vedtagne indsats i oplandet gør, at der ikke er behov for 
en supplerende indsats over for den eksterne belastning.  
Der bør hegnes langs søen så kreaturer ikke har adgang til søen. 
Det vurderes ud fra de foreliggende data, at søen har intern belast-
ning. Datagrundlaget er imidlertid utilstrækkeligt til at vurdere om 
det er relevant at restaurere søen, hvilken metode, der er den bedst 
egnede, og om restaurering vil føre til målopfyldelse. Derfor tages 
undtagelsesbestemmelsen i form af forlængelse af tidsfristen for må-
lopfyldelse i brug. 
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4. Kystvande 
 
 
Det tekniske baggrundsnotat består af dels en oversigtstabel med de 
områder, der indgår i hovedvandoplandet, og dels en tekstdel der 
kort redegør for datagrundlaget og fastsættelse af værdier i tabel 4.1. 
Områder af samme typologi og med samme grundlag kan være be-
handlet samlet i tekstdelen. 
 
Procedurer for fastsættelse af referencetilstand, miljømål og tilstand 
fremgår af ”Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer”. 
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Mariager Inderfjord M1 V1 4,2 5 3,1 0,6 A 0,1 D N 
Mariager Yderfjord P1 V1 4,8 5 3,6 1,0 A 0,2 D N 

 
 
Forklaringer 
Vandområde Typologi Bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, 

opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressour-
cer (BEK nr. 1355 af 11/12/2006) 

 Vidensniveau V1, V2 eller V3. Vidensniveau for fastsættelse af målpå-
virkning/indsatsbehov jf. Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer, bilag 5 

Reference Ålegræs  Dybdegrænse (meter) 
  Grundlag Procedurenummer er beskrevet i Retningslinjer for udar-

bejdelse af indsatsprogrammer, bilag 5 
Miljømål Ålegræs Dybdegrænse (meter) ved God/Moderat tilstand 
Tilstand Ålegræs Aktuel dybdegrænse for ålegræs (meter) 
  Grundlag  Procedurenummer er beskrevet i Retningslinjer for udar-

bejdelse af indsatsprogrammer, bilag 5 
  EQR Ecologica Quality Ratio 
  Kvalitetsklasse H, G, M, R, D eller Mål ej opfyldt, ikke klassificerbar (IK) 
  Målopfyldelse (J/N) Opfylder tilstanden G/M tilstand? 
Tabel 4.1. Vandområder i hovedvandopland Mariager Fjord. Reference-
tilstand, miljømål og aktuel tilstand. 
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4.1 Mariager Fjord 
 
Mariager Fjord består af 2 vandområder - Mariager Inderfjord og Ma-
riager Yderfjord – som behandles samlet nedenfor.  
 
4.1.1 Referencetilstand ålegræs 
 
Referencetilstanden for det enkelte kystvandsområde fastlægges, 
hvor det er muligt, ud fra historiske data af hovedudbredelsen af 
ålegræs fra omkring år 1900. I Mariager Fjord findes der ingen histo-
riske oplysninger om ålegræssets udbredelse, der kan anvendes til at 
fastsætte en referencetilstand.  
Referencetilstanden for ålegræs i Inderfjorden er fastsat på baggrund 
af en række forskellige økologiske forhold i fjorden (Markager, et al., 
2008. Analyse af miljøtilstanden i Mariager Fjord fra 1986 til 2006, 
Empirisk modellering af miljøtilstanden. Faglig rapport fra DMU nr. 
685, 2008) og ud fra viden om ålegræssets dybdegrænse i andre 
fjordområder.  
 
På baggrund af grænsen for ålegræssets dybdeudbredelse ved god 
/moderat tilstand er den potentielle ålegræsdybdegrænse ved refe-
rencetilstanden skønnet. Viden om ålegræssets historiske dybdeud-
bredelse i andre danske fjordområder har understøttet målfastsættel-
sen. 
 
I Mariager Yderfjord er referenceværdien fastsat dels under hensyn-
tagen til referenceværdien for Inderfjorden, under hensyntagen til 
den forskel overvågningsdata viser der har været på udbredelse af 
ålegræs mellem Inder- og Yderfjord samt hensyntagen til viden om 
ålegræssets historiske dybdeudbredelse i andre danske fjordområder.  
 
4.1.2 Miljømål ålegræs 
 
Miljømålet for Mariager Inderfjord er fastsat på baggrund af DMU em-
piriske model (Markager, et al., 2008. Analyse af miljøtilstanden i Ma-
riager Fjord fra 1986 til 2006, Empirisk modellering af miljøtilstanden. 
Faglig rapport fra DMU nr. 685, 2008). DMU har fortaget en helheds-
vurdering af, hvad der skal til for at sikre god tilstand i Mariager In-
derfjord. En af de væsentlige faglige vurderinger har været, at kon-
centrationerne af uorganiske næringssalte i vækstsæsonen skal ned 
på et niveau, som er begrænsende for algevæksten i fjorden. Vha. af 
den empiriske model er det beregnet, hvor gode lysforholdene i fjor-
den vil blive, når koncentrationen af de uorganiske næringssalte når 
ned på det begrænsende niveau. Tilsvarende er det beregnet, hvor 
langt ud ålegræsset potentielt vil kunne vokse, når Inderfjorden en-
gang opnår god tilstand. Det er antaget at hovedudbredelsen af 
ålegræs kan vokse ud til den dybde, hvor der er 16 % af lyset tilba-
ge. 
 
Miljømålet for ålegræsdybdegrænsen i Yderfjorden er fastsat til 74% 
af referenceværdien.  
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4.1.3 Tilstand ålegræs 
 
I det følgende præsenteres dybdegrænser for ålegræs for områderne. 
Undersøgelserne siden 2001 har haft til formål at fastlægge en gen-
nemsnitlig maksimal dybdeudbredelse for hvert undersøgelsestran-
sekt. Det der er præsenteres i denne vandplan er dybdegrænsen for 
hovedudbredelsen af ålegræs, svarende til dybden med en dæk-
ningsgrad på 10 % ålegræs.  
Hovedudbredelsen er for hvert enkelt transekt fundet på baggrund af 
de registrerede dækningsgrader. I nogle år er der for enkelte tran-
sekter ikke registreret ålegræs eller meget lidt ålegræs, dvs. ikke 
over 10 % dækning. Her er dybdegrænsen skønnet til 0,4 meter jf. 
vejledningen i retningslinjerne.  
 
 

Mariager Inderfjord
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Figur 4.1. Ålegræs dybdegrænse (hovedudbredelsen) i Mariager Inderfjord og 
Mariager Yderfjord (blå linje) med standardafvigelsen. Miljømål markeret med 
gul linje.  
 
 

År
Dybdegrænse 

(m) SD
Antal 

transekter
Dybdegrænse 

(m) SD
Antal 

transekter
2001 0,4 0,0 2 1,5 0,6 6
2002 0,5 0,1 4 1,1 0,7 6
2003 0,6 0,4 4 1,4 0,4 6
2004 0,5 0,1 4 0,6 0,2 6
2005 0,7 0,4 4 0,6 0,3 6
2006 0,6 0,4 4 0,4 0,0 3

Mariager YderfjordMariager Inderfjord 

 
Tabel 4.2. Ålegræs dybdegrænse I Mariager Inderfjord; Middelværdi (m), 
standardafvigelse (SD), og antal transekter (n) for hvert år. 
 
4.1.4 Metode til opgørelse af indsatsbehov  
 
Vurderingen af næringsstofpåvirkningen ved målopfyldelse er baseret 
på en empirisk analyse af miljødata for Mariager Inderfjord foretaget 
af Danmarks Miljøundersøgelser (Markager et al., 2008. Analyse af 
miljøtilstanden i Mariager Fjord fra 1986 til 2006, Empirisk modelle-
ring af miljøtilstanden. Faglig rapport fra DMU nr. 685, 2008). 
 
DMU angiver i rapporten et interval for, hvor langt den gennemsnitli-
ge tilførslen skal ned, for at Inderfjorden kan opnå god tilstand.  
 
På baggrund af DMU´s anbefalinger har Miljøcenter Aalborg lagt en 
række faglige vurderinger til grund ved fastlæggelse af indsatsbeho-
vet (se boks 1), herunder forudsat at der skal den samme relative 
indsats til i Yderfjordens opland som i oplandet til Inderfjorden. 

 

Boks 1 
Følgende forhold er indgået i vurdering af fastsættelse af indsatsbehovet in-
denfor det af DMU anbefalede interval; 
 

• I takt med at tilførslerne nedbringes vil miljøforholdene forbedres. 
Det kan accelerere en positiv udvikling som den empirisk model ikke 
kan tage højde for. 

 
• Fjordens nuværende tilstand er langt fra god tilstand, og modellerne 

skal derfor ekstrapoleres ud over det interval, hvor der findes data.  
 

• Afstanden til det naturlige baggrundsbidrag. 
 

• Usikkerheder forbundet med udviklingen i lysforholdene i fjor-
den. 
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4.1.5 Miljøfarlige stoffer 
 
Tabel 4.3 og 4.4 viser de stoffer der er vurderet i forhold til placering 
af områderne i indsatskatagorierne 2 og 3. Vurderingskriterierne for 
hhv. muslinger og sediment er angivet sammen med målte værdier i 
områderne. 
 

75% fraktil 90%-fraktil

EAC-lav* Gældende 
bekendt- 
gørelse**

BEK nr. 148 
af 19/02 
2007***

Enhed

Antal 
prøver 

median / 

gennem- 

snit ***** max
Antal 

prøver

median / 

gennem- 

snit ***** max

bly 1,70 2,60 7,5 mg/kg TS 3 0,17 0,80 1 1,10

cadmium 1,7 2,3 5 mg/kg TS 3 0,08 0,60 1 1,00

kobber 11,1 16,4 mg/kg TS 3 5,40 8,20 1 8,10

kviksølv 0,23 0,36 0,1 mg/kg TS 3 0,05 0.05 1 0,10

nikkel 3,20 4,30 mg/kg TS 3 0,49 3,10 1 1,00

zink 148 187 mg/kg TS 3 71,15 77,80 1 131,10

TBT 53,7 106 0,40 µg Sn/kg TS 3 2,80 12,10 1 6,20

Sum PAH16 458 623 µg/kg TS 3 135,00 150,10 1 211,70

Naphtalen 43,8 54,9 500 µg/kg TS 3 16,40 21,00 1 23,70

Phenanthren 94 116 5000 µg/kg TS 3 42,40 57,40 1 73,60

Benz(a)anthracen 18,5 29,1 µg/kg TS 3 3,60 3,90 1 7,20

Fluoranthen 92,1 130 1000 µg/kg TS 3 17,90 30,00 1 27,40

Anthracen 5,3 8,3 5 µg/kg TS 3 1,90 2,20 1 1,20

Pyren 60,7 83,8 1000 µg/kg TS 3 16,10 19,80 1 16,40

Benz[a]pyren 20,1 33,2 5000 50 µg/kg TS 3 1,70 2,20 1 3,70

Crysen 34,8 50,7 µg/kg TS 3 5,90 6,20 1 13,20

Methylnaphtalener 12000 3 53,60 54,80 1 157,80

Sum PCB7 22,7 37,3 5 µg/kg TS 3 5,20 6,20 1 6,50

Dioxiner og furaner  (WHO-TEQ PCDD/F) 0,58 1,3 ng/kg TS 3 0,30 0,30 1 0,40

CB77 copl 133 267 ng/kg TS 3 9,10 13,40 1 7,70

CB126 copl 11,2 17 ng/kg TS 3 1,70 1,70 1 2,60

CB169 copl 2 13,8 ng/kg TS 3 0,30 0,30 1 0,60

BDE47 (2,2',4,4'-tetrabromdiphenylether) 0,45 0,67 µg/kg TS 3 0,10 0,30 1 0,10

BDE99 (2,2',4,4',5-pentabromdiphenylether) 0,04 0,09 µg/kg TS 3 0,05 0,21 1 0,07

BDE100 (2,2',4,4',6-pentabromdiphenylether) <dl **** <dl **** µg/kg TS 3 0,00 0,10 1 0,10

BDE153 (2,2',4,4',5,5'-hexabromdiphenylether) <dl **** <dl **** µg/kg TS 3 0,00 0,00 1 0,10

BDE154 (2,2',4,4',5,6'-hexabromdiphenylether) <dl **** <dl **** µg/kg TS 3 - 0,00 1 0,10

diethylhexylphthalat (DEHP) 2867 4192 µg/kg TS 3 457,20 496,80 1 711,50

Di-octyl-phthalat 121 171 µg/kg TS 3 26,90 53,50 1 92,20

Di-iso-nonylphthalate 252 1165 µg/kg TS 1 318,50 - i.a. -

nonylphenol µg/kg TS i.a. - - i.a. -

hexachlorbenzen (HCB) <dl **** <dl **** 50 µg/kg TS 3 0,45 0,48 1 0,70

hexachlorbutadien 275 µg/kg TS i.a. - - i.a. -

p.p.-DDE 3,8 4,4 5 µg/kg TS 3 1,00 1,40 1 0,80

Lindan (g-HCH) <dl **** <dl **** µg/kg TS 3 0,50 0,50 1 0,70

Dieldrin 5 µg/kg TS i.a. - - i.a. -

***** Gennemsnitsværdier for analyser for stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 1022 om miljøkvalitetskrav, og median for øvrige stoffer.
Til beregning af median- og gennemsnitsværdier indgår værdier under detektionsgrænsen med detektionsgrænsen, da stofferne i nationale screeningsundersøgelser er påvist i marin biota og marint sediment.

angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 2
angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 3

*** Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders bekendtgørelse nr. 148 af 19-02-2007 om visse forureninger af fødevarer.
**** Detektionsgrænserne (µg/kg ts) for de stoffer hvor 75 og 90 procent fraktilerne er "<dl" er: BDE100=0,03; BDE 153=0,05; BDE154=0,05; Hexachlorbenzen (HCB)=0,5; Lindan (g-HCH)=0,5 

Yderfjord (2007)Inderfjord (2007 )
Biota - Blåmuslinger
Vurderingskriterier

Mariager Fjord

*EAC er den vejledende økotoksikologiske effektværdi som er udarbejdet af Oslo-Paris Kommissionen

** Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet. Værdierne omregnet fra vådvægt til tørvægt. Tørvægt udgør 20 % 
af vådvægt. Dette indbefatter krav i relevante EU/EF direktiver

 
 
Tabel 4.3 Vurderingskriterier og målte værdier for muslinger i vandområder-
ne i forhold til placering i indsatskatagori 2 og 3. 
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Stof
NB ! Normaliseret til 1 % TOC ***

75%-fraktil 90%-fraktil EAC-lav*

Gældende 
bekendt- 
gørelse ** Normaliseret til 1 % TOC antal prøver median max.

arsen 1 mg/kg TS i.a. - -

bly 24 42 5 mg/kg TS 2 11,77 11,93

cadmium 0,22 0,32 0,1 mg/kg TS 2 0,08 0,08

chrom 10 mg/kg TS i.a. - -

kobber 10,2 13,6 5 mg/kg TS 2 2,74 2,89

kviksølv 0,08 0,13 0,05 mg/kg TS 2 0,00 0,00

nikkel 12,9 18,4 5 mg/kg TS 2 3,16 3,39

zink 57,1 84,2 50 mg/kg TS 2 32,83 44,33

TBT 6,02 14,1 0,002 µg Sn/kg TS i.a. - -

Sum PAH16 972 1622 µg/kg TS 2 65,92 86,79

Naphtalen 25,9 44 50 µg/kg TS 2 3,90 4,21

Phenanthren 52,1 98,9 100 µg/kg TS 2 0,00 0,00

Benz(a)anthracen 42,4 86,9 100 µg/kg TS 2 2,05 2,77

Fluoranthen 94,2 201 500 µg/kg TS 2 13,70 21,44

Anthracen 18,3 34,3 50 µg/kg TS 2 3,61 7,21

Pyren 65,9 135 50 µg/kg TS 2 11,87 16,19

Benz[a]pyren 49,8 104 100 µg/kg TS 2 5,42 7,63

Crysen 62,3 154 100 µg/kg TS 2 5,05 8,21

Methylnaphtalener 475 µg/kg TS 2 28,40 29,90

Sum PCB7 2,24 4,64 1 µg/kg TS 2 0,15 0,25

diethylhexylphthalat (DEHP) 336 1074 µg/kg TS 2 54,20 89,18

nonylphenol 74,2 139 µg/kg TS i.a. - -

hexachlorbenzen (HCB) 0,12 0,26 µg/kg TS 2 0,00 0,00

hexachlorbutadien µg/kg TS i.a. - -

p.p.-DDE 0,4 0,68 0,5 µg/kg TS 2 0,03 0,03

Lindan (g-HCH) 0,42 0,95 µg/kg TS 2 0,00 0,00

Dieldrin 0,5 µg/kg TS i.a. - -

*** Gennemsnitsværdi for analyser for stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse 1022 om miljøkvalitetskrav, og median for øvrige stoffer.

angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 3
angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 2

Sediment Mariager Fjord  (yderfj.-2007) 

Til beregning af median værdi indgår værdier under detektionsgrænsen med detektionsgrænsen, da stofferne i nationale screeninger 
er påvist i marin biota og marint sediment

*EAC er den vejledende økotoksikologiske effektværdi, som er udarbejdet af Olso-Paris Kommisionen

Vurderingskriterier

** Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitatskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer og havet, med efterfølgende ændringer. Værdierne er omregnet til TOC. TOC udgår 33 % af 
glødetab.

 
 
Tabel 4.4 Vurderingskriterier og målte værdier for sediment i vandområderne 
i forhold til placering i indsatskatagori 2 og 3. 
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5. Grundvand 
 
Vurdering af grundvandsforekomsternes tilstand mht. vandindvindin-
gers påvirkning af vandløb i Hovedvandopland Mariager Fjord 
 
 
5.1 Datagrundlag  
 
5.1.1 Indvindingsdata og boringer 
 
Det er som udgangspunkt antaget, at alle boringer ned til en dybde af 
75 meter har kontakt til vandløbene, svarende til de terrænnære og 
regionale forekomster. Boringerne er udvalgt ud fra, at midtfilter for 
de enkelte filtersætninger skal være mindre end eller lig med 75 me-
ter.  Der kan være boringer dybere end 75 meter der påvirker vand-
løbene.  
 
Som inddata er anvendt alle grundvandsboringer med indvindings-
tilladelser, og hvor der er tilknyttet et anlæg. Det betyder at der i be-
regningerne ikke er taget højde for overfladevandsindvindinger. Der 
er tre overfladvandsindvindingstilladelser på i alt 94.000 m3. 
 
Kommunen skal i deres administration sikre at overfladeindvindinger 
ikke er til skade for målsætningerne af overfladevand. 
 
For dambrug gælder, at de ikke er medtaget i beregningerne hvad 
enten de indvinder overfladevand eller grundvand da de udleder van-
det til vandløbene igen. De antages derfor i nærværende beregninger 
at have en nulpåvirkning. Denne antagelse fritager ikke kommunen 
for at inddrage lokal viden i deres administration af vandressourcen 
og dennes påvirkning til overfladevandssystemerne. 
  
Datamateriale er omfattende og bearbejdet elektronisk ud fra den 
form som de ligger i, i de respektive databaser, her Jupiter. Der kan 
således være data der ikke indgår i beregningsgrundlaget, fordi de 
ikke er inddateret Udtrækket er fra juni 2010. 
 
Oplysninger om filtersætning kan være mangelfulde, således at der 
ikke er oplysninger om både filtertop og filterbund. Filtersætningen i 
en boring kan strække sig over en stor dybdevariation. Disse forhold 
giver en usikkerhed i udvælgelse af boringer med indvinding ned til 
75 meters dybde. 
 
Hvis en kildeplads har flere boringer, er indvindingstilladelsen fordelt 
ligeligt mellem antal boringer og herunder det antal filtre der er til-
knyttet den enkelte indvindingstilladelse. Der er ikke indhentet oplys-
ninger hos de enkelte boringsejer om den aktuelle indvindingsforde-
ling på de enkelte boringer og til de enkelte filtersætninger. 
 
Beregningerne er lavet på baggrund af indvindingstilladelse, ud fra 
den antagelse at en tilladelse lægger beslag på en vandmængde, der 
potentielt kan udnyttes. 
 



 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 
5. Grundvand, side 36  

Der er 113 indvindingstilladelser i området, hvor der er tilknyttet en 
indvinding større end nul. Den tilladte vandindvinding udgør 
4.799.037 m3 og fordeler sig på 149 indtag. Indvindingstilladelsen 
fordeles ligeligt på de tilknyttede boringer. 37 % af boringer indvinder 
højest 10.000 m3, 15 % af boringer indvinder mellem 10.000 m3 og 
50.000 m3, 41 % af boringer indvinder mellem 50.000 m3 og 100.000 
m3. De resterende 7 % af boringer indvinder over 100.000 m3 og den 
højeste indvinding på en boring er 500.000 m3 
 
Som det fremgår af figur 5.1 ligger boringerne spredt jævnt ud i hele 
Hovedvandoplandet. 
 

0 12.5006.250
Meter

Signaturforklaring
Indvindingsboringer

0

1 - 10.000

10.001 - 50.000

50.001 - 100.000

100.001 - 500.000

vandløbssystem

Vandløb

Hovedvandopland

 
Figur 5.1 Tilladt grundvandsindvinding fordelt på boring angivet for Hoved-
vandopland Mariager Fjord 

 
 
5.1.2  Medianminimumsværdier og vandløbsoplande 
 
Efter ”tørken” i 1970´erne opstod et behov for en administrativ værdi 
for en mindstevandføring i vandløbene. Begrebet medianminimums-
vandføring blev en almindelig administrativ anvendt værdi i forhold til 
påvirkning af vandføringen i vandløb. Det resulterede i en systema-
tisk kortlægning af afstrømningsforholdene, og store dele af vand-
løbssystemerne blev synkronmålt for at fastlægge medianminimums-
værdi ned gennem vandløbssystemerne. Disse undersøgelser blev ty-
pisk lavet i 1970´erne og 1980´erne og er i nyere tid stedvis opdate-
ret ved nyopmåling eller ved opdatering af de tidligere målinger ud 
fra nyeste viden. Målingerne er i stor udstrækning digitaliseret og fo-
refindes som GIS tema, med synkronmålepunkter og tilhørende topo-
grafiske oplande. Dette materiale repræsenterer den aktuelle medi-
anminimumsværdi i vandløbene som den ser ud i dag med den på-
virkning der i dag er fra indvinding. 
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De nyeste medianminimumsvandføringer er beregnet ud fra referen-
ceperioden 1971-2000 /1/ , hvor medianminimum er medianen af en 
tidsserie af årlige døgnmiddelminimumsvandføringer for perioden. 
Gennem tiden er der indsamlet lange tidsserier i et veludbygget hy-
drometrisk stationsnet, således at der i dag ofte ligger en reference-
station i alle større vandløb. Det er dog ikke alle stationerne, der har 
været i drift i hele perioden 1971-2000, hvorfor dele af referencesta-
tionerne er tidsserieforlænget ud fra mere veldokumenterede statio-
ner. I 2007 blev det hydrometriske stationsnet reduceret kraftigt som 
en kombination af strukturreformen og en revision af overvågnings-
programmet, således at det hydrometriske stationsnet næsten er 
halveret. 
 
Som baggrund for medianminimumsberegningerne ved synkronmå-
lingerne i 1970´erne og 80´erne var der kun få længere tidsserier og 
et lille hydrometrisk stationsnet. Derfor ligger referencestationen ved 
disse beregninger ofte i et andet vandløb og med en referenceperio-
de, der ofte har været den tilgængelige tidsserie, og i flere tilfælde er 
referenceperioden ukendt. Det giver et samlet datamateriale, med 
flere referenceniveauer. 
 
På basis af synkronmålinger i vandløb er der blevet beregnet medi-
anminimumsværdier for mange små delvandsløbsoplande. Det har 
været muligt at udpege 65 synkronmålestationer i Hovedvandoplan-
det Mariager Fjord fig. 5.2. Endvidere viser kortet, hvilke år syn-
kronmålingen er foretaget og i hvilke vandløbssystemer der er målt 
medianminimum. 
 
Afgrænsningen af deloplandene er foretaget på basis af topografien 
og synkronmålingerne. Bemærk at det ikke har været muligt at måle 
medianminimum i de kystnære dele af vandløbene, og der er derfor 
ikke knyttet medianminimumsdata til de kystnære arealer. Der er ik-
ke gjort forsøg på at ekstrapolere de eksisterende data til kystområ-
derne.  
 
I områder hvor afstrømningen styres af pumpedigelag kan median-
minimum ikke bestemmes og påvirkningen fra grundvandsindvindin-
gerne til overfladesystemerne styres i højere grad af en vandspejls 
regulering. Der er ikke tilstrækkelig viden til en kortlægning af på-
virkningerne fra grundvandsindvinding til overfladevand, hvor der 
sker en regulering via pumpedigelag.  
 
For kilderne gælder, at det topografiske opland i særlig grad er misvi-
sende. En boring kan være placeret indenfor kildens grundvandsop-
land, men udenfor det topografiske opland. Der kommer således ikke 
en tilstrækkelig kobling mellem en grundvandsindvindingspåvirkning 
og en kilde.  
 
Ca. 96 % af indvindingerne ligger indenfor de synkronmålte vandløb-
soplande. Der er således kun få boringer, hvortil der er et umålt op-
land eller et kystopland. For disse områder mangler der viden, og der 
er ikke foretaget en påvirkningsberegning i forhold til kravværdierne 
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Figur 5.2 Fordelingen af oplandene til de 65 synkronstationer og hvilke år 
synkronmålingen er lavet. 
 
 
5.1.3 Kravværdier 
 
Til brug for Vandplan 2010 er der givet vejledende retningslinjer for 
fastsættelsen af kravværdier for Qmedmin i forhold til grundvandsind-
vindingen /2/ :  
 
1. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af 

vandløbenes vandføring på over 5 % og 10-25 % af det oprindeli-
ge medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er hhv. høj 
økologisk tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fast-
sættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval 
vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øv-
rigt. 

2. I områder der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for 
vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk til-
stand, fastsættes kravværdier for medianminimumsvandføringen, 
der accepterer en større %-reduktion end ovenfor angivet, hvis 
det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-
kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås.  

 
Det fremgår af retningslinjerne, at kravværdier for Qmedmin er define-
ret som en påvirkningsgrad af den oprindelige Qmedmin. Dette har sær-
lig aktualitet nu, hvor en meget betydelig andel af både den lokale og 
regionale vandindvinding skal have nye tilladelser i 2010. 
 
Datatætheden af synkronmålinger er lille i forhold til kravværdier for 
vandløben figur 5.3. Det betyder, at der indenfor et delvandopland 
med en synkronmålt medianminimumsvandføring kan være flere for-
skellige kravværdier. Den gældende kravværdi for et delopland til en 
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medianminimumsvandføring er valgt ud fra en vurdering af fordelin-
gen af kravværdierne inden for deloplandet. 
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Figur 5.3 Viser 5 % og 10-25 % kravværdierne for ovedvandopland Mariager 
Fjord samt vandløbspåvirkningen 

 
 
5.2 Metodevalg og baggrund for metodevalg 
 
 
5.2.1 Beregning af indvindingens påvirkning 
 
Miljøcenter Aalborg har på nuværende tidspunkt ikke en numerisk 
hydrologisk model, der egner sig til påvirkningsberegninger på et de-
taljeringsniveau, der matcher det beregningsbehov der er i forhold til 
vandløbspåvirkningerne. Påvirkningsberegningerne er derfor lavet 
vha. analytiske modelberegninger på boringsniveau.  
 
For Miljøcenter Aalborg er beregningerne lavet ud fra påvirkningsbe-
regningsmodulet i Geogis /3/. De anvendte indvindingstilladelser er 
udtaget fra Jupiter, som beskrevet i afsnit 5.1. 
 
Til den enkelte boring i Geogis er der knyttet flere oplysninger til brug 
for påvirkningsberegningerne; 
 

1. Afstand til nærmeste vandløb. 
2. Transmissivitet, T, der enten er opgjort ud fra en prøvepump-

ning, en renpumpning eller som et gennemsnit af T-værdierne 
for grundvandsforekomsten. 

3. Magasintal, som oftest er skønnet. 
4. Magasinforhold frit eller spændt. 
5. Hvor mange dage om året der pumpes og hvis oplyst maksi-

mal tilladt indvinding pr. døgn 
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6. Hvor stor en indvindingstilladelse der årligt er givet og hvor 
mange boringer den fordeler sig over. 

7. En beregningsperiode og en hertil beregnet påvirkningsfaktor  
8. En beregningsmetode. De mest anvendte er Hantush (ERFC) 

og Jenkins (ERFC) 
9. Oplysninger om vandløbsbund angivet som standard værdier. 

 
En nærmere beskrivelse af metoden kan findes i /3/. 
 
Som udgangspunkt har markvanding en påvirkningsgrad på 50 % og 
øvrige indvindinger en påvirkningsgrad på 100 %. Markvanding er sat 
til en virkningsgrad på 50 % ud fra antagelsen om en vis recirkulati-
on. 
 
Den aktuelle påvirkningsgrad af den oprindelige upåvirkede Qmedmin er 
beregnet i % som: 
 

I) Aktuel påvirkningsgrad af Qmedmin i % = 100 x (A – B) / A  
 

hvor  
 
A = Oprindelig Qmedmin uden vandindvinding og eksklusiv spil-
devand  
B = Aktuel Qmedmin med vandindvinding og eksklusiv spildevand  

 
Bemærk at der i den oprindelige Qmedmin (A) ikke er medregnet spil-
devand udledt fra oplandet, da det ikke bidrog til den oprindelige 
vandføring. Spildevand indgår ikke i den aktuelle Qmedmin (B). 
 
5.2.2 Beregning af oprindelig medianminimum 
 
Den aktuelle Qmedmin (eksklusiv spildevand) er beregnet ved hjælp af 
synkronmålinger på 65 lokaliteter (synkronstationer) fordelt i vandlø-
bene. Det nyeste datasæt fra hver af disse stationer ligger i en GIS-
tabel. 
  
GIS-tabellen med synkronstationer findes både i en ”punktversion”, 
hvor placeringen af hver station er vist og i en ”polygonversion”, hvor 
det topografiske opland med deloplande mellem synkronmålepunk-
terne til hver station er vist. Ved hjælp af en GIS-funktion er de rele-
vante spildevandsudledninger, kravværdier og beregnede vandløbs-
påvirkninger overført til oplandstemaet med synkronmidianminimum. 
Derefter er der i GIS-tabellen med synkronstationer beregnet et 
estimat for den oprindelige Qmedmin på hver synkronstation som: 
 

II) Oprindelig Qmedmin uden vandindvinding og eksklusiv spilde-
vand = A = C + B 

 
hvor 
 
C = Beregnet påvirkning ud fra Geogis med den tilladte 
grundvandsvandindvinding eksklusiv spildevand. 
B = Synkronmålt aktuel Qmedmin, eksklusiv spildevand 

 



 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 
5. Grundvand, side 41  

Ved brug af beregningsudtrykkene i ovennævnte ”ligning II” og den 
aktuelle Qmedmin, B, kan den aktuelle påvirkningsgrad af Qmedmin be-
regnes for hver synkronstation i GIS-tabellen som tidligere beskrevet 
i ligning I, dvs.: 
 

III)  Aktuel påvirkningsgrad af Qmedmin i % = 100 x [(C + B) – (B)] 
/ (C + B) = 100 x C/A 

 
Herudover er der områder og stationer der ikke er beregnet af for-
skellige årsager som; 
 

• Manglende kravværdi 
• Manglende medianminimum 
• Kystoplande 
• Pumpedigelag 

 
 
5.2.3 Beregning af målopfyldelse for vandløb 
 
De aktuelle medianminimumsdata er trukket ud for hele området. På-
virkningen af medianminimum er beregnet i l/s ud fra påvirknings-
modulet i Geogis og koblet til den geografiske placering af indvindin-
gen. 
  
For at bestemme referencetilstanden, det oprindelige medianmini-
mum, er påvirkningen lagt til det aktuelle medianminimum (eksklusiv 
spildevandsudledninger) for hver af de 65 synkronstationer, som vist 
i eksemplet på figur 5.4. 
 
For de synkronstationer der repræsenterer de mindre medianmini-
mumsvandføringer, vil der være en betydelig usikkerhed knyttet til 
beregningerne. Eksempelvis vil de vandløbsoplande med en aktuel 
medianminimumsvandføring på under 1 liter pr. sekund være forbun-
det med en usikkerhed, da kontakten mellem vandløb og grundvand 
for disse områder er mere usikker. Påvirkningen fra grundvandsind-
vinding kan for disse områder på det foreliggende beregningsgrund-
lag langt overstige den aktuelle medianminimumsvandføring, hvis der 
i området ligger flere stører indvindinger. 
 
Det bedst mulige estimat for den maksimale udnyttelige grundvands-
ressource er opnået ved at starte med at fjerne indvindingsanlæg 
placeret længst opstrøms i vandløbssystemet og arbejde sig ned gen-
nem vandløbssystemet, som eksemplificeret i figur 5.4. Teoretisk vil 
det give størst reduktioner på vandindvindingen længst opstrøms i 
vandløbet og mindst nedstrøms i vandløbet. I praksis starter fjernel-
sen af grundvandsindvinding i det delopland der ligger længst op-
strøms, og hvor der er et problem i forhold til overholdelse af krav-
værdien. 
 
Fjernelsen af indvindingstilladelser er sket på boringsniveau i forhold 
til, hvor stor en påvirkning, der skal fjernes for at nå kravværdien for 
alle de 65 synkronstationer.  
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Påvirkningen er beregnet på boringsniveau, og for hvert delopland er 
der beregnet, hvor megen påvirkning der skal fjernes for at nå måle-
opfyldelse i forhold til kravværdi. 

5
4

3

21

0

 
Målepunkt 0 1 2 3 4 5 

Medianminimums-
vandføring l/s, B 

40 60 80 11 8 20 

Påvirkning l/s, C 3,14 2,61 0 0 1,4 2,63 

Summet påvirkning 
l/s Csum 

3,14 5,75 9,8 4,03 1,4 4,03 

Oprindelig medianmi-
nimum l/s A = B + 
Csum 

43,14 65,75 89,8 15,03 9,4 24,03 

Mindstekrav til mål-
sætning %, D 

5 10 10 10 10 10 

Mindstekrav l/s, D 2,16 6,58 8,98 1,5 0,94 2,4 

Spildevand l/s, E 0 0 0 0 0 0 

behov for ændring l/s 
D-(C-E) 

-0,98 +0,83 -0,82 -2,53 -0,46 -0,23 

Summet behov for  
ændring l/s 

-0,98 +1,81 +3,29 -2,3 -0,46 +0,23 

 
 
Figur 5.4 Tænkt eksempel på bestemmelse af oprindelig medianminimum og 
behov for ændring af indvinding langs 6 deloplande.  Der er et summet be-
hov for ændring. Ændringerne findes først længst opstrøms i vandløbssyste-
met og virker ned gennem vandløbssystemet. Det kan vælges at fjerne hele 
påvirkningen fra målepunkt 5 på 2,63 l/s, herved skal der ikke findes æn-
dring i punkt 3. 
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5.3 Resultater 
 
 
5.3.1 Oplande med manglende målopfyldelse 
 
De gennemførte beregninger har identificeret de delvandoplande, 
hvor påvirkningen af vandløbenes vandføring er så stor at mål 
opfyldelse ikke kan forventes.  
 
I forekomster med god tilstand findes oplande, der ligger opstrøms 
overudnyttede delvandoplande. I disse oplande må der ikke ske yder-
ligere indvinding. 
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Figur 5.5 Tilstand i forhold til kravværdier for acceptable minimumsvandfø-
ringer med den aktuelle indvindingstilladelse. De røde farvemarkeringer indi-
kerer overskridelse af kravværdierne for de acceptable minimumsvandførin-
ger. 
 
Figur 5.5 viser dels den aktuelle tilstand for alle deloplandene, men 
også, hvilke områder, der ikke er vurderet.  
 
Områderne, der har betegnelsen god eller opstrøms påvirket, er må-
lopfyldt i forhold til kravværdien. Områderne, der er påvirket, har en 
vandløbspåvirkning, der overstiger den maksimalt tilladelige i forhold 
til kravværdien. 
 
For flere af de mindre vandløbssystemer er der ikke målt en median-
minimumsvandføring, ligesom medianminimum for flere af vandløbs-
systemerne ikke er målt helt nedstrøms i vandløbssystemet. For disse 
områder er der ikke beregnet en tilstand, da beregningsgrundlaget 
mangler. Herudover er der umålt kyst-/fjordnærer områder, der er 
umålt, da områderne afstrømmer direkte til fjord og kyst. 
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5.3.2 Vurdering af resultat 
 
De gennemførte beregninger har identificeret de deloplande, hvor på-
virkningen af vandløbenes vandføring er så stor, at målopfyldelse ik-
ke kan forventes.  
 
Beregningerne er forbundet med usikkerhed og fastsættelse af et 
egentlig indsatsbehov kan ikke ske med tilstrækkelig sikkerhed i den-
ne planperiode. Beregningerne har imidlertid med stor sikkerhed ud-
peget nogle overskredne deloplande, hvor en begrænsning af indvin-
dingen vil være nødvendig for målopfyldelse i vandløbene. 
 
Blandt usikkerhederne ved beregningerne kan nævnes:  
 

• Medianminimumsvandføringer for de umålte vandløbsstste-
mer og en opdatering af eksisterende synkronmålinger til ny-
este referenceperiode 1971-2000. 

• Summen af påvirkningerne er opgjort på deloplandsniveau og 
forholder sig således ikke til påvirkningen af de enkelte vand-
løbsstrækninger. Der er ligeledes anvendt en samlet målsæt-
ning for hele deloplandet selv om der er vandløbsstrækninger 
i oplandet med forskellige kravværdier.    

• Der er anvendt topografiske skel til opdeling i deloplande og 
ikke grundvandskel.  

• Det er antaget, at alle boringer ned til 75 meters dybde har 
kontakt til overfladevandssystemerne. Den præcise kontakt 
mellem filtersætning og overfladevandssystemerne kendes 
ikke. 

• Ved at kende kontakten mellem vandløb og grundvand fås 
en stører viden om afstanden mellem den enkelte grund-
vandsindvinding og vandløbet. Det har betydning for påvirk-
ningen, da denne er størst, hvor indvindingen ligger tæt på 
vandløbet. Herudover er det væsentligt at kende de geologi-
ske lag der ligger mellem indvindingsindtaget og vandløbet. 

• Bestemmelse af oprindeligt medianminimum er behæftet 
med betydelige usikkerheder. 

• Recirkulationen fra markvanding (dvs. hvor stor en andel af 
det oppumpede grundvand der nedsiver igen). 

• Recirkulationen fra grundvandsindvinding til dambrug o.l. 
 

Herudover bør der opnås viden omkring: 
 

• Indvinding i pumpedigelag, hvor der ikke kan bestemmes 
medianminimum. 

• Betydning af dræningsforhold. Disse er ikke indregnet i nu-
værende beregninger 

 
Fremskaffelse af et forbedret beregnings- og vurderingsgrundlag må i 
nogle tilfælde forventes at resultere i en anden tilstandsvurdering end 
den der præsenteres i denne vandplan.  
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5.3.3 Kobling til grundvandsforekomster 
 
Den enkelte grundvandsforekomst må ikke være påvirket af grund-
vandsindvinding i en sådan grad, at tilknyttede vandløb ikke er i 
stand til at opnå deres miljømål. 
 
Det gælder typisk, at flere vandløbsstrækninger med forskellige kvan-
titative tilstande ligger inden for samme grundvandsforekomst. Vur-
deringen af, hvorvidt grundvandsforekomsten kan opfylde miljømål 
for kvantitativ tilstand, baseres derfor på en vurdering af størrelsen af 
den del af grundvandsforekomsten, hvor den maksimale vandløbspå-
virkning er overskredet.  Hvis oplande til overpåvirkede vandløbs-
strækninger overlapper med 20 % eller mere af grundvandsforekom-
stens areal, kan forekomsten ikke opnå god kvantitativ tilstand, se 
figur 5.6. Men i forhold til vandløbene er det fortsat behov for at for-
holde sig til de enkelte overudnyttelser. 
 
For Hovedvandopland Mariager Fjord gælder at 2 forekomster ikke 
når målopfyldelse. Det er: 
 

• DK 3.3.1.1 terrænnærer grundvandsforekomst 
• DK 3.3.2.2 regional grundvandsforekomst 
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Figur 5.6 Sammenhæng mellem terrænnære grundvandsforekomster og 
overskredne deloplande.  
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6. Punktkilder 
 
 

6.1 Indledning 
 
Dette notat beskriver hvordan data for punktkilder er anvendt i vand-
planerne og den usikkerhed der knytter sig hertil. 
 
Udledninger fra punktkilderne beregnes for både Status og Baseline 
og nogle steder foreslås gennemført en supplerende indsats. Status 
er beregnet for 2005 medmindre andet er anført. Baseline er udled-
ningen i 2015 efter at der frem til 2012 er gennemført de tiltag som 
allerede er besluttet med regionplaner og spildevandsplaner.  
 
Den supplerende indsats for punktkilder er den indsats der vurderes 
at være behov for til at sikre målopfyldelse i vandområderne inden 
udgangen af 2015. De forskellige virkemidler (indsatser) er nærmere 
beskrevet i virkemiddelkataloget /1/. 
 
Beregning af udledninger er foretaget for den enkelte punktkilde og 
notatet beskriver hvordan denne beregning er foretaget, særlig i de 
situationer hvor der mangler data.  

Til vandplanerne findes en række kortbilag med blandt andet data for 
punktkilder.  
De kan ses interaktivt på en internetadresse, der oplyses sammen 
med selve vandplanen. http://miljoegis.mim.dk 

 
Bilag 6.3-6.6 præsenterer et uddrag af data for oplandet. 
 
Når det er vigtigt, at udledningen beregnes for den enkelte punktkilde 
– uanset type – er det fordi vurderingen af de enkelte vandområder 
baseres på vurdering af tilstand og beregning af belastningsforhold 
for hvert af de små deloplande til vandløb og søer, som tilsammen 
udgør det aktuelle vandområde. 
 
 
6.1.1 Usikkerhed på oplande 
 
De enkelte punktkilders belastningsbidrag er medregnet i det opland, 
hvor udløbet er registreret som et punkt med UTM-koordinater i bag-
vedliggende databaser. DMU har defineret de anvendte oplandsgræn-
ser. Der er konstateret nogle uoverensstemmelser i forhold til de fak-
tiske forhold, som er registreret af Miljøcentret,    
 
Det har ikke været muligt at korrigere alle fundne fejl, ligesom det 
pga. manglende adgang til elektroniske kloakoplandskort og drænkort 
med registrering af afstrømning, der går på tværs af vandskel, ikke 
har været muligt at korrigere oplandskortene for sådanne forhold.  
 
Derfor kan udløbenes lokalisering i oplande være behæftet med fejl. 
Sådanne fejl vil primært være knyttet til udløb med beliggenhed tæt 
på en oplandsgrænse og i byområder”. 
 



 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 
6 Punktkilder, side  48 

 
 

6.2 Renseanlæg 
 
I bilag 6.3 er vist en oversigt over samtlige renseanlæg i oplandet. Af 
oversigten fremgår udledningen af vand og stof (NPO) i status og 
baseline samt om der er foreslået en indsats på anlægget. 
 
 
6.2.1 Status 
 
Status beregnes på baggrund af udledningsdata for 2005. Der er tale 
om data for konkret målt udledning fra renseanlæggene. For anlæg 
uden måling af vandmængde og/eller stofkoncentrationer anvender 
WinSPV standardtal, som de fremgår af NOVANA Teknisk Anvisning 
for Punktkilder /nummer i referenceliste/. Dette gælder både kom-
munale og private renseanlæg. 
 
 
6.2.2 Baseline 
 
Baseline beregnes efter allerede gennemførte ændringer (siden 2005) 
og gennemførelse af de tiltag der med de kommunale spildevands-
planer er besluttet gennemført inden 2015. 
 
Hvis der ikke er ændringer sættes udledningen i baseline lig med ud-
ledningen i status. Det har ikke været muligt indenfor tidsrammen at 
gennemgå samtlige kommuners spildevandsplaner og få et overblik 
over de senest vedtagne beslutninger, ligesom mange planer p.t. er 
under revision. Der kan således forekomme fejl i bilag 1 i forhold til 
vedtagne spildevandsplaner. Ved manglende viden er baseline sat lig 
med status. 
 
Når et renseanlæg nedlægges og afskæres til et andet renseanlæg, 
udregnes baseline-vandmængden for det tilbageværende rensean-
læg, som summen af vandmængderne fra de to renseanlæg.  
 
Udledningsmængden for NPO beregnes herefter ved at gange den 
samlede ændrede vandmængde med udledningskoncentrationerne for 
statusudledning for tilbageværende anlæg.  
 
 
6.2.3 Indsats 
 
Renseanlæg udpeges på vandløbsstrækninger, hvor målsætningen ik-
ke er opfyldt, og hvor det via overvågning skønnes, at den organiske 
påvirkning fra renseanlægget er årsag eller medvirkende årsag til den 
manglende målopfyldelse. Det skønnes ud fra en faglig vurdering, 
hvilket virkemiddel der skal benyttes for at opnå målopfyldelse. Der 
er benyttet virkemidlerne 4.3, 4.4, 4.5 og 4.6.  Der benyttes de i vir-
kemidlerne angivne renseeffekter som ganges på den aktuelle base-
line udledning for at finde hvor stor en reduktion i udledningen der 
kan opnås. 
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6.2.4 Usikkerhed i data 
 
Ved transportberegninger er der usikkerhed på både den målte vand-
føring og den målte koncentration. Usikkerheden på vandføringen er i 
dag begrænset væsentligt idet alle større renseanlæg har kontinuert 
registrering af vandføringen. Årsvandmængden eller samtlige døgn-
vandmængder kan derfor inddrages i beregningerne. Koncentrationen 
i afløbsvandet bestemmes kun et mindre antal gange hvert år. Mini-
mumsprøveantallet er fastlagt i spildevandsbekendtgørelsen. På ren-
seanlæg med en kapacitet under 1.000 PE skal der foreligge 6 analy-
ser pr. år. På anlæg indtil 50.000 PE skal der analyseres mindst 12 
prøver. På anlæg over 50.000 PE skal der analyseres mindst 24 prø-
ver. Ved belastningsopgørelsen anvendes den bedst mulige opgørelse 
af vandmængderne sammen med de målte koncentrationer, derfor 
kan det generelt siges, at jo mere betydende en kilde er, jo bedre er 
udledningen bestemt. 
 
Analyseusikkerheden på koncentrationsbestemmelserne er mindre 
end 10 %. Usikkerheden i forbindelse med prøvetagningen kan imid-
lertid være betydende. Hvor stor usikkerheden er, afhænger af spil-
devandet og prøvetagningsudstyret. For mekaniske renseanlæg er 
indholdet af partikulært stof så stort, at det kan være vanskeligt at 
udtage en repræsentativ prøve af afløbsvandet. På moderne biologi-
ske renseanlæg med næringssaltfjernelse er indholdet af partikulært 
stof lavt og afløbsvandet derfor så homogent at denne usikkerhed er 
væsentligt reduceret. Usikkerheden på prøvetagningen reduceres og-
så, fordi flere og flere renseanlæg får installeret moderne permanent 
prøvetagningsudstyr. 
 
Når det forudsættes at prøverne er udtaget repræsentativt, kan der 
på det enkelte anlæg være en væsentlig usikkerhed i bestemmelsen 
af den samlede udledning. Usikkerheden knytter sig til de få bestem-
melser af koncentrationen. På hovedoplandsniveau, hvor der typisk 
vil være flere renseanlæg, vil usikkerheden dog blive begrænset, fordi 
de enkelte usikkerheder udligner hinanden. 
 
 

6.3 Regnbetingede udløb (RBU) 
 
I bilag 6.4 er vist en oversigt over regnbetingede udledninger i oplan-
det. Af oversigten fremgår udledningen af vand og stof (NPO) i status 
og baseline samt om der er foreslået en indsats på udløbet. 
 
 
6.3.1 Status 
 
Status beregnes på baggrund af de data Kommunerne/Amterne har 
langt ind i databasen WinRis.  
Der anvendes normalårs data fra 2007. De udledte vandmængder og 
stofbelastninger som er registreret for det enkelte udløb i WinRIS, er 
beregnet vha. bygværksoplysninger og enhedstal genereret på bag-
grund af lokale nedbørsmålinger.  
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I forbindelse med forhøringen er data for de regnbetingede udløb 
kvalificeret yderligere efter tilbagemelding fra kommunerne. 
 
 
6.3.2 Usikkerhed (generel)  
 
Der er stor variation i kvaliteten af data om RBU i de enkelte kommu-
ner. 
Ingen data er baseret på konkrete målinger i felten og kvaliteten va-
rierer fra meget grove skøn og estimater til data genereret på byg-
værksniveau gennem modelberegninger. 
Alle data om belastningen, inklusive de modelberegnede, er derfor 
behæftet med betydelig usikkerhed. 
 
 
6.3.3 Baseline 
 
Baseline er generelt sat lig statussituationen, da det ikke har været 
muligt at gennemgå samtlige kommuners spildevandsplaner indenfor 
den afsatte tid. . De fejl der er i statusopgørelserne som følge af 
manglende data i WinRis-databasen vil således også fremgå af base-
line.  
 
Derudover må det antages, at mange kommuner har forudsat etable-
ring af bassiner i deres spildevandsplaner. Da disse tiltag ikke er 
medtaget, vil de beregnede belastninger i baselinesituationen i visse 
tilfælde være overestimerede, hvilket bør rettes til den endelige 
Vandplan. 
 
 
6.3.4 Usikkerhed  
 
Usikkerheden på status data gælder også baseline. Det må antages, 
at mange kommuner har forudsat etablering af bassiner i deres spil-
devandsplaner. Da disse tiltag ikke er medtaget, vil de beregnede be-
lastninger i baselinesituationen i visse tilfælde være overestimerede. 
 
 
6.3.5 Indsats  
 
Indsatsen på overløbsbygværkerne sker med henblik på at reducere 
udledningen af iltforbrugende stoffer, hvor påvirkningen af vandløbs-
strækninger vurderes for stor. 
Indsatsen består i etablering af first-flush bassin som udgangspunkt 
på 5 - 10 mm. (virkemiddel nr. 4.7) 
Beregningerne af indsatsen er baseret på oplysningerne om de nuvæ-
rende udledninger, som er beskrevet under baseline og forudsætnin-
gen om, at udledningen reduceres til 250 m3/red. Afhængigt af af-
løbstallets størrelse svarer det til et bassin på op til 10 mm 
 
Som det fremgår af ovenstående indgår det således ikke i beregnin-
gerne hvad det aktuelle afløbstal for de enkelte overløbsbygværker 
er, eller om der allerede findes et bassin. Det eneste der indgår, er 
den samlede udledning pr. arealenhed. Baggrunden er, at det anses 
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for mest afgørende for forureningsbelastningen hvor stor den resulte-
rende udledning er pr. arealenhed og mindre om afløbstallet er stort 
eller lille og/eller om der f.eks. allerede er et bassin. 
 
 
6.3.6 Usikkerhed 
 
Beregningerne af indsatsen er baseret på de oplysninger om de nu-
værende udledninger som er beskrevet under status og baseline, 
hvor baseline i udledninger fra overløbsbygværker generelt er sat lig 
statussituationen, dels fordi der generelt har været sparsomme op-
lysninger om indsatser i kommunernes spildevandsplaner, dels fordi 
klarhed om indsatsernes gennemførelse i perioden frem til 2012 af-
ventede gennemgribende revisionsprocesser som følge af kommune-
sammenlægninger, og dels fordi det ikke har været muligt at gen-
nemgå samtlige kommuners spildevandsplaner indenfor den afsatte 
tid.  
Det betyder at de beregnede indsatser på de regnbetingede udløb er 
forbundet med en vis usikkerhed og i nogle tilfælde er overestimere-
de. 
 
Belastningen fra de regnbetingede udledninger varierer meget fra år 
til år afhængigt af det konkrete års nedbørsmønster (mængde og in-
tensitet). Da der tages udgangspunkt i en tilbageskuende gennem-
snitsbelastning (normalår) selvom det er erkendt, at nedbørsmængde 
og intensitet er stigende som følge af klimaforandringer, kan den be-
regnede belastning være underestimeret i forhold til den reelle be-
lastning.  
 
Der er kun beregnet indsats på oplande, hvor den samlede udledning 
fra overløbsbygværker, ifølge WinRIS (med supplerende oplysninger), 
er større end 250 m3/red. Ha. 
Eventuelle fejl i WinRIS kan betyde, at det i realiteten både kan være 
flere steder hvor det er nødvendigt at bygge bassiner og steder, hvor 
eksisterende bassinvolumen er tilstrækkeligt. 
Specielt skal det fremhæves, at beregningerne er udført med det 
formål at give et overslag over omkostningerne ved den samlede ind-
sats for alle udløbene i oplandene til en vandløbsstrækning. Usikker-
heden på beregninger på det enkelte udløb kan være overordentlig 
stor. 
Kommunerne må i forbindelse med den kommunale handleplan og 
revision af spildevandsplanen tage stilling til, hvordan regulering af 
regnbetingede udledninger konkret udmøntes inden for rammen af de 
statslige indsatsprogrammer.  
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6.4 Spredt bebyggelse 
 
For den spredte bebyggelse anvendes oplysninger om adresser, byg-
ninger og afløbskoder fra OIS (BBR). 
 
 
6.4.1 Status 
 
Udledningen beregnes fra den spredte bebyggelse ud fra et udtræk 
fra OIS (se bilag 6.1 for anvendelig SQL-udtryk). Afløbskoder for de 
enkelte ejendomme i BBR kan oversættes til BLST’s afløbskoder angi-
vet i bilag 6.2. Novanas vejledende tal for udledte mængder ganges 
på ejendomme registreret med udledning.  
 
 
6.4.2 Baseline 
 
Baseline 2015 beregnes ved at sammenkøre punkterne for de enkelte 
spredte bebyggelser med de gældende kort over renseklasser for 
spredt bebyggelse ved hjælp af GIS-analyser. Det antages herefter at 
de ejendomme, der skal have forbedret rensning i baseline, vil rense 
svarende til et minibiologisk renseanlæg. Renseeffektiviteten for de 
forskellige renseklasser ses i nedenstående tabel. 
 
 

Rense-
klasse 

Afløbskode 
BLST 

Renseeffek-
tivitet N 

Enseeffekti-
vitet 
 P 

Renseeffek-
tivitet O 

Renseeffek-
tivitet Vand 

SOP A1 35 90 95 0 
SO B1 35 50 95 0 
OP C1 30 90 90 0 
O D1 30 50 90 0 

 
Tabel 6.1. Renseeffektiviteter for minibiologiske renseanlæg 
 
 

6.4.3 Indsats 
 
Udover indsatsen i baseline gennemføres en indsats på ejendomme i 
spredt bebyggelse hvis det i et delopland vurderes at målsætningerne 
for et vandområde ikke vil blive opfyldt medmindre belastningen re-
duceres. Der er altså tale om et supplement til regionplanens områ-
deudpegninger. 
 
En opgørelse viser, at de i regionplanen udpegede oplande før indsats 
har en Bi-5 belastning på mellem 0,5 og 1,5 kg Bi-5/ha/år. Usikker-
hedsfaktorer taget i betragtning er afskæringskriteriet i denne vand-
plan herefter som udgangspunkt sat til 0,75 kg Bi-5/ha/år for oplande 
der skal have forbedret spildevandsrensning. Desuden udpeges vand-
løbsoplande hvor en konkret vurdering tilsiger indgreb. 
 
Der er også foreslået gennemført indsats på ejendomme i spredt be-
byggelse i søoplande, hvor de målrettede virkemidler i grøn vækst ik-
ke er tilstrækkelige til at opnå målopfyldelse. 
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Der er benyttet virkemidlerne: 

• 4.1 forbedret spildevandsrensning SO,  
• 4.2 forbedret spildevandsrensning SOP.   

Effekten af at etablere et hhv. et SO-anlæg og et SOP-anlæg, svarer 
til de renseprocenter, ift. urenset spildevand, der er nævnt i tabel 1.  

 

6.4.4 Usikkerhed 
 
Oplandsafgrænsning 
Regionplaner og Vandplaner anvender topografiske oplande, hvis af-
grænsninger er behæftet med usikkerhed. 
Påbud til en ejendom om forbedret rensning, forudsætter at ejen-
dommenes afledning til vandområdet i oplandet er dokumenteret. 
Omfanget af udpegede ejendomme kan derfor justeres i forbindelse 
med kommunens kortlægning af afløbsforholdene i området. 
 
Hvis det viser sig, at ejendomme uden for den angivne oplandsgræn-
se via drænsystemer eller lignende afleder spildevand til et vandom-
råde i et udpeget opland, er disse også omfattet af udpegningen. Hvis 
det viser sig at en ejendoms spildevand ikke afledes til vandområdet i 
et udpeget opland, er ejendommen ikke omfattet af udpegningen. 
 
Datakvalitet i BBR 
I BBR-registeret indgår der fejagtigt ejendomme som spredt bebyg-
gelse der i realiteten er kloakerede ejendomme.  
 
Udtræksmetode 
Oversættelse af afløbskoder fra BBR til BLST sker ikke helt uden tab 
pt., fordi der i BBR kun er 11 afløbskoder og BLST har over 25 afløbs-
koder. Oversættelsen er sket efter bedste faglige skøn, men har no-
get usikkerhed tilknyttet.  
 
Oversættelsen af ejendomstyperne fra BBR til BLST er også sket efter 
bedste faglige skøn. Koderne for ejendommens anvendelse i BBR er 
her anvendt. En del af ejendomme har anvendelse der vurderes ikke 
at relatere til beboet bebyggelse, og disse ejendomme er derfor sor-
teret fra. Sommerhuse udpeges ikke efter BBR, men efter SVUR (Sta-
tens VURderingsregister). Størst usikkerhed er tilknyttet kolonihave-
huse, da de er dårligt bestemt i BBR. 
 
GIS-analyser 
Da der i BBR ikke er angivet et udledningspunkt anvendes koordina-
tet for ejendomme også som udledningspunktets placering. Det giver 
en usikkerhed i de tilfælde, hvor afledningen fra ejendomme er til-
koblet en drænrørsledning. 
 
Selve beregningen af udledningsmængderne bygger på BLST’s model 
for den spredte bebyggelse. Modellen anvender erfaringstal for ren-
seeffektiviteter og antal PE pr. ejendom, hvilket giver nogle usikker-
heder i forhold til de virkelige udledninger.  
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6.5 Virksomheder 
 
I bilag 6.6 er vist en oversigt over virksomheder med direkte udløb i 
oplandet. Af oversigten fremgår udledningen af vand og stof (NPO) i 
status og baseline samt om der er foreslået en indsats på udløbet. 
 
 
6.5.1 Status 
 
Status beregnes på baggrund af udledningsdata fra Novana indberet-
ningen for 2005.  
 
 
6.5.2 Baseline 
 
Med mindre der foreligger konkret viden for de fremtidige tiltag for 
virksomhedsudledning sættes Baseline lig med Status 2005. Med 
konkret viden for fremtidige tiltag, menes tiltag omfattet af meddelte 
godkendelser. 
 
 
6.5.3 Indsats 
 
Der er ikke identificeret virksomheder i oplandet hvor der er behov 
for indsats. 
 
 
6.5.4 Usikkerhed i data 
 
Variationer i produktion på virksomheden kan medfører at udlednin-
gen variere i størrelse. Virksomheden kan i planperioden foretaget en 
produktionsforøgelse der medføre en øget udledning. 

 

6.6 Ferskvandsdambrug 
 
I bilag 6.5 er vist en oversigt over dambrug i oplandet. Af oversigten 
fremgår udledningen af vand og stof (NPO) i status og baseline samt 
om der er foreslået en indsats på dambruget. 
 
 
6.6.1 Status 

• Udledningen er fundet ved teoretisk beregning på baggrund af 
det til Miljøstyrelsen indberettede foderforbrug og produktion 
for året 2005. At det indberettede foderforbrug er blevet be-
nyttet betyder, at vi har brugt det antal ton, det enkelte dam-
brug har fodret med og produceret i 2005. Ud fra det teoretisk 
beregnede produktionsbidrag, er udledningen beregnet ved at 
trække rensegraden for de renseforanstaltninger, der er etab-
leret på dambruget, fra. 
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• Ved enkelte dambrug med lavt foderforbrug og stor opholds-
tid, bliver resultatet, at den teoretiske beregning af den orga-
niske udledning bliver negativ. I disse tilfælde er der foretaget 
en teoretisk beregning, der ikke er baseret på opholdstid, men 
hvor beregningen er baseret på foderforbruget, fratrukket den 
mængde kvælstof, fosfor og organisk stof fiskene optager 
samt dambrugets rensegrad for det specifikke næringsstof. 

 

6.6.2 Baseline 
 
Med mindre der foreligger konkret viden for de fremtidige tiltag for 
havbrug og ferskvanddambrug, sættes Baseline lig med Status 2005. 
Konkret viden for fremtidige tiltag er ofte, at dambruget nedlægges. 
 
 
6.6.3 Indsats 
 
På vandløbstrækninger påvirket af organisk stof, og hvor det skønnes 
at dambruget er den væsentligste kilde, at der benyttet virkemiddel 
5.1 (Recirkuleing). 
 
 
6.6.4 Usikkerhed i data 
 
Der kan være dambrug, der har haft et mindre foderforbrug i 2005 
end normalt. Her vil statusudledningen være mindre end i et norma-
lår ligesom Baseline vil være mindre, hvis den blot er fremskrevet og 
der ikke er andre planer med dambruget. 
På de store og mellemstore dambrug udføres målinger af udlednin-
gen. Såvel målinger som teoretiske beregninger er behæftet med en 
vis usikkerhed.  
Den teoretisk beregnede BI5 udledning er dog formentlig overestime-
ret, idet metoden ikke tager hensyn til produktudvikling og forbedring 
af foderkvaliteten 
 
 

6.7 Reference- og Linkliste 
 
/1/ Udkast til virkemiddelkatalog, version 02, 27. maj 2009 Virke-
middelkatalog januar2010. Se 
http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/1AFB2C89-9FFD-47BA-B446-
D49EF86A551B/98178/Virkemiddelkatalog_vers_7januar2010.pdf  
 
 
/2/ Spildevandsforskning fra MST nr. 4 1990: Bestemmelse af belast-
ningen fra regnvandsbetingede udløb 
 
/3/ Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 16, 2004 Punktkilder 2003, (No-
vana Fagdatacenterrapport) 
 
/4/ Se http://www.dmu.dk/NR/rdonlyres/98106706-2D01-49B9-
AB9D-57038C4CF3EA/0/tekniskanvisningendelig070105.pdf 
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/5/ Notater fra BLST (sept 2008) og DMU (aug 2008) om teoretiske 
beregninger på dambrugsudledningner og usikkerheder. 

/6/ MST Punktkilderapport 2006 

 
/7/ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 
om saltvandsbaseret fiskeopdræt 
 
/8/ Se  
http://www2.mst.dk/databaser/mstmiljoedata/havbrug/havbrug_salt
vandsdambrug_signatur.htm 
 
 
 

6.8 Bilagsliste  
 
Bilag 6.1: SQL-udtryk til udtræk fra BBR 
Bilag 6.2: Oversættelse af afløbskoder fra BBR til BLST 
Bilag 6.3: Renseanlæg i Hovedvandopland Mariagerfjord 
Bilag 6.4: Regnbetingede udløb i Hovedvandopland Mariagerfjord 
Bilag 6.5: Dambrug i Hovedvandopland Mariagerfjord 
Bilag 6.6: Virksomheder i Hovedvandopland Mariagerfjord 
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7. Belastningsopgørelser 
 
 
7.1 Dokumentation, opgørelse af nærings-
stoftilførsel til vandområder 
 
Kvælstof-, fosfor- og vandtilførslen til overfladevand er opgjort dels 
som en statusopgørelse forud for vandplanerne og dels under base-
lineforudsætninger, hvor der er indregnet allerede vedtagne tiltag 
frem til 2015.  
 
Grundlaget for opgørelsen er præsenteret på nettet i en Web-GIS ap-
plikationen, der kan findes på www.blst.dk under Vandplaner. Tema-
erne til belastningsopgørelser finder under 2.2. påvirkninger 
 
 

7.2 Oplandskort 
 
I første omgang er hele landet opdelt i deloplande.  
Til alle kystafsnit er der udarbejdet kort med topografiske oplande, 
hvorfra der sker afstrømning til kystområdet.  
Til alle søer, der indgår i vandplanerne, er der ligeledes tegnet topo-
grafiske oplande. I nogle tilfælde, hvor søer ligger ”i kæde”, vil op-
landet til den øverste sø også være opland til de nedstrøms søer. 
Der er ligeledes udarbejdet topografiske oplande til vandløbs-
målestationer. 
Disse tre oplandstemaer er samlet i et oplandstema. Dette oplands-
tema dækker det samlede landområde, og det er lavet således, at der 
ikke er overlap mellem deloplandene. Hvert delopland er tildelt en 
unik ID. 
Dette oplandskort fremgår af Web-GIS. 
 
Kvælstof og fosfor strømmer via vandløb og søer fra et delopland til 
det næste delopland for til sidst at nå kysten. Hvor deloplande græn-
ser op mod kysten eller mod en sø, kan der også være en direkte af-
strømning til søen eller kysten. For alle deloplande er afstrømnings-
vejen defineret ved, at det er angivet, hvilket opland, der ligger ned-
strøms og modtager vand og stof fra oplandet ovenfor. For deloplan-
de langs kystlinien er angivet det kystafsnit, som deloplandet afvan-
der til. Denne topologi er central ved de videre beregninger af vand- 
og stofafstrømningen.  
Topologien for vand- og stofafstrømning fremgår af de bagved-
liggende tabeller til oplandskortet i Web-GIS. 
 
 

7.3 Arealbidrag 
 
Arealbidraget af kvælstof og fosfor fra det åbne land er for hvert del-
opland beskrevet som en kvælstof- eller fosforkoncentration. Kvæl-
stof- og fosforkoncentrationen dækker både bidraget fra landbrugs- 
og ikke-landbrugsarealet og desuden bidraget fra spildevand fra 
spredt bebyggelse, da denne størrelse er vanskellig at udskille fra det 
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øvrige arealbidrag. Til ethvert delopland er desuden anført en vandaf-
strømning. Vandafstrømning gange koncentration giver den samlede 
stofafstrømning fra åbent land i det pågældende delopland.  
 
Koncentrationen og stofafstrømningen ved status er baseret på må-
linger i oplandet i det omfang, der har været data. Hvor der har fore-
ligget data for stoftransport, har der været anvendt et gennemsnit 
over årene 2001-2005 med henblik på at minimere effekten af natur-
lige år til år variationer. 
 
Vandafstrømning og kvælstofkoncentrationer for deloplandene er af-
stemt således, at den beregnede vand og stofmængden ved en ned-
strøms stoftransportstation passer med det målte. 
 
For fosfor vil der ved status kunne være en aflastning fra søer, der 
f.eks. tidligere har modtaget spildevand (aflastning: søen tilbagehol-
der mindre fosfor end den ville gøre, hvis den var i ligevægt – eller 
den har en nettofrigivelse af fosfor i mere ekstreme tilfælde). Bereg-
ningerne af statusbelastning skal beskrive en ligevægtstilstand, og 
beregnet transport af fosfor kan derfor ikke altid afstemmes i forhold 
til målt transport af fosfor. 
 
Koncentrationen af åbent land bidraget ved statusberegningen samt 
vandafstrømningen fremgår af Web-GIS. 
 
Bidraget fra åbent land ved baseline er for kvælstof reduceret dels 
som følge af allerede vedtagen indsats i landbruget og dels af en ind-
sats over for spildevand fra spredt bebyggelse i udvalgte oplande. For 
kvælstof indregnes en generel reduktion i arealbidraget fra land-
brugsarealet på 4 % i forhold til ved status (baggrund for denne be-
regning fremgår af Retningslinjer for udarbejdelse af indsatspro-
grammer på hjemmesiden). På grund af særlige geologiske forhold er 
der i oplandet til Mariager Fjord desuden indregnet en forsinkelse i ef-
fekten af allerede gennemførte tiltag i vandmiljøplanerne (baggrund 
for denne beregning fremgår af Retningslinjer for udarbejdelse af ind-
satsprogrammer på hjemmesiden). For fosfor er det alene bidraget 
fra spildevand fra spredt bebyggelse, der bliver reduceret frem til 
baseline. Vandafstrømningen fra deloplandene antages at være 
uændret. 
Koncentrationen af åbent land bidraget ved baseline fremgår af Web-
GIS. 
 
Hvor vand og stof strømmer gennem søer på vej mod kysten, vil der 
ske en tilbageholdelse eller omsætning af kvælstof og fosfor i søerne. 
Denne fjernelse af kvælstof og fosfor kan beregnes ud fra sømodeller 
eller i enkelte tilfælde på baggrund af søundersøgelser. Den vil udgø-
re en fast procentdel af det tilførte stof afhængig af vandets opholds-
tid i søen. Ved beregning af kvælstof- og fosfortransport til nedstrøms 
søer eller til havet bliver stofmængden reduceret med en procentdel 
svarende til stoftilbageholdelsen eller –fjernelsen i deloplandet. 
Tilbageholdelse og fjernelse af kvælstof og fosfor i deloplande frem-
går af den tabel, der er tilknyttet oplandskortet i Web-GIS. 
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7.4 Punktkildebidrag 
 
Kortet med deloplande og den tilhørende topologi er ligeledes grund-
laget for at få tilknyttet stofmængderne fra punktkilder til de oplande, 
hvor udledningen sker, og at få disse stofmængder ført videre gen-
nem beregningerne sammen med bidraget fra åbent land til ned-
strøms oplande og til kystområderne. I baggrundsnotatets afsnit om 
punktkilder findes en nærmere beskrivelse af beregning af bidraget 
fra punktkilder ved status og ved baseline og efter yderligere indsats. 
 
 

7.5 Beregning af kvælstof og fosfortilførsel 
til søer og kystvandsområder 
 
Ved beregning af stoftilførsel til en sø eller et kystafsnit indgår både 
bidraget fra åbent land og fra punktkilder for hvert delopland. Bereg-
ningen foretages ”oppe fra” således, at der i første omgang beregnes 
en vand- og stofafstrømning fra oplandet, der ligger længst opstrøms 
i systemet. Vand og stof fra dette opland ledes til det nedstrøms op-
land, hvorfra der også kommer et arealbidrag og et punktkildebidrag. 
Såfremt der er en retention i dette opland, bliver den stofmængde, 
der tilføres fra opstrøms oplande og fra åbent land bidrag og punkt-
kilder i oplandet selv, reduceret med den procentdel, som retentionen 
udgør. Den stofmængde, der forlader oplandet, er således summen af 
bidraget fra opstrøms oplande, bidraget fra eget åbent land og fra 
punktkilder minus eventuel retention.  
 
Beregningen foretages i første omgang for statussituationen (punkt-
kildebidrag fra 2005 og åbent land bidrag som gennemsnit for 2001-
2005). Ved denne beregning tages udgangspunkt i måledata i det 
omfang, de findes, og der sker en afstemning til målt stoftransport, 
hvor det er muligt. 
 
Beregning af stofbelastning ved baseline sker ud fra de samme 
vandmængder, men med åbent land bidraget reduceret som beskre-
vet i retningslinierne og med punktkildebidrag reduceret til udlednin-
gen ved baseline.  
 
 
7.6 Sikkerhed af opgørelserne 
 
Den stoftransport, der strømmer ud af et konkret delopland, kan væ-
re opgjort med forskellig sikkerhed afhængig af datagrundlaget. Ta-
bellen tilknyttet oplandskortet på Web-GIS indeholder i kolonnen: 
Sikkerhed en vurdering af den sikkerhed, som en stoftransport er op-
gjort med. Sikkerheden er angivet som 1, 2 eller 3. 

• 1 svarer til en opgørelse, hvor der har været målt stoftrans-
port over årene 2001-2005 således, at der kan laves en rime-
ligt sikker opgørelse af belastningen. 

• 2 svarer til, at der kun er målinger fra enkelte år eller mere 
spredte målinger af koncentration eller vandafstrømning inden 
for oplandet, som kan indikere niveau for koncentration, 
vandafstrømning og belastning.  
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• 3 svarer til, at der ikke findes data for koncentration eller be-
lastning (umålt opland), og arealbidraget må derfor beskrives 
på baggrund af målinger i andre tilsvarende oplande. 

 
 

7.7 Web-GIS – uddybende beskrivelse 
 
I Web-GIS findes temaet: ’Deloplande’ under gruppen: Påvirkninger. 
Hvis temaet downloades, vil der i den tilknyttede tabel kunne findes 
oplysninger svarende til indholdet i nedenstående tabel. 
 
 
 
 
 
Feltbeskrivelse for oplandskort på Web-GIS 
 
Felt Navn Format Beskrivelse  
1 ID_UNIQUE Tekst 

 
Id for hovedvandopland. Id stammer fra det 
nationale kort over hovedvandoplande 
(Web-GIS: VPF10 - Hovedvandopland)  

2 PL_OPLAND Tekst Navn på hovedvandopland 
3 OPLANDS_ID Flydende Id for delopland. Hvert center har hvert sit 

nummersystem. Dette id skal være unikt 
inden for et givent hovedvandopland (dvs. 
inden for ID_UNIQUE) 

4 NS_OPLAND Flydende Id for delopland nedstrøms ”OPLANDS_ID” 
5 Vand_mm Flydende Vandafstrømning angivet i mm/år 
6 Status_N Flydende N i mg/l for åbent land bidrag (bidrag fra 

landbrug, baggrund og spredt bebyggelse) 
(afstemt efter målinger og punktkildebi-
drag) i status-situation 

7 Status_P Flydende P i mg/l for åbent land bidrag (bidrag fra 
landbrug, baggrund og spredt bebyggelse ) 
i status-situation 

8 BL_N Flydende N i mg/l for åbent land bidrag i baseline-
situation 

9 BL_P Flydende P i mg/l for åbent land bidrag i baseline-
situation 

10 Nret_pct Flydende Retention for N i sø i pågældende delopland  
(retention for status-beregningen) 

11 Pret_pct Flydende Retention for P i sø i pågældende delopland 
beregnet under forudsætning af ekstern be-
lastning som ved status og under forudsæt-
ning af, at søen har opnået en ligevægtstil-
stand 

12 Sikkerhed Heltal Sikkerhed for opgørelse af transport ud af 
oplandet. 1 svarer til størst sikkerhed og 3 
til mindst sikkerhed. Omfang af datagrund-
laget for belastningsopgørelser jf. retnings-
linjernes beskrivelse af tre niveauer for må-
linger af stoftransport samt beskrivelse i 
baggrundsnotat 

13 Kystvand Tekst Kystvand (vandplanniveau), som deloplan-
det er knyttet til 
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Bilag 3.1 

Hovedopland 1,3  Mariager Fjord Søareal, ha 12
Delvandopland Inderfjord Middeldybde, m 0,70
Vandløbssystem Onsild Å Max. dybde, m 1,00
Tilløb Hodal Bæk, Onsild Å Volumen, m3 84.000
Afløb Onsild Å Opholdstid, år 0,007

Oplandsareal, km2 53,05

Landbrugsjord, % 76

Befæstet/bebygget areal, % 8
Skov, % 7

Naturarealer, % 0,5

Ferskvand, % 0,6

Andet, % 8

Habitatarter Ikke opgjort % 0,1

F1 – grovsand, % 32
Sø-naturtype ukendt

F2 – finsand, % 4

Badevandssø 1) F3 – lerblandet sandjord, % 44
F4 – sandblandet lerjord, % 0,5
F5 – lerjord, %
F6 – svær lerjord, %

F7 – humus, % 7
F8 – Kalkrig jord, %

1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 13

Natur/vildtreservat Byreservat: Hobro

Arealfredning

Jordbunds-forhold

Søen: Hobro Vesterfjord
11: Kalkrig, 
klarvandet, brak, 
lav

Opland

Søtype

Arealanvendelse

Ramsar område

EF-fuglebeskyttelsesområde

Beskyttelse

Beliggenhed
846:  MariagerfjordKommune(r)

EF-habitatområde

Natura  2000-område

 



 

 

Hovedopland 1,3  Mariager Fjord Søareal, ha 35
Delvandopland Inderfjord Middeldybde, m 2,39
Vandløbssystem Karls Møllebæk Max. dybde, m 4,20
Tilløb Karls Møllebæk, Tanbæk Volumen, m3 836.500
Afløb Karls Møllebæk Opholdstid, år 0,28

Oplandsareal, km2 11,88

Landbrugsjord, % 77

Befæstet/bebygget areal, % 3
Skov, % 13

Naturarealer, % 0,7

Ferskvand, % 3

Andet, % 4

Habitatarter Ikke opgjort %

F1 – grovsand, % 65
Sø-naturtype ukendt

F2 – finsand, % 7

Badevandssø 1) JA F3 – lerblandet sandjord, % 8
F4 – sandblandet lerjord, %
F5 – lerjord, %
F6 – svær lerjord, %

F7 – humus, % 3
F8 – Kalkrig jord, %

1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 17

Natur/vildtreservat

Arealfredning 0274601:  Kielstrup Sø

Jordbunds-forhold

Søen: Kielstrup Sø
12: Kalkrig, 
klarvandet, brak, 
dyb

Opland

Søtype

Arealanvendelse

Ramsar område

EF-fuglebeskyttelsesområde

Beskyttelse

Beliggenhed
846:  MariagerfjordKommune(r)

EF-habitatområde H22: Kielstrup Sø

Natura  2000-område 22: Kielstrup Sø

 



 

 

Hovedopland 1,3  Mariager Fjord Søareal, ha 8,7
Delvandopland Yderfjord Middeldybde, m 1,00
Vandløbssystem Kastbjerg Å Max. dybde, m 1,05
Tilløb Vandløb v. Kjellerup Sø Volumen, m3 87.000
Afløb Vandløb v. Kjellerup Sø Opholdstid, år 0,08

Oplandsareal, km2 5,04

Landbrugsjord, % 65

Befæstet/bebygget areal, % 2
Skov, % 24

Naturarealer, % 0,1

Ferskvand, % 2

Andet, % 8

Habitatarter Ikke opgjort %

F1 – grovsand, % 48
Sø-naturtype ukendt

F2 – finsand, %

Badevandssø 1) F3 – lerblandet sandjord, % 23
F4 – sandblandet lerjord, %
F5 – lerjord, %
F6 – svær lerjord, %

F7 – humus, % 4
F8 – Kalkrig jord, %

1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 25

Natur/vildtreservat

Arealfredning

Jordbunds-forhold

Søen: Kjellerup sø
9: Kalkrig, 
klarvandet, fersk, 
lav

Opland

Søtype

Arealanvendelse

Ramsar område

EF-fuglebeskyttelsesområde

Beskyttelse

Beliggenhed
846:  MariagerfjordKommune(r)

EF-habitatområde H223: Kastbjerg Ådal

Natura  2000-område 223: Kastbjerg Ådal

 



 

 

Hovedopland 1,3  Mariager Fjord Søareal, ha 3,4
Delvandopland Inderfjord Middeldybde, m ukendt
Vandløbssystem ingen Max. dybde, m 5,00
Tilløb Volumen, m3 ukendt
Afløb Opholdstid, år ukendt

Oplandsareal, km2 1,66

Landbrugsjord, % 29

Befæstet/bebygget areal, % 1
Skov, % 59

Naturarealer, % 2

Ferskvand, % 2

Andet, % 8

Habitatarter Ikke opgjort %

F1 – grovsand, % 12
Sø-naturtype 3160: Brunvandet sø

F2 – finsand, % 0,1

Badevandssø 1) F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %
F5 – lerjord, %
F6 – svær lerjord, %

F7 – humus, %
F8 – Kalkrig jord, %

1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 88

Natur/vildtreservat

Arealfredning

Jordbunds-forhold

Søen: Mossø
14: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
dyb

Opland

Søtype

Arealanvendelse

Ramsar område

EF-fuglebeskyttelsesområde F4: Rold Skov

Beskyttelse

Beliggenhed
840:  RebildKommune(r)

EF-habitatområde H20: Rold Skov, Lindenborg Ådal 
og Madum Sø

Natura  2000-område 18: Rold Skov, Lindenborg Ådal 
og Madum Sø

 



 

 

Hovedopland 1,3  Mariager Fjord Søareal, ha 7,1
Delvandopland Yderfjord Middeldybde, m ukendt
Vandløbssystem ingen Max. dybde, m 0,20
Tilløb Volumen, m3 ukendt
Afløb Opholdstid, år ukendt

Oplandsareal, km2 3,55

Landbrugsjord, % 78

Befæstet/bebygget areal, % 2
Skov, % 17

Naturarealer, % 0,1

Ferskvand, %

Andet, % 3

Habitatarter Ikke opgjort %

F1 – grovsand, % 71
Sø-naturtype ukendt

F2 – finsand, %

Badevandssø 1) F3 – lerblandet sandjord, % 0,9
F4 – sandblandet lerjord, %
F5 – lerjord, %
F6 – svær lerjord, %

F7 – humus, % 2
F8 – Kalkrig jord, %

1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 26

Natur/vildtreservat

Arealfredning

Jordbunds-forhold

Søen: Sem Sø
13: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
lav

Opland

Søtype

Arealanvendelse

Ramsar område

EF-fuglebeskyttelsesområde

Beskyttelse

Beliggenhed
846:  MariagerfjordKommune(r)

EF-habitatområde

Natura  2000-område

 



 

 

Hovedopland 1,3  Mariager Fjord Søareal, ha 18
Delvandopland Yderfjord Middeldybde, m 1,00
Vandløbssystem Fuglsø Bæk Max. dybde, m 2,70
Tilløb Volumen, m3 182.100
Afløb Afløb fra Udbyover Sø Opholdstid, år 0,69

Oplandsareal, km2 1,14

Landbrugsjord, % 75

Befæstet/bebygget areal, % 2
Skov, % 2

Naturarealer, % 4

Ferskvand, % 16

Andet, % 1

Habitatarter Ikke opgjort % 100

F1 – grovsand, %
Sø-naturtype ukendt

F2 – finsand, % 2

Badevandssø 1) F3 – lerblandet sandjord, % 79
F4 – sandblandet lerjord, %
F5 – lerjord, %
F6 – svær lerjord, %

F7 – humus, % 4
F8 – Kalkrig jord, %

1) Omfattet af EF- badevandsdirektiv FKX – uklassificeret, % 100

EF-habitatområde

Natura  2000-område
Beskyttelse

Beliggenhed
730:  RandersKommune(r)

Ramsar område

EF-fuglebeskyttelsesområde

Jordbunds-forhold

Søen: Udbyover Sø
9: Kalkrig, 
klarvandet, fersk, 
lav

Opland

Søtype

Arealanvendelse

Natur/vildtreservat

Arealfredning

 



 

 

Bilag 3.2 
 
3.4.1 Fuglsø ved Havndal 
 
Ingen data 
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Bilag 6.1   
 
6.1.1 Udtræk fra OIS til Spredt bebyggelse 
 
I forbindelse med udtrækket for oplysninger om den spredte bebyg-
gelse tilføjes tre afledte tabeller i OIS databasen for at have en for-
nuftig forespørgselshastighed. Tabellerne er listet nedenfor 
 
• SPREDT_AfloebAdr 
o RowID (Unik identifikation) 
o KOMMUNE_NR 
o EJD_NR 
o VEJ_KODE 
o HUS_NR 
o POSTNR 
o POSTDISTRIKT 
o VEJ_NAVN 
o HusNr 
o BYNAVN 
o AFLOEB_KODE 
o AFLOEB_KODE_T 
o AFLOEB_KODE_OPRIND 
o BYG_ANVEND_KODE 
o BYG_ANVEND_KODE_T 
o VUR_BENYT_KODE 
o VUR_BENYT_KODE_T 
o ADR_E_ETRS89 
o ADR_N_ETRS89 
 
• SPREDT_SumAfloebBygAnv 
o RowID (Unik identifikation) 
o Antal (Antal grupperet på KOMMUNE_NR, EJD_NR, VEJ_KODE, 
HUS_NR , 
BYG_ANVEND_KODE og AFLOEB_KODE) 
o KOMMUNE_NR 
o EJD_NR 
o VEJ_KODE 
o HUS_NR 
o SumBygArlSaml 
o MinBygArlSaml 
o MaxBygArlSaml 
o BYG_ANVEND_KODE 
o AFLOEB_KODE 
 
• SPREDT_SumEjdAdr 
o RowID (Unik identifikation) 
o Antal (Antal grupperet på KOMMUNE_NR, EJD_NR fra CO31000T 
OSAK adresse) 
o kommune_nr 
o ejd_nr 
 



 

 

De tre tabeller opdateres i forbindelse med den ugentlige opdatering 
af OIS databasen. 
Tabellerne opdateres af fem procedure 
 
• VSP_OpdaterSpredtBebyg01 
• VSP_OpdaterSpredtBebyg02 
• VSP_OpdaterSpredtBebyg03 
• VSP_OpdaterSpredtBebyg04 
• VSP_OpdaterSpredtBebyg05 
 
 
6.1.2 De tre tabeller 
 
I de tre tabeller består af en hovedtabel ”SPREDT_AfloebAdr” og to 
summeringstabeller 
”SPREDT_SumAfloebBygAnv” og ”SPREDT_SumEjdAdr” 
 
 
6.1.2.1 SPREDT_AfloebAdr 

Tabellen giver ét renseanlæg / ejendom på en given adresse. Til hver 
adresse knyttes tre koder : 

• afløbskode fra BBR 

• bygningsanvendelse fra BBR 

• Ejendomsanvendelsen fra SVUR 

I skrivende stund 20. august 2008 er der små 800 adresser der fin-
des mere end én gang ‐ fordi hver af disse adresser indeholder flere 
ejendomme – hvilket dog skal ses i forhold til at tabellen i alt inde-
holder små 2.000.000 adresser. For disse adresser vil der registreres 
flere renseanlæg pr. adresse, hvilket kan være en fejlkilde. Et ek-
sempel kunne være et landbrug, hvor beboelsen er én ejendom og 
driftsbygningerne og jorden en anden. 

 
Afløbskode (AFLOEB_KODE) 

Da der kan være flere bygninger på en given adresse med hver deres 
afløbskode tilknyttes afløbskoden ud fra en prioriteret liste (se afsnit 
om Prioriteringstabeller). Afløbskoden tages primært ‐ hvis den findes 
‐ fra BBR‐bygning (tabel CO10100T i OIS databasen) og AF-
LOEB_KODE_OPRIND sættes til ”byg”. Hvis der ikke findes en afløbs-
kode i BBR‐bygning tages koden sekundært fra BBR‐ejendom (tabel 
CO10000T i OIS databasen), og AFLOEB_KODE_OPRIND sættes til 
”ejd” . 

 
Bygning anvendelseskode (BYG_ANVEND_KODE) 

Til hver adresse er der knyttet oplysninger om hovedbygningens an-
vendelse. De tages fra tabellen BBRbygning. 

Da der oftest findes flere bygninger på en given adresse vælges ho-
vedbygningen ud fra en prioriteret liste (se afsnit om Prioriteringsta-
beller). Eksempelvis er hovedbygningen for en gård, den bygning der 
anvendes til beboelse, hvor bygningerne til drift er sekundære. 



 

 

 
 
Kode for ejendommens anvendelse (VUR_BENYT_KODE) 
 
Anvendelseskode på ejendomsniveau fra Vurderingsregisteret 
(SVUR). 
Tabellen har desuden en fuld postadresse tilknyttet. 
 
 
6.1.2.2 SPREDT_ SumAfloebBygAnv 

Denne tabel indeholder en summering på adresser med ejendoms-
nummer ‐ jf. SPREDT_AfloebAdr ‐ hvor der summeres over bygnings-
anvendelseskode og afløbskode. Det vil sige, at det eksempelvis er 
muligt for et landbrug at se hvor mange driftsbygninger der er på 
adressen. Desuden indeholder tabellen arealer for den mindste byg-
ning, den største bygning samt en summering af bygningsarealerne. 
 

6.1.2.3 SPREDT_SumEjdAdr 
 
Denne tabel indeholder en summering over de ejendomme der har 
mere end én adresse. Tabellen 
fortæller altså hvilke ejendomme der optræder mere end en gang i 
SPREDT_AfloebAdr. 
 
SPREDT_SumEjdAdr er medtaget for at få en i indikation på om der 
muligvis kunne ligge 
kolonihaveforeninger på de ejendomme, hvor der er mange adresser. 
 
 
6.1.2.4 Kendte problemer 
 
1. Data sætte indeholder ikke ejerlejligheder, men da data skal bru-

ges i det åbne land anses dette  ikke som et problem. 
 

2. Kolonihaver findes ikke nødvendigvis i datasættet, da disse ofte ik-
ke er registreret i BBR, og ofte 
kun er registreret med en adresse. 

 
 



 

 

Prioriteringstabeller 
 
Prioritering af afløbskoder 
 

Priorite-
ring 

Ko-
de 

Tekst 

1 75 Blandet afløbsforhold på ejendom (er specificeret på bygninger) 
2 10 Afløb til offentligt spildevandsanlæg 
3 29 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 
4 30 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg 
5 32 Mekanisk og biologisk rensning 
6 11 Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg 
7 21 Afløb til samletank for toiletvand og mek. rens. af øvr. spilde-

vand 
8 31 Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller 

hav 
9 20 Afløb til samletank 
10 70 Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet 
11 80 Anden type afløb 
12 90 Intet afløb 

 
 



 

 

Prioritering af anvendelseskoder 
 
Prioritering Kode Tekst 

1 110 Stuehus til landbrugsejendom 
2 120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) 
3 130 Række‐, kæde‐ eller dobbelthus 

4 140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 
2‐familiehus) 

5 150 Kollegium 
6 160 Døgninstitution (pleje‐, alderdoms‐, børne‐, eller 

ungdomshjem) 
7 190 Anden bygning til helårsbeboelse 
8 330 Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden ser-

vicevirksomhed 
9 440 Daginstitution (børnehave, vuggestue eller lignen-

de) 
10 410 Biograf, teater, bibliotek, kirke, museum eller lign. 
11 420 Undervisning og forskning (skole, gymnasium eller 

lignende) 
12 430 Hospital, sygehjem, fødeklinik eller lignende 
13 520 Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem eller 

lignende) 
14 530 Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende 

(idrætsudøvelse) 
15 490 Bygning til anden institution, herunder kaserne, 

fængsel og lign. 
16 510 Sommerhus 
17 540 Kolonihavehus 
18 210 Avls‐ og driftsbygning (til landbrug, skovbrug, gart-

neri m.v.) 
19 220 Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) 
20 230 El‐, gas‐, vand ‐, varmeværk, forbrændingsanstalt 

eller lignende 
21 290 Anden bygning til landbrug, industri eller lign. 
22 310 Transport‐ eller garageanlæg (fragtmandshal, luft-

havnsbygning o.l.) 
23 320 Kontor, handel, lager, offentlig administration 
24 390 Anden bygning til handel, transport eller lignende 
25 590 Anden bygning til fritidsformål 
26 910 Garage 1‐2 køretøjer 

27 920 Carport 
28 930 Udhus 



 

 

Bilag 6.2  

 

Oversættelse af afløbskoder fra BBR til BLST 
 
Alle ejendomme i BBR med afløbskoden 10 (afløb til klo-
ak) sorteres fra. 
 
 

AFLOEB 
_KODE 
_BRR 

AFLOEB _TEKST_BBR 

AFLOEB 
_KODE_MST 
(Før MST-
kodeliste er 
ændret) 

 
AFLOEB _TEKST_MST 
(Før MST-kodeliste er 
ændret) 

11 Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg E1 Mekanisk 

20 Afløb til samletank A4 Samletank 

21 
Afløb til samletank for toiletvand og 
mek. rens. af øvr. spildevand 

E8 
Samletank toilet +  
Mekanisk gråt 

29 
Mekanisk rensning med nedsivningsan-
læg med tilladelse 

A2 
Nedsivning 

30 
Mekanisk rensning med nedsivningsan-
læg 

A2 
Nedsivning 

31 
Mekanisk rensning med privat udledn. 
dir. til vandløb, sø eller hav 

E1 
Mekanisk 

32 Mekanisk og biologisk rensning E2 Mekanisk biologisk 

70 
Udledning uden rensning direkte til 
vandløb, søer eller havet 

E16 
Urenset 

75 
Blandet afløbsforhold på ejendom (er 
specificeret på bygninger) 

E1 
Mekanisk 

80 Anden type afløb E1 Mekanisk 

90 Intet afløb A13 Intet afløb 

 
 
 
 



 



Bilag 6.3: Renseanlæg til Hovedvandopland Mariagerfjord

Anlægs-navn
Gl.   
kommunenavn

Anlægs-
type Ejer-forhold Godk. PE

Vand 2005 
(m3/år)

Bi5   
2005 

(kg/år) 

N      
2005 

(kg/år) 

P     
2005 

(kg/år) 
Vand 2015 

(m3/år)

Bi5   
2015 

(kg/år)

N      
2015 

(kg/år)

P     
2015 

(kg/år)
Bemærk-ninger 
2005

Bemærk-ninger 
2015 INDSATS

MARIAGER CR Mariager MBNDK Kommunal 5092 423800 3796,32 3026,2 168,89 423800 3796,32 3026,2 168,89    
ASSENS CR Mariager MBNK Kommunal 4639 248200 1185,23 6371,1 99,269 248200 1185,23 6371,1 99,269    
Astrup Arden MBKL Kommunal 675 34761 80,1524 317,08 18,102 34761 80,1524 317,08 18,102    

Oue Arden MBNDK Kommunal 7237 393451 991,555 4035,7 95,574 398591 1009,03 4062,5 98,658  
Indregnet spildevand 
fra Ll. Arden  

Ll. Arden Arden RZ Kommunal 50 5140,4165 17,7664 129,36 59,678 0 0 0 0
Afskåret til Oue 
2007   

Glerup Hadsund BS Kommunal 80 4738 53,4027 142,14 33,33 4738 53,4027 142,14 33,33    
Hadsund Hadsund MBNDK Kommunal 21216 1137500 4875,74 4306,3 400,35 1137500 4875,74 4306,3 400,35    
Als Odde Hadsund MK Kommunal 2937 161111 6560,32 7046,2 134,89 161111 6560,32 7046,2 134,89    

Hobro Hobro MBNDKF Kommunal 68246 2894442 17630,7 14477 645,43 2898293,5 17654,1 14496 646,29  
Indregnet spildevand 
fra Brøndum  

Brøndum Hobro RZ Kommunal 70 3851,48 65,2896 107,84 53,582 0 0 0 0
Afskåret til 
Hobro 2009   

Korup Skørping BAS Kommunal 192 70100 327,828 2383,4 30,756 70100 327,828 2383,4 30,756    

HAVNDAL Mariager MBNK Kommunal 2082 91600 301,975 1684,5 26,753 0 0 0 0  
Nedlægges 2008-11 
til Råby Kær  

UDBYNEDER Mariager MBK Kommunal 223 12700 33,0353 562,02 7,9038 0 0 0 0  
Nedlægges 2008-11 
til Råby Kær  



side 1

Bilag 6.4: Regnbetingede udløb til Hovedvandopland Mariagerfjord

GIS Id. Udl. Nr. Gl. kommune Type
Total 
areal 
Ha.

Red. 
areal Ha.

Bassin 
spare. 

m3

Bassin 
forsink. 

m3

Vand 
2005 

(m3/år)

COD 
2005 

(kg/år)

BI5 
2005 
(kgår)

N 
2005 

(kg/år)
P 2005 
(kg/år)

Vand 
2015 

(m3/år)

COD 
2015 

(kg/år)

BI5 
2015 

(kg/år)

N 
2015 

(kg/år)
P 2015 
(kg/år)

Indsats

10354 01UA Arden SF 71,57 20,04 97192 4860 607 194 48 97192 4860 607 194 48
10355 01UB Arden OS 11,40 3,19 85 1186 156 31 13 3 1186 156 31 13 3 x
10356 01UF Arden SE 4,43 1,24 0 6016 301 38 12 3 6016 301 38 12 3
10357 01UG Arden SF 21,97 6,15 6500 29835 1492 186 60 15 29835 1492 186 60 15
10358 01UH Arden SE 0,76 0,30 0 1474 74 9 3 1 1474 74 9 3 1
10359 01UK Arden SE 24,08 9,63 0 46715 2336 292 93 23 46715 2336 292 93 23
10360 01UO Arden SF 22,30 4,98 1800 24172 1209 151 48 12 24172 1209 151 48 12
10361 01UP Arden SE 3,08 0,30 1434 72 9 3 1 1434 72 9 3 1
10362 01UR Arden SE 2,33 0,75 3616 181 23 7 2 3616 181 23 7 2
10363 02UA Arden SE 9,91 1,90 9200 460 58 18 5 9200 460 58 18 5
10364 02UC Arden SF 23,17 6,49 820 31465 1573 197 63 16 31465 1573 197 63 16
10365 02UD Arden SE 20,60 5,77 0 27975 1399 175 56 14 27975 1399 175 56 14
10366 03UA Arden SE 13,71 3,84 18618 931 116 37 9 18618 931 116 37 9
10367 03UC Arden OV 2,07 0,50 238 29 6 2 1 238 29 6 2 1
10368 03UD Arden SE 3,13 0,83 4016 201 25 8 2 4016 201 25 8 2
10369 03UE Arden SE 14,54 4,07 19745 987 123 39 10 19745 987 123 39 10
10370 03UF Arden SE 6,57 1,84 8922 446 56 18 4 8922 446 56 18 4
10371 03UG Arden SE 2,11 0,59 2865 143 18 6 1 2865 143 18 6 1
10372 03UH Arden SE 2,54 0,71 3449 172 22 7 2 3449 172 22 7 2
10373 03UJ Arden OV 0,95 0,15 73 9 2 1 0 73 9 2 1 0
10374 03UK Arden SE 1,57 0,38 1827 91 11 4 1 1827 91 11 4 1
10375 04UA Arden SE 0,91 0,25 0 1236 62 8 2 1 1236 62 8 2 1
10376 04UB Arden SE 29,88 8,50 0 41239 2062 258 82 20 41239 2062 258 82 20
10384 08UA Arden SF 29,11 8,15 4500 39531 1977 247 79 20 39531 1977 247 79 20
10385 09UA Arden SE 8,00 2,24 10864 543 68 22 5 10864 543 68 22 5
10386 10UA Arden SE 17,77 1,15 0 5566 278 35 11 3 5566 278 35 11 3
10388 12UA Arden SE 0,62 0,17 0 842 42 5 2 0 842 42 5 2 0
10389 12UB Arden SE 2,08 0,58 0 2825 141 18 6 1 2825 141 18 6 1
10390 13UA Arden SE 3,85 0,62 0 2988 149 19 6 1 2988 149 19 6 1
10391 13UB Arden SE 1,80 0,29 1397 70 9 3 1 1397 70 9 3 1
10392 14UA Arden SE 8,69 1,39 0 6743 337 42 13 3 6743 337 42 13 3
10393 15UA Arden SE 4,40 0,88 4268 213 27 9 2 4268 213 27 9 2
10793 U.A.1.2 Hadsund OV 6,28 1,21 1600 198 40 16 4 1600 198 40 16 4
10794 U.A.1.3 Hadsund OV 6,76 2,87 0,8 4120 503 101 42 10 4120 503 101 42 10
10795 U.A.1.4 Hadsund OV 83,98 26,87 7,2 56071 6902 1380 569 143 56071 6902 1380 569 143
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GIS Id. Udl. Nr. Gl. kommune Type
Total 
areal 
Ha.

Red. 
areal Ha.

Bassin 
spare. 

m3

Bassin 
forsink. 

m3

Vand 
2005 

(m3/år)

COD 
2005 

(kg/år)

BI5 
2005 
(kgår)

N 
2005 

(kg/år)
P 2005 
(kg/år)

Vand 
2015 

(m3/år)

COD 
2015 

(kg/år)

BI5 
2015 

(kg/år)

N 
2015 

(kg/år)
P 2015 
(kg/år)

Indsats

10796 U.A.1.8 Hadsund OV 3,86 0,93 940 115 23 10 2 940 115 23 10 2
10797 U.A.1.9 Hadsund OV 14,09 3,95 8280 1023 205 84 21 8280 1023 205 84 21
10798 U.A.3.1 Hadsund OV 12,57 2,51 5270 654 131 54 14 5270 654 131 54 14
10799 U.A.3.2 Hadsund OV 10,20 2,04 0,8 4100 508 102 42 11 4100 508 102 42 11
10800 U.A.3.3 Hadsund OV 7,77 1,55 1940 239 48 20 5 1940 239 48 20 5
10801 U.A.6.1 Hadsund OS 17,02 4,36 200 3890 481 96 40 10 3890 481 96 40 10
10802 U.D.1.1 Hadsund OV 7,33 2,05 6500 795 159 66 17 6500 795 159 66 17
10803 UA.1.10 Hadsund OV 4,06 0,97 900 113 23 9 2 900 113 23 9 2
10804 UA.1.12 Hadsund OV 76,18 19,50 42500 5276 1055 434 109 42500 5276 1055 434 109
10805 UA1.100 Hadsund OV 6,40 1,45 698 86 17 7 2 698 86 17 7 2
10806 UA1.11 Hadsund SE 10,00 4,64 22500 1125 141 45 11 22500 1125 141 45 11
10807 UA1.14A Hadsund SE 43,49 17,27 3920 83760 4188 523 168 41 83760 4188 523 168 41
10808 UA1.14B Hadsund SE 19,40 5,43 26345 1317 165 53 13 26345 1317 165 53 13
10809 UA1.17A Hadsund SE 19,81 9,01 43683 2184 273 87 22 43683 2184 273 87 22
10810 UA1.18A Hadsund SF 54,75 24,03 3900 116546 5827 728 233 58 116546 5827 728 233 58
10811 UA1.18B Hadsund SE 1,05 0,25 1222 61 8 2 1 1222 61 8 2 1
10812 UA1.28A Hadsund SE 1,71 0,48 2322 116 15 5 1 2322 116 15 5 1
10813 UA1.2A Hadsund SE 0,20 0,14 698 35 4 1 0 698 35 4 1 0
10814 UA1.31 Hadsund SF 3,52 0,56 90 2732 137 17 5 1 2732 137 17 5 1
10815 UA1.36A Hadsund SF 3,27 1,57 385 7613 381 48 15 4 7613 381 48 15 4
10816 UA1.36B Hadsund SF 4,80 2,30 1156 11174 559 70 22 6 11174 559 70 22 6
10817 UA1.3A Hadsund SE 0,40 0,29 1397 70 9 3 1 1397 70 9 3 1
10818 UA1.6 Hadsund SE 5,56 3,56 17258 863 108 35 9 17258 863 108 35 9
10819 UA1.6.1 Hadsund SE 0,66 0,53 2561 128 16 5 1 2561 128 16 5 1
10820 UA1.9S Hadsund SE 0,76 0,49 2359 118 15 5 1 2359 118 15 5 1
10821 UA3.4 Hadsund SE 2,49 0,30 1449 72 9 3 1 1449 72 9 3 1
10823 UA4.2 Hadsund SE 4,57 1,28 0 6206 310 39 12 3 6206 310 39 12 3
10824 UA4.3 Hadsund SE 13,01 3,64 0 17668 883 110 35 9 17668 883 110 35 9
10825 UA4.5 Hadsund SE 12,76 2,55 0 12377 619 77 25 6 12377 619 77 25 6
10826 UA4.9 Hadsund SE 0,18 0,05 0 244 12 2 0 0 244 12 2 0 0
10830 UB1.1 Hadsund SE 60,42 16,92 82050 4103 513 164 41 82050 4103 513 164 41
10831 UB1.12 Hadsund SF 2,36 1,04 5036 252 31 10 2 5036 252 31 10 2
10833 UB3.1 Hadsund SE 20,35 4,88 0 23687 1184 148 47 12 23687 1184 148 47 12
10834 UC1.1 Hadsund SE 14,82 4,15 20126 1006 126 40 10 20126 1006 126 40 10
10835 UC1.2 Hadsund SE 16,36 4,58 22217 1111 139 44 11 22217 1111 139 44 11
10836 UC1.3 Hadsund SE 0,45 0,13 611 31 4 1 0 611 31 4 1 0
10837 UC1.4 Hadsund SE 1,79 0,50 2431 122 15 5 1 2431 122 15 5 1
10838 UC1.5 Hadsund SE 1,09 0,31 1480 74 9 3 1 1480 74 9 3 1
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GIS Id. Udl. Nr. Gl. kommune Type
Total 
areal 
Ha.

Red. 
areal Ha.

Bassin 
spare. 

m3

Bassin 
forsink. 

m3

Vand 
2005 

(m3/år)

COD 
2005 

(kg/år)

BI5 
2005 
(kgår)

N 
2005 

(kg/år)
P 2005 
(kg/år)

Vand 
2015 

(m3/år)

COD 
2015 

(kg/år)

BI5 
2015 

(kg/år)

N 
2015 

(kg/år)
P 2015 
(kg/år)

Indsats

11113 A03UR01 Hobro SE 7,50 1,50 7275 364 45 15 4 7275 364 45 15 4
11114 A04UR01 Hobro SE 3,10 0,92 4483 224 28 9 2 4483 224 28 9 2
11115 A05UR01 Hobro SF 67,90 16,34 13000 79231 3962 495 158 39 79231 3962 495 158 39
11116 A06UR01 Hobro SE 3,00 1,60 7748 387 48 15 4 7748 387 48 15 4
11117 A08UR01 Hobro SF 35,50 10,02 6250 48597 2430 304 97 24 48597 2430 304 97 24
11118 A12UF01 Hobro OV 12,20 4,36 14941 2106 421 175 46 14941 2106 421 175 46
11119 A12UF02 Hobro OV 6,90 2,08 7139 1006 201 84 22 7139 1006 201 84 22
11120 A12UF03 Hobro OV 0,20 0,08 274 39 8 3 1 274 39 8 3 1
11121 A12UR04 Hobro SE 0,20 0,16 776 39 5 2 0 776 39 5 2 0
11122 A13UF01 Hobro OV 5,60 1,12 3837 541 108 45 12 3837 541 108 45 12
11123 A14UF01 Hobro OV 1,90 0,76 2603 367 73 31 8 2603 367 73 31 8
11124 A15UR01 Hobro SE 2,60 0,52 2522 126 16 5 1 2522 126 16 5 1
11125 A17UR01 Hobro SE 37,30 11,39 55243 2762 345 110 27 55243 2762 345 110 27
11126 A19UF01 Hobro OV 4,30 2,13 7306 1030 206 86 23 7306 1030 206 86 23
11127 A19UF02 Hobro OV 2,20 0,67 2291 323 65 27 7 2291 323 65 27 7
11128 A19UF03 Hobro OV 1,50 0,60 2055 290 58 24 6 2055 290 58 24 6
11129 A20UF01 Hobro OS 111,50 44,03 490 150815 21255 4251 1771 465 150815 21255 4251 1771 465
11130 A20UF05 Hobro OS 7,20 5,06 15 17329 2442 488 204 53 17329 2442 488 204 53
11131 A20UF07 Hobro OV 1,00 0,45 1535 216 43 18 5 1535 216 43 18 5
11132 A20UF08 Hobro OV 0,90 0,36 1233 174 35 14 4 1233 174 35 14 4
11133 A20UR04 Hobro SE 1,70 1,36 6596 330 41 13 3 6596 330 41 13 3
11134 A20UR06 Hobro SE 1,30 0,78 3783 189 24 8 2 3783 189 24 8 2
11135 A20UR09 Hobro SE 1,20 0,86 4190 210 26 8 2 4190 210 26 8 2
11136 A21URSV Hobro SE 2,20 1,10 5335 267 33 11 3 5335 267 33 11 3
11137 A22UR01 Hobro SE 1,60 1,28 6208 310 39 12 3 6208 310 39 12 3
11138 A22UR02 Hobro SE 3,30 2,02 9789 489 61 20 5 9789 489 61 20 5
11139 A22UR03 Hobro SE 0,70 0,50 2444 122 15 5 1 2444 122 15 5 1
11140 A22UR04 Hobro SE 0,20 0,16 776 39 5 2 0 776 39 5 2 0
11141 A23UF01 Hobro OV 3,10 1,71 5862 826 165 69 18 5862 826 165 69 18
11142 A23UR02 Hobro SE 5,50 1,36 6615 331 41 13 3 6615 331 41 13 3
11143 A23UR03 Hobro SE 6,00 3,55 17219 861 108 34 9 17219 861 108 34 9
11144 A23UR05 Hobro SE 0,80 0,32 1552 78 10 3 1 1552 78 10 3 1
11145 A24UF01 Hobro OV 12,20 4,87 16687 2352 470 196 51 16687 2352 470 196 51
11146 A24UR02 Hobro SE 1,80 1,44 6984 349 44 14 3 6984 349 44 14 3
11147 A25UR01 Hobro SE 8,30 2,50 12141 607 76 24 6 12141 607 76 24 6
11148 A25UR02 Hobro SE 5,50 1,88 9137 457 57 18 5 9137 457 57 18 5
11149 A25UR04 Hobro SE 0,10 0,08 388 19 2 1 0 388 19 2 1 0
11150 A26UF01 Hobro OV 2,90 1,16 3974 560 112 47 12 3974 560 112 47 12
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GIS Id. Udl. Nr. Gl. kommune Type
Total 
areal 
Ha.

Red. 
areal Ha.

Bassin 
spare. 

m3

Bassin 
forsink. 

m3

Vand 
2005 

(m3/år)

COD 
2005 

(kg/år)

BI5 
2005 
(kgår)

N 
2005 

(kg/år)
P 2005 
(kg/år)

Vand 
2015 

(m3/år)

COD 
2015 

(kg/år)

BI5 
2015 

(kg/år)

N 
2015 

(kg/år)
P 2015 
(kg/år)

Indsats

11151 A26UR02 Hobro SE 0,10 0,08 388 19 2 1 0 388 19 2 1 0
11152 A26UR03 Hobro SE 4,20 1,93 9343 467 58 19 5 9343 467 58 19 5
11153 A27UF01 Hobro OV 19,80 6,53 22353 3150 630 263 69 22353 3150 630 263 69
11154 A28UR01 Hobro SE 3,50 1,06 5160 258 32 10 3 5160 258 32 10 3
11155 A28UR02 Hobro SF 63,80 17,68 2650 85753 4288 536 172 42 85753 4288 536 172 42
11156 A28UR03 Hobro SE 3,50 1,06 5160 258 32 10 3 5160 258 32 10 3
11157 A30UF01 Hobro OV 2,50 0,76 2603 367 73 31 8 2603 367 73 31 8
11158 A31UF01 Hobro OV 26,10 9,12 31231 4401 880 367 96 31231 4401 880 367 96
11159 A32UF01 Hobro OV 23,30 8,19 28062 3955 791 330 87 28062 3955 791 330 87
11160 A32UR02 Hobro SE 8,40 4,53 21946 1097 137 44 11 21946 1097 137 44 11
11161 A33UF01 Hobro OV 6,70 2,11 7224 1018 204 85 22 7224 1018 204 85 22
11162 A33UR03 Hobro SE 9,70 3,41 16559 828 103 33 8 16559 828 103 33 8
11163 A33UR04 Hobro SE 0,40 0,14 679 34 4 1 0 679 34 4 1 0
11164 A35UF01 Hobro OV 13,10 4,45 15254 2150 430 179 47 15254 2150 430 179 47
11165 A36UF01 Hobro OV 6,40 1,66 5670 799 160 67 17 5670 799 160 67 17
11166 A40UR01 Hobro SE 1,60 0,64 3104 155 19 6 2 3104 155 19 6 2
11167 A41UF01 Hobro OS 14,80 5,92 500 20280 2858 572 238 63 20280 2858 572 238 63
11168 A42UR01 Hobro SE 20,50 4,94 23978 1199 150 48 12 23978 1199 150 48 12
11169 A43UR01 Hobro SE 10,50 3,19 15481 774 97 31 8 15481 774 97 31 8
11170 A48UR01 Hobro SE 4,10 2,03 9863 493 62 20 5 9863 493 62 20 5
11171 A49UF01 Hobro OV 1,50 0,76 2590 365 73 30 8 2590 365 73 30 8
11172 A59UR01 Hobro SF 6,90 0,33 1200 1606 80 10 3 1 1606 80 10 3 1
11173 A62UR01 Hobro SF 16,90 6,77 4000 32835 1642 205 66 16 32835 1642 205 66 16
11180 F01UR01 Hobro SE 1,10 0,22 1067 53 7 2 1 1067 53 7 2 1
11186 J01UF01 Hobro OS 13,70 2,61 487 8941 1260 252 105 28 8941 1260 252 105 28
11187 K01UR01 Hobro SE 0,09 0,07 349 17 2 1 0 349 17 2 1 0
11188 K01UR02 Hobro SE 0,01 0,01 39 2 0 0 0 39 2 0 0 0
11192 M01UR01 Hobro SE 0,20 0,06 295 15 2 1 0 295 15 2 1 0
12296 B.17 Ikke navngivet SF 7,00 2,41 11679 584 73 23 6 11679 584 73 23 6
12297 B.18 Ikke navngivet SF 22,00 8,62 41826 2091 261 84 21 41826 2091 261 84 21

304 TilRåby Mariager BE 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9994 U10 Mariager OV 6,70 1,88 35 986 146 29 10 2 986 146 29 10 2
9998 U11 Mariager SE 4,20 0,96 5060 253 30 10 3 5060 253 30 10 3
9999 U110 Mariager SE 0,15 0,12 633 32 4 1 0 633 32 4 1 0

10000 U12 Mariager SE 4,50 0,86 4533 227 27 9 2 4533 227 27 9 2
10001 U121a Mariager SE 12,90 2,06 10880 544 65 22 5 10880 544 65 22 5
10002 U13 Mariager SF 28,80 7,28 1450 38383 1107 133 44 11 38383 1107 133 44 11
10003 U14a Mariager SE 0,10 0,08 422 21 3 1 0 422 21 3 1 0



side 5

GIS Id. Udl. Nr. Gl. kommune Type
Total 
areal 
Ha.

Red. 
areal Ha.

Bassin 
spare. 

m3

Bassin 
forsink. 

m3

Vand 
2005 

(m3/år)

COD 
2005 

(kg/år)

BI5 
2005 
(kgår)

N 
2005 

(kg/år)
P 2005 
(kg/år)

Vand 
2015 

(m3/år)

COD 
2015 

(kg/år)

BI5 
2015 

(kg/år)

N 
2015 

(kg/år)
P 2015 
(kg/år)

Indsats

10004 U14b Mariager SE 0,10 0,08 422 21 3 1 0 422 21 3 1 0
10005 U14c Mariager SE 12,00 1,37 7211 361 43 14 4 7211 361 43 14 4
10006 U190 Mariager SE 4,00 0,32 1687 84 10 3 1 1687 84 10 3 1
10007 U191 Mariager SE 4,00 0,32 1687 84 10 3 1 1687 84 10 3 1
10008 U1ov Mariager BE 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10009 U2 Mariager SE 20,10 5,10 26883 1344 161 54 13 26883 1344 161 54 13
10010 U20 Mariager BE 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10011 U21 Mariager OS 117,90 22,30 1000 10024 1285 241 85 21 10024 1285 241 85 21
10012 U21 sep Mariager SE 6,50 2,00 10525 526 63 21 5 10525 526 63 21 5
10013 U22 Mariager SE 9,80 1,87 9868 493 59 20 5 9868 493 59 20 5
10014 U24 Mariager SE 19,10 3,82 20136 1007 121 40 10 20136 1007 121 40 10
10015 U25 Mariager SE 2,20 0,44 2319 116 14 5 1 2319 116 14 5 1
10016 U26 Mariager SE 0,60 0,14 759 38 5 2 0 759 38 5 2 0
10017 U27 Mariager SE 0,18 0,06 304 15 2 1 0 304 15 2 1 0
10018 U29 Mariager SE 1,30 0,26 1371 69 8 3 1 1371 69 8 3 1
10019 U3 Mariager SE 3,70 0,74 3901 195 23 8 2 3901 195 23 8 2
10020 U30 Mariager SE 3,80 0,91 4807 240 29 10 2 4807 240 29 10 2
10021 U32 Mariager SE 8,60 1,03 5440 272 33 11 3 5440 272 33 11 3
10022 U33 Mariager SE 1,10 0,18 928 46 6 2 0 928 46 6 2 0
10023 U34 Mariager SE 1,10 0,18 928 46 6 2 0 928 46 6 2 0
10024 U35 Mariager SE 0,40 0,06 337 17 2 1 0 337 17 2 1 0
10025 U36 Mariager SE 0,40 0,06 337 17 2 1 0 337 17 2 1 0
10026 U37 Mariager SE 1,00 0,16 843 42 5 2 0 843 42 5 2 0
10027 U39 Mariager SE 10,00 2,40 12651 633 76 25 6 12651 633 76 25 6
10028 U4 Mariager SE 35,80 7,16 37742 1887 226 75 19 37742 1887 226 75 19
10029 U40 Mariager SE 1,10 0,26 1392 70 8 3 1 1392 70 8 3 1

323 U41 Mariager OS 60,70 12,14 1000 7535 938 187 63 15 7535 938 187 63 15
324 U42a Mariager SE 5,30 0,64 3352 168 20 7 2 3352 168 20 7 2
325 U43 Mariager SE 8,30 0,66 3500 175 21 7 2 3500 175 21 7 2
326 U44.2 Mariager SE 9,90 1,98 10437 522 63 21 5 10437 522 63 21 5
327 U45 Mariager SE 11,00 2,20 3637 182 22 7 2 3637 182 22 7 2
328 U49 Mariager SE 1,70 0,34 1792 90 11 4 1 1792 90 11 4 1

10039 U5 Mariager OS 63,90 16,60 575 4585 640 118 42 10 4585 640 118 42 10
10040 U6 Mariager SE 40,05 19,24 101417 5071 609 203 51 101417 5071 609 203 51
10041 U60 Mariager OV 26,80 4,30 50 5361 812 164 55 13 5361 812 164 55 13
10042 U66 Mariager SE 6,00 1,20 6325 316 38 13 3 6325 316 38 13 3
10043 U7 Mariager SE 0,05 0,04 211 11 1 0 0 211 11 1 0 0

332 U70a Mariager OK 17,70 2,12 102 340 678 52 9 3 1 678 52 9 3 1



side 6

GIS Id. Udl. Nr. Gl. kommune Type
Total 
areal 
Ha.

Red. 
areal Ha.

Bassin 
spare. 

m3

Bassin 
forsink. 

m3

Vand 
2005 

(m3/år)

COD 
2005 

(kg/år)

BI5 
2005 
(kgår)

N 
2005 

(kg/år)
P 2005 
(kg/år)

Vand 
2015 

(m3/år)

COD 
2015 

(kg/år)

BI5 
2015 

(kg/år)

N 
2015 

(kg/år)
P 2015 
(kg/år)

Indsats

10045 U8 Mariager SE 0,10 0,08 422 21 3 1 0 422 21 3 1 0
334 U80(A) Mariager OS 16,00 1,28 100 445 56 12 4 1 445 56 12 4 1
335 U80(B) Mariager SE 1,50 0,24 1265 63 8 3 1 1265 63 8 3 1

10048 U9 Mariager SE 0,03 0,02 127 6 1 0 0 127 6 1 0 0
10049 U90 Mariager SE 5,90 1,04 5474 274 33 11 3 5474 274 33 11 3
10050 U91 Mariager SE 2,80 0,40 2125 106 13 4 1 2125 106 13 4 1
10051 U94 Mariager SE 0,20 0,06 337 17 2 1 0 337 17 2 1 0
10052 U96 Mariager SE 2,00 0,35 1855 93 11 4 1 1855 93 11 4 1
10053 Uvej1 Mariager SF 0,68 0,54 50 2868 130 16 5 1 2868 130 16 5 1

971 U1 Nørhald SE 6,50 1,04 5465 273 33 11 3 5465 273 33 11 3
981 U19 Nørhald SE 11,75 2,35 12349 617 74 25 6 12349 617 74 25 6
982 U2 Nørhald OV 4,90 0,78 15 111 18 4 1 0 111 18 4 1 0
994 U3 Nørhald OV 14,53 2,32 3334 550 98 36 9 3334 550 98 36 9

1007 U4A Nørhald OV 2,26 0,36 9 1 0 0 0 9 1 0 0 0
1008 U4B Nørhald OV 4,55 0,73 532 86 14 5 1 532 86 14 5 1
1009 U5 Nørhald SE 13,24 2,12 11132 557 67 22 6 11132 557 67 22 6
1011 U6 Nørhald SE 7,77 1,56 8181 409 49 16 4 8181 409 49 16 4
1012 U7 Nørhald SE 11,05 1,77 9290 465 56 19 5 9290 465 56 19 5
1013 U8 Nørhald SF 15,42 3,70 1500 19447 523 63 21 5 19447 523 63 21 5
1014 U9 Nørhald OF 9,19 2,21 1000 3045 265 44 17 4 3045 265 44 17 4

11523 GAAUG11 Skørping OV 6,00 0,96 0 652 81 16 7 2 652 81 16 7 2
11524 GAAUG12 Skørping OV 5,00 0,80 436 54 11 5 1 436 54 11 5 1



Bilag 6.5: Dambrug i Hovedvandopland Mariagerfjord

Navn

Bi5   
2005 

(kg/år) 

N      
2005 

(kg/år) 
P     2005 

(kg/år) 

Bi5   
2015 

(kg/år)

N      
2015 

(kg/år)
P     2015 

(kg/år)

Bemærk-
ninger 
2005 Bemærkninger 2015 INDSATS

Vrå Mølles Fiskeri 9883,6 2888 208,3 0 0 0  Nedlagt 2009. Opkøbt af SNS  
Brøndbjerg Damkultur 6410,3 1944 120,2 0 0 0  Nedlagt 2009. Opkøbt af SNS  
Blåkilde Dambrug 12841,9 4406,8 279 0 0 0  Nedlagt 2009. Opkøbt af SNS  
Blegedø Dambrug 6206,4 1836,5 135 0 0 0  Nedlagt 2009. Opkøbt af SNS  
Villestrup Dambrug(S 2759,8 1887,9 173,5 0 0 0  Nedlagt 2009. Opkøbt af SNS  
Egelund Dambrug 1723,2 667,1 111,7 0 0 0  Nedlagt 2009. Opkøbt af SNS  
Villestrup Dambrug(N 4499,8 2167,5 164,6 0 0 0  Nedlagt 2009. Opkøbt af SNS  



Bilag 6.6: Virksomheder og afværgefornastaltninger i Hovedvandopland Mariagerfjord

Virksomhed SE-nummer Gl. kommune
Vand 
2005 

(m3/år)
BI5 2005 
(kg/år)

BI5-mod. 
2005 

(kg/år)

COD 
2005 

(kg/år)
N 2005 
(kg/år)

P 2005 
(kg/år)

Vand 
2015 

(m3/år)
BI5 2015 
(kg/år)

BI5-mod. 
2015 

(kg/år)

COD 
2015 

(kg/år)
N 2015 
(kg/år)

P 2015 
(kg/år)

Indsats

Akzo Nobel Salt A/S 17030744 Mariager 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 131 0  
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