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Forord 
 
By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet forslag til vandplaner for 
hele Danmark med tilhørende indsatsprogrammer. Vandplanerne 
sendes hermed i offentlig høring. 
 
Landet er underinddelt i 23 hovedvandoplande, og ansvaret for de 
enkelte vandplaner varetages af det miljøcenter, hvorunder den en-
kelte vandplan er placeret.  
 
Forslag til vandplanerne har i perioden 14. januar til 11. marts 2010 
været i en teknisk høring hos statslige, regionale og kommunale 
myndigheder med henblik på en tematisk gennemgang til efterføl-
gende tilretning/justering af planudkastene. Dette er sket efter reg-
lerne i miljømålslovens § 28.  
 
Forslag til vandplaner er nu tilpasset og kan sendes i en offentlig hø-
ring, såle des at alle interesserede parter kan inddrages aktivt i udar-
bejdelsen af de endelige vandplaner.  
 
Efter reglerne i miljømålslovens § 29 er offentliggørelsen af de ved-
tagne forslag til vandplaner sket ved offentlig annoncering. Vandpla-
nerne samt høringsbrevet er tilgængelige på http://www.blst.dk 
 
Efter reglerne i miljømålsloven § 29, stk. 4 skal forslag til vandplan 
endvidere sendes til berørte statslige, regionale og kommunale myn-
digheder, hvis interesser berøres af forslaget. 
 
Såvel offentligheden som statslige, regionale og kommunale myndig-
heder har efter reglerne i miljømålslovens § 29, stk. 3 en frist på 6 
måneder til at komme med indsigelser.  
 
Efter den offentlige høring vil den endelige vandplan blive udarbejdet. 
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Indledning  
 
Denne vandplan for Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord er udarbejdet 
efter bestemmelserne i miljømålsloven, som lovmæssigt implemente-
rer EU’s vandrammedirektiv (direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 
2000) i Danmark.  
 
Vandplanen skal ifølge lovgivningen sikre at søer, vandløb, grund-
vandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet 
”god tilstand” inden udgangen af 2015. Endvidere skal det sikres, at 
eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. 
  
Miljømålslovens bestemmelser omfatter i princippet alle vandområ-
der. I vandplanen er der dog fastlagt nedre grænser for størrelsen af 
vandområder, som er omfattet af den konkrete planlægning, se afsnit 
2.1.1. For øvrige vandområder indeholder vandplanen generelle ret-
ningslinjer for myndighedernes administration af sektorlovgivningen. 
 
For Natura 2000-områderne i hovedvandoplandet foreligger Natura 
2000-planer, som foreskriver nødvendig indsats for at sikre gunstig 
bevaringsstatus i områderne. Denne indsats vil i mange tilfælde have 
samme karakter, som den indsats, der er nødvendig for at opnå god 
økologisk tilstand i vandområderne. I konsekvens heraf er det i vand-
planen søgt at udnytte denne synergi med henblik på at minimere 
omkostningerne til planerne. Effekten af de generelle virkemidler vil 
medvirke til at sikre, at der ikke sker en forringelse med hensyn til 
næringsstofbelastningen i forhold til gunstig bevaringsstatus. 
 
I regeringens klimatilpasningsstrategi anbefales en ad hoc klimatil-
pasning. Især for investeringer med lang levetid som fx kloakker bør 
der derfor allerede nu indregnes klimaeffekter. For fastlæggelse af 
miljømål, ændret afstrømning og udvaskning vurderes der dog ikke at 
være tilstrækkeligt fagligt grundlag for, at det kan indgå i de første 
vandplaner. Dette forventes at blive vurderet i næste planperiode. En 
del af de indsatser, der er defineret i denne plan, vil dog medvirke til 
at kunne imødegå ændret nedbør, fx vil vådområder langs vandløb 
virke som bufferzoner for øget nedbør; tilsvarende gælder for regn-
vandsbassiner på regnbetingede udledninger. 
 
Vandplanen er grundlæggende udarbejdet på baggrund af data fra 
perioden 2001-2005. Det skal efter høring af udkastene vurderes om 
datagrundlaget skal opdateres med nyere data. 
  
Læsevejledning 
Vandplanen er opdelt i en plandel og en redegørelsesdel.  
 
De indkomne bemærkninger fra den tekniske forhøring i kommuner 
og hos andre myndigheder er medtaget i et vist omfang i de nye ud-
kast til vandplaner. I høringsperioden vil der pågå en fortsat kvalifice-
ring af dette, blandt andet i dialog med interessenter. 
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Plandelen indeholder målsætninger for vandområderne, indsats-
program og prioriteringer samt retningslinjer for statslige myndighe-
der, regionsråd og kommunalbestyrelser, som er bindende ved ud-
øvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen.  
 
Redegørelsesdelen indeholder overordnet en vandområdebeskrivel-
se og –afgrænsning samt en beskrivelse af påvirkninger og tilstand af 
vandområder. Disse afsnit bygger i høj grad på den tidligere udarbej-
dede basisanalyse for hovedvandoplandet. Herefter er der foretaget 
en vurdering af indsatsbehovene for opfyldelse af miljømålene for 
vandløb, søer, kystvande og grundvand. På baggrund af et udarbej-
det virkemiddelkatalog, hvor der er identificeret en række forskellige 
virkemidler, der kan reducere påvirkningerne af vandområderne, er 
indsatsprogrammet for opnåelse af miljømålene fremkommet ved at 
sammensætte anvendelsen af virkemidlerne ud fra princippet om 
størst mulige omkostningseffektivitet. Indsatsen er opdelt i henholds-
vis basisforanstaltninger og supplerende foranstaltninger.  
 
Basisforanstaltningerne udgør de tiltag frem til 2012, som i henhold 
til bestemmelser i EU-direktiver (bl.a. Nitratdirektivet og Spildevands-
direktivet), nationale vandmiljøplaner samt regionplan og spilde-
vandsplaner samt den gældende lovgivning allerede er besluttet og i 
visse tilfælde iværksat, men endnu ikke afsluttet.  
 
De supplerende foranstaltninger, som udgør indsatsen i det egentlige 
indsatsprogram efter miljømålsloven, skal sikre målopfyldelsen inden 
udgangen af 2015. Miljømålsloven giver mulighed for i særlige tilfæl-
de at anvende undtagelsesbestemmelser. De gør det muligt at afvige 
fra tidsfristen for målopfyldelse (2015) og/eller at fastsætte lempede 
miljømål. I denne vandplan for Hovedvandopland Nissum Fjord er der 
i et vist omfang anvendt undtagelsesbestemmelser i form af tidsfrist-
forlængelse. 
 
Sidst i vandplanen er medtaget afsnit om overvågningsprogrammet, 
inddragelse af offentligheden i planprocessen, liste over kommunal-
bestyrelser i oplandet samt omtale af øvrige planer af betydning for 
vandplanen.  
 
Som en del af vandplanen foreligger en række kort. Disse findes dels 
som kortbilag med udvalgte temaer, der understøtter den overordne-
de læsning af vandplanen, dels på WEB-GIS, hvor alle temalag til 
vandplanen kan vises. Kortene er tilgængelige på: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv
_forslag-test 
 
Som teknisk baggrund for selve vandplanen, er der udarbejdet et 
teknisk baggrundsnotat. Baggrundsnotatet er tænkt som plandoku-
menter til selve vandplanen og vil være en del af grundlaget for dia-
log med interessenterne, primært kommunerne, i planprocessen.  
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Vandplanen og baggrundsnotaterne er udarbejdet på baggrund af 
”Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer” (Miljøministe-
riet, By- og Landskabsstyrelsen, 2010). 
 
I denne vandplan er der ikke optaget udpegning af blandingszoner jf. 
bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder (bekg. nr. 
1022 af 25. august 2010). Omkring væsentlige kilder med udledning 
af spildevand mv., som bl.a. beskrevet i kapitel 2.2 om Påvirkninger 
og kortbilag 7, kan der være lokaliteter, hvor der potentielt er behov 
for at udpege blandingszoner. Der vil i planperioden blive foretaget 
en nærmere vurdering af behovet for udpegning af blandingszoner. 
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Lovgrundlag 
EU vedtog i 2000 vandrammedirektivet (direktiv nr. 2000/60/EF af 
23. oktober 2000). Direktivet fastlægger bindende rammer for vand-
planlægningen i EU’s medlemslande, og direktivets overordnede mål 
er, at alt vand, overfladevand og grundvand, senest inden udgangen 
af 2015 skal have opnået mindst ”god tilstand”.  
 
Vandrammedirektivets bestemmelser mht. grundvand er yderligere 
udbygget i datterdirektivet om grundvand (2006/118/EF), som i 2013 
erstatter det eksisterende grundvandsdirektiv.  
 
I Danmark er vandrammedirektivet implementeret i miljømålsloven, 
”Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og in-
ternationale naturbeskyttelsesområder, nr. 932 af 24. september 
2009”.  
 
Miljømålsloven beskriver blandt andet faserne i den arbejds- og plan-
lægningsproces, der skal føre til opfyldelse af direktivets mål om mi-
nimum ”god tilstand” inden udgangen af 2015. 
 
Vandplanlægningen består af følgende elementer: 
 

1. Udarbejdelse af en basisanalyse (Basisanalyse del 1 er gennem-
ført pr. 22. december 2004 og basisanalyse del 2 er gennemført 
foråret 2006,, se www.blst.dk). 

2. Udpegning af særlige beskyttelsesområder. 
3. Offentliggørelse af et arbejdsprogram for tilvejebringelse af 

vandplanen med tilhørende tidsplan og en redegørelse for hø-
ringsprocessen (er gennemført pr. 22. december 2006, se 
www.blst.dk). 

4. Indkaldelse af forslag og ideer fra andre myndigheder, organi-
sationer og private med 6 måneders høringsfrist (er gennemført 
i perioden 22. juni 2007-22. december 2007, se www.blst.dk). 

5. Udarbejdelse af en oversigt over væsentlige vandforvaltnings-
mæssige opgaver, som skal løses. Oversigten sendes i offentlig 
høring i 6 måneder (er gennemført pr. 22. juni 2007, se 
www.blst.dk). 

6. Udarbejdelse af forslag til vandplan med tilhørende indsatspro-
gram og udsendelse af forslaget i offentlig høring i 6 måneder. 
Forslaget til vandplan skal offentliggøres senest 22. december 
2008. Forinden skal vandplanforslaget sendes i forhøring i 
kommunerne, regionerne og berørte statslige myndigheder 
(tidsfristen er efterfølgende forlænget). 

7. Udarbejdelse og vedtagelse af de endelige vandplaner med ind-
satsprogrammer. Udsendes senest 22. december 2009. (tidsfri-
sten er efterfølgende forlænget). 
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Vandplan og kommunal handleplan 
Efter vedtagelse og udsendelse af vandplanen udarbejder hver kom-
mune en handleplan for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen 
og indsatsprogrammet inden for kommunens geografiske område på 
land og de tilstødende kystvande, som grænser op til hovedvandop-
landet. 
 
Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen 
af øvrig lovgivning, jf. miljømålslovens § 3 stk. 2: 
”Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved 
udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen 
og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførel-
sen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan.” 
 
For kommuneplanen gælder endvidere, jf. Planlovens § 11, stk. 4, nr. 
4.: ”Kommuneplanen må ikke stride mod en vandplan, en Natura 
2000-plan, eller handleplaner for realiseringen af disse planer, jf. mil-
jømålsloven”. 
 
De kommunale handleplaner og konkrete anlægsprojekter er omfattet 
af kravet om miljøvurdering, som bl.a. skal beskrive konsekvenserne 
for kulturarven, hvilket kan være særligt aktuelt f.eks. ved anlægsar-
bejder ved vådområder og opstemningsanlæg i vandløb. 
 
Opfyldelse af internationale aftaler 
Den beskyttelse af vandløb, søer og kystvande, der kommer til udtryk 
med vandplanen, bidrager til opfyldelse af målene i forskellige inter-
nationale aftaler, herunder de mål, der tager sigte på at forebygge og 
eliminere forurening af havmiljøet. 
 
Sammen med virkningerne af indsatsen under Vandmiljøplan I – III 
og miljømilliarden bidrager nærværende vandplan således til at ud-
fylde behovet for den danske indsats for at nå de økologiske mål i 
henhold til HELCOM Østersøaktionsplanens (Baltic Sea Action Plan 
2007) og OSPARs strategi for begrænsninger for fosfor og kvæl-
stofbelastningen til havområderne. 
 
 
Overgang fra regionplanmål og retningslinier til miljømål og 
retningslinier efter miljømålsloven 
Før kommunalreformen var mål for vandforekomster fastlagt som 
retningslinier i de daværende amters regionplaner. I forbindelse med 
strukturreformen har disse målsætninger, jf. planlovens § 3 stk. 1, 
fået retsvirkning som et landsplandirektiv og er gældende indtil der 
fastsættes nye miljømål i vandplanerne. Til forskel fra regionplaner-
nes retningslinjer indeholder vandplanen bindende tidsfrister for må-
lopfyldelse. 
 
Ved vandplanens ikrafttrædelse erstattes regionplanernes målsætnin-
ger og retningslinjer for anvendelsen og beskyttelsen af vandressour-
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cerne og kvaliteten af vandløb, søer og kystvande af vandplanerne, 
jf. ændringen af planloven som følge af strukturreformen, § 3 stk. 5. 
 
Basisanalyser 
Som en del af implementeringen af vandrammedirektivet og miljø-
målsloven i Danmark er der udarbejdet basisanalyser. Disse har ud-
gjort et vigtigt grundlag for vandplanerne. Basisanalysen for hoved-
vandopland Odense Fjord blev udarbejdet af det tidligere Fyns Amt 
og består af to dele. Et resumé af basisanalyserne kan ses på 
www.blst.dk. 
 
Del 1: Karakterisering af vandforekomster (udpegning) og opgørelse 
af påvirkninger: 
Vandforekomsterne omfatter alt overfladevand og grundvand. Basis-
analyse del 1 er en overordnet karakteristik og typeinddeling af vand-
løb, søer og kystvande. Grundvandet karakteriseres kun på et helt 
overordnet niveau. Basisanalyse del 1 omfatter tillige en opgørelse af 
de påvirkninger som vandforekomsterne er udsat for.  
 
Del 2: Vurdering af vandforekomsters tilstand. Risikoanalyse: 
Risikoanalysen, del 2 er en sortering af vandforekomsterne i to ho-
vedkategorier – de vandforekomster, der vurderes at kunne opfylde 
målsætningerne ved udgangen af 2015 og de, der sikkert eller med 
en vis sandsynlighed ikke vil kunne opfylde målsætningerne i 2015. 
For sidstnævnte kategori er vurderet, hvilke typer af påvirkninger, 
der i 2015 antages at være årsagen til den manglende målopfyldelse.  
 
Risikovurderingen er baseret på de målsætninger, der er fastlagt i det 
tidligere amts regionplan, og kan således afvige fra vandplanen i de 
tilfælde, hvor målsætningerne ikke stemmer fuldt overens. 
 
På baggrund af risikovurderingen er der udarbejdet et udkast til 
”Oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver”, 
som har været i offentlig høring fra 22. juni til 22. december 2007. 
Oversigten identificerer vandløb, søer, kystvande og grundvandsfore-
komster, hvor der er et særligt behov for at forbedre miljøtilstanden. 
 
Vanddistrikter og hovedvandoplande 
Danmark er opdelt i 4 vanddistrikter: Jylland og Fyn, Sjælland, Born-
holm og et internationalt vanddistrikt. Disse vanddistrikter er endvi-
dere underinddelt i en række mindre hovedvandoplande, 23 i alt. Der 
udarbejdes vandplaner for hvert hovedvandopland, som sammenfat-
tes i vandplaner på vanddistriktsniveau. 
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Figur 1.1. Inddeling af Danmark i 4 vanddistrikter og 23 hovedvandoplande. 
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1.1 Hovedvandopland Nissum Fjord  
 
Nissum Fjords opland er på godt 1600 km2 svarende til ca. 4 % af 
Danmarks areal. Oplandet strækker sig som en kile fra vestkysten 
mod sydøst, og med ca. 90 km fra den nordvestlige del ved Bonnet til 
oplandsgrænsen ved Hjøllund, 15 km sydøst for Ikast. Mod sydvest 
afgrænses oplandet af Nørre Sø og Husby Sø, og mod nordøst af 
bakkerne i forbindelse med hovedopholdslinien fra sidste istid. Dybe 
Å har oplandsgrænser til den nordvestlige del af oplandet til Nissum 
Fjord, men løber direkte til Nordsøen. Oplandet omfatter ca. 16 km2 
og er domineret af landbrug. Desuden er hele den åbne Vestkyst-
strækning fra midten af Husby klitplantage i syd til Dybe Å medtaget. 
 

 

 
Figur 1.1.1. Oplandet til Nissum Fjord og Dybe Å 
 
Der bor godt 125.000 indbyggere i Nissum Fjord oplandet, heraf de 
fleste i de 3 større byer Holstebro, Herning og Ikast (ca. 80.000 in-
denfor oplandet). Befolkningstætheden er gennemsnitligt 78 indbyg-
gere/km2, hvilket er mindre end gennemsnittet for hele Danmark. 
Godt 15 % af befolkningen eller ca. 19.000 bor i det åbne land (i ca. 
7.900 beboelsesejendomme) uden for bymæssig bebyggelse og kloa-
kerede områder. Kommunerne Holstebro, Herning, Ikast-Brande, 
Lemvig, Struer, Silkeborg og Ringkøbing-Skjern bidrager med større 
eller mindre arealer til oplandet. 
 
I oplandet findes godt 1.000 km målsatte vandløb, godt 3.000 søer, 
hvoraf 16 søer er større end 5 ha og 10 grundvands forekomster. 
Oplandets kystvande er Nissum Fjord samt Vesterhavet. Oplandet til 
Vesterhavet udgør Dybe Å samt en smal strimmel langs vestkysten 
ud for Nissum Fjord (i alt ca. 18 km2 ). Vesterhavet i Hovedvandop-
land Nissum Fjord påvirkes dog også af hele oplandet til Nissum Fjord 
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gennem vandudvekslingen med fjorden via slusen i Thorsminde. Ud 
over tilførsler fra det danske opland er Vesterhavet påvirket af tilførs-
ler fra centraleuropæiske floder ført til området med Den Jyske Kyst-
strøm.  
 
 

1.2 Miljømål 
 
Vandplanen fastsætter konkrete miljømål for de enkelte forekomster 
af overfladevand og grundvand. Som hovedregel er miljømålet ”god 
tilstand”. Fristen for opfyldelse af målet om god tilstand er udgangen 
af 2015. I visse vandområder er fristen for at opfylde miljømålet for-
længet. 
 
 
1.2.1 Generelle principper  
 
Generelle miljømål 
Overfladevand har opnået god tilstand, når både den økologiske til-
stand og den kemiske tilstand er god. 
 
God økologisk tilstand for overfladevand er udtryk for en ”svag afvi-
gelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet (referencetil-
standen)”. Miljømålene for den økologiske tilstand i vandløb, søer og 
kystvande er først og fremmest fastlagt gennem de biologiske kvali-
tetselementer. Hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetselemen-
ter understøtter de biologiske kvalitetselementer.  
 
Et miljømål kan udtrykkes ved en såkaldt EQR (økologisk kvalitetsra-
tio), som for et kvalitetselement angiver forholdet mellem en given 
tilstand (her miljømålet) og referencetilstanden. Ratioen udtrykkes 
ved en værdi mellem 1 og 0, således at en høj tilstand repræsenteres 
af en værdi tæt på 1 og en dårlig tilstand af værdier tæt på 0. Til 
denne vandplan er brugen af EQR kun fuldt udviklet mht. søer og 
kystvande, se kap. 2.3 mht. vandløb.  
 
Miljømålene for den kemiske tilstand for vandløb, søer og kystvande 
vurderes alene ud fra de såkaldte prioriterede stoffer1 (på nuværende 
tidspunkt 33 stoffer) samt andre stoffer for hvilke der er fastsat mil-
jøkvalitetskrav på fællesskabsniveau (de tidligere Liste 1-stoffer2, på 
nuværende tidspunkt yderligere 8 stoffer). Se bilag 7 over de kemi-
ske stoffer og deres miljøkvalitetskrav. Øvrige miljøfarlige forurenen-
de stoffer, der ikke indgår i vurderingen af vandområdernes kemiske 
tilstand, inddrages i vurderingen af områdets økologiske tilstand. 
 

                                                 
1  Stoffer der er identificeret i overensstemmelse med Vandrammedirektivets Arti-

kel 16 stk. 2 og 3. Miljømål for disse stoffer er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken mv. 2008/105/EF 
af 16. december 2008 

2  Stoffer der er omfattet af relevante datterdirektiver under Europa-Parlamentet 
og Rådets direktiv 2006/11/EF om forurening, der er forårsaget af udledning af 
visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø. 
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Miljøkvalitetskrav for alle miljøfarlige forurenende stoffer er fastsat i  
henhold til gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav3.  
 
Grundvand har opnået god tilstand, når både den kvantitative tilstand 
og den kemiske tilstand er god. Miljømål for grundvandsforekomster 
er afhængig af, om grundvandets kvantitet (mængde) og kemi (kvali-
tet) påvirker vandløb, søer, kystvande og terrestriske naturtyper, så 
de ikke er i stand til at opnå deres miljømål. Desuden sættes miljø-
mål, så grundvandsforekomsternes brug til drikkevand ikke forringes 
væsentligt og så omfanget af behov for rensning på vandværker re-
duceres.  
 
Der skal identificeres væsentlige og vedvarende opadgående tenden-
ser (tidsserier) for forurenende stoffer i grundvandsforekomster, der 
er i risiko for ikke at opnå god tilstand. Derved kan tendenser vendes 
i tide, dvs. ved bestemte niveauer, som ligger under kvalitetskrave-
ne, således at miljømålene opfyldes.  
 
Områder med strengere miljømål 
Vandløb, søer og kystvande, der i dag har høj tilstand, målsættes 
med høj tilstand.  
 
Der er endvidere mulighed for at stille skærpede krav i Natura 2000-
områderne til vandbehov og vandkvalitet for 5 sø-naturtyper med 
henblik på at sikre gunstig bevaringsstatus. I Hovedvandopland Nis-
sum Fjord findes alle ovenstående Natura 2000 sø-naturtyper. Der er 
ikke på nuværende tidspunkt udviklet et tilstandsvurderingssystem, 
der fastsætter konkrete krav til vandplanens indsats i relation til at 
sikre gunstig bevaringsstatus. Den indsats der sker i vandplansam-
menhæng forventes dog at sikre, at planen bidrager til en forbedring 
af søernes aktuelle tilstand. 
 
Med hensyn til grundvand, vil der ikke i første planperiode være vi-
densgrundlag for at stille skærpede krav af hensyn til tilknyttede ter-
restriske naturtyper. 
 
Undtagelsesbestemmelser 
Hvis det vurderes at vandløb, søer, kystvande og grundvandsfore-
komster ikke kan nå målet om god tilstand inden udgangen af 2015, 
er der anvendt undtagelsesbestemmelser, se afsnit 1.3. 
 
 
Kunstige og stærkt modificerede vandområder 
Et vandområde karakteriseres som kunstigt eller stærkt modificeret, 
når der som følge af menneskelig aktivitet er sket fysiske ændringer 
som har medført, at vandområdet i væsentlig grad har ændret karak-
ter. For kunstige og stærkt modificerede områder, som ikke restaure-
res, gælder, at de skal opnå et godt økologisk potentiale og en god 
kemisk tilstand. Et godt økologisk potentiale afspejler værdier for 
relevante biologiske kvalitetsparametre ved den mest sammenligneli-

                                                 
3   Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandom-

råder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.  
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ge naturlige type overfladevand, givet de kunstige eller stærkt modi-
ficerede fysiske forhold. 
 
  
1.2.2 Miljømål for vandløb  
 
Miljømålet for vandløb omfatter både kemisk tilstand og økologisk 
tilstand.  
 
Alle vandløb i hovedvandoplandet skal som hovedregel opnå god ke-
misk tilstand og mindst god økologisk tilstand. Dog skal vandløb, der 
er udpegede som kunstige eller stærkt modificerede, som hovedregel 
opnå en god kemisk tilstand og et godt økologisk potentiale.  
 
Den kemiske tilstand vurderes alene for vandrammedirektivets priori-
terede stoffer, samt for stoffer, der er fastsat miljøkvalitetskrav for på 
fællesskabsniveau (de tidligere Liste 1-stoffer) jf. afsnit 1.2.1 (se 
stoffer og miljøkvalitetskrav i bilag 7).  
 
Miljømålet for økologisk tilstand i vandløb er i denne vandplan fastsat 
ud fra smådyrsfaunaen, se tabel 1.2.1. I miljømålet for økologisk til-
stand indgår miljøkvalitetskrav for visse miljøfarlige forurenende stof-
fer, for hvilke der findes særlige miljøkvalitetskrav, jf. afsnit 1.2.1. De 
øvrige biologiske, hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetsele-
menter indgår i tilstandsvurderingen som støtteparametre. 
 

Type Høj tilstand God tilstand 

’Normal’ 7 6 eller 5 

’Blødbund’ 5 4 

 
Tabel 1.2.1. Kravværdier for faunaklasser i naturlige vandløb med målene høj 
og god tilstand, samt vandløb med ”blød bund”. Vandløb, hvis nuværende 
tilstand er faunaklasse 6, skal som minimum bibeholde denne faunaklasse for 
at opretholde målet ’God tilstand’. 
 
 
Smådyrsfaunaen bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna In-
deks (DVFI). Tilstanden angives i faunaklasser på en skala fra 1 til 7, 
hvor 7 er den bedste og 1 den dårligste tilstand. For langt de fleste 
vandløb er kravet om god økologisk tilstand sat til faunaklasse 5. Hvis 
den nuværende tilstand er faunaklasse 6, er kravet om god tilstand 
dog sat til denne faunaklasse. Herved ønskes sikret, at den eksiste-
rende tilstand ikke forringes. Er den nuværende tilstand i stedet fau-
naklasse 7, er målet sat til denne faunaklasse (høj tilstand). Opnåelse 
af mindst god økologisk tilstand forudsætter også, at der er sammen-
hæng (kontinuitet) i vandløbenes forløb, så faunaen frit kan vandre 
og sprede sig. 
 
For vandløb af en særlig type, ’blødbundstypen’, der ligger i områder, 
hvor landskabet er meget fladt, og hvor vandhastigheden naturgivet 
er lille og bundmaterialet finkornet, betragtes tilstanden som god, 
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hvis faunaklassen er 4 og som høj, hvis faunaklassen er 5.  
 
De forskellige støtteparametre og kravene til disse fremgår af bilag 8  
 
Generelle miljømål for vandløb 
Størstedelen af vandløbene i hovedvandoplandet skal opfylde målet 
om god økologisk tilstand, mens en mindre del målsættes til et godt 
økologisk potentiale, se tabel 1.2.2 og kortbilag 3. I sidstnævnte til-
fælde er der tale om vandløb, som er kunstigt anlagte eller stærkt 
fysisk modificerede. Målet for faunaklassen i disse er sat ved sam-
menligning med de naturlige strækninger, som de ligner mest, idet 
det her accepteres, at den eksisterende fysiske tilstand ikke ændres. 
Hvor tilstanden er ukendt, er målet fastsat til god økologisk tilstand, 
svarende til faunaklasse 5 eller i ’blødbundstypen’ faunaklasse 4. 
 
 
 
Vandløb 
 
 

Miljømål 
 
Økologisk  
Tilstand 

Mål for 
faunaklasse 

 

Antal km 
 

% af 
samtlige 
km vand-

løb 
 

Høj tilstand 7 89 8 

6 93 9 

 
Normale God tilstand 

5 590 58 

’blødbund’ God tilstand 4 182 18 

5 5 > 1 Stærkt  
modificerede Godt potentiale 

4 6 > 1 

Kunstige Godt potentiale 4 59 6 

Alle vandløb   1024 100 

Tabel 1.2.2. Miljømål for økologisk tilstand for vandløb fordelt på vandløbs-
længder.  
 
Strengere miljømål for vandløb 
En mindre andel (8 %) af vandløbene har et strengere miljømål i 
form af høj økologisk tilstand, fordi den nuværende tilstand er fauna-
klasse 7. Hovedparten af strækningerne med målet faunaklasse 7 
ligger i Storåens hovedløb og den øvre del af Råsted Lilleå samt kor-
tere strækninger af Gryde Å, Idom Å og Vegen Å.  
 
Kunstige og stærkt modificerede vandløb 
For en lille del (ca. 7 %) af vandløbene er miljømålet et godt økolo-
gisk potentiale, idet disse er kunstigt anlagte eller stærkt fysisk modi-
ficerede.  
 
De udpegede kunstige vandløbsvandområder er som hovedregel ka-
naler og grøfter anlagt i forbindelse med afvandingen af vådområder.  
 
De udpegede stærkt modificerede vandløbsvandområder omfatter 
strækninger, der er stærkt ændrede rent fysisk, og for hvilke det 
vurderes, at det af samfundsmæssige og kulturhistoriske hensyn ikke 
er muligt at genetablere den oprindelige fysiske tilstand. Der er her 
tale om vandløbsstrækninger beliggende i pumpelag. 
 
Vandløbsstrækningen i Holstebro Vandkraftsø er i denne planperiode 
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midlertidigt udpeget som stærkt modificeret indtil der foreligger en 
definition på begrebet kontinuitet og en vurdering af de tekniske og 
økonomiske konsekvenser heraf. jf. afsnit om 1.3.2 vandløb. 
 
 
1.2.3 Miljømål for søer 
 
Miljømålet omfatter økologisk og kemisk tilstand.  
 
Miljømål for økologisk tilstand er i denne vandplan sat ud fra klorofyl 
a-koncentrationen i søerne. I miljømålet for økologisk tilstand indgår 
miljøkvalitetskrav for visse miljøfarlige forurenende stoffer, jf. afsnit 
1.2.1  
 
Miljømålet for kemisk tilstand vurderes alene for vandrammedirekti-
vets prioriterede stoffer samt for stoffer, der er fastsat miljøkvalitets-
krav for på fællesskabsniveau (de tidligere Liste 1-stoffer), jf. afsnit 
1.2.1 og se stoffer og miljøkvalitetskrav i bilag 7.  
 
De øvrige biologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer indgår i 
tilstandsvurderingen som støtteparametre.  
 
Grænsen mellem god og moderat økologisk tilstand for søer i Hoved-
vandopland Nissum Fjord er fastsat med udgangspunkt i EU’s interka-
librering, og fremgår af tabel 1.2.3. Grænseværdien for klorofyl-
indholdet afhænger af søtyperne. 
  
Grænseværdien er 8,0-12,0 µg/l for: 

• de 9 kalkfattige, lavvandede/dybe ferske søer (type 1 og 2) 
• den ene kalkrige, dybe ferske sø (type 10)  

 
Grænseværdien er 21,0-25,0 µg/l for: 

• de 12 kalkrige, lavvandede ferske/saltholdige søer (type 9, 11 
og 13).  

 
Tilsvarende viser tabellen klorofylindholdet i referencetilstanden samt 
grænserne mellem de øvrige tilstandsklasser.  
 
 

Grænser mellem økologiske tilstandsklasser, 
klorofyl a, µg/l 

Søtype Reference-
tilstand, 

klorofyl a, 
µg/l 

Høj/god God/moderat Moderat/ 
ringe 

Ringe/dårlig 

Type 1, 2  2,45-3,72 4,3-6,5 8,0-12,0 27 56 
Type 9, 11, 
13 

6,24-7,5 9,9-11,7 21,0-25,0 56 90 

Type 10  2,53-3,85 4,6-7,0 8,0-12,0 27 56 
 
Tabel 1.2.3. Klorofyl a koncentration (sommermiddel) for referencetilstand og 
grænser mellem økologiske tilstandsklasser for søtyper i Hovedvandopland 
Nissum Fjord. Referencetilstanden og grænserne høj/god og god/moderat 
tilstand er EU-interkalibreret for søtyperne 2, 9 og 10, og disse resultater er 
transformeret til de øvrige danske søtyper.  
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Der er anvendt et interval for grænsen mellem høj/god og 
god/moderat tilstand. Det laveste niveau anvendes, hvis søen natur-
ligt har en lav referenceværdi for klorofyl a, svarende til den lave 
værdi i intervallet for referencetilstanden. Omvendt anvendes den 
højeste værdi, hvis søen naturligt er mere næringsrig og dermed har 
et klorofylniveau i referencetilstanden, der svarer til den høje værdi i 
intervallet for referencetilstanden. Hvis det ikke kan afgøres, om søen 
har en høj eller lav referencetilstand, anvendes den højeste værdi i 
intervallet som miljømål.  
 
I tabel 1.2.4 og kortbilag 3 er miljømålene for de enkelte søer i Ho-
vedvandopland Nissum Fjord anført sammen med andre oplysninger, 
der er relevante for målsætningen. Miljømålene relaterer sig alene til 
klorofylindholdet, mens støtteparametrene fosfor og kvælstof angiver 
det forventede niveau for en eller begge ved det angivne klorofylind-
hold. Da indsatsen for at nå målopfyldelse især vil gå ud på at be-
grænse fosfortilførslen er det disse niveauer indsatsen skal resultere 
i.  
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Krav til må-
lopfyldelse 

Niveau for støt-
teparametre 

Navn Søtype 
Miljømål 

Økologisk 
tilstand Klorofyl 

a 
µg/l 

EQR 
Fosfor 
mg/l 

Kvælstof 
mg/l 

Byn1 13 Høj 7,1 0,88 0,0262 0,85 

Fuglsang Sø 10 God 12 0,32 0,025 0,33 

Fællesmose nordlige del 1 Høj 6,2 0,6 0,012 0,26 

Fællesmose sydlige del 1 Høj 6,2 0,6 0,012 0,26 

Gødstrup Sø 9 God 25 0,3 0,07 0,96 

Husby Sø1 9 God 16 0,47 0,059 0,85 

Hvidmose 1 Høj 3,3 1 0,012 0,26 

Indfjorden1 11 God 16,7 0,45 0,0502 0,722 

Knudmose Sø 2 God 12 0,31 0,025 0,33 

Kraftsværkssøen 2 God 12 0,31 0,025 0,33 

Nørresø1 9 God 14,7 0,51 0,059 0,85 

Ravnholt sø 9 God 25 0,3 0,07 0,96 

Rørsø 1 God 12 0,31 0,033 0,56 

Sidetagssø M 2 God 12 0,31 0,025 0,33 

Sidetagssø øst for Ikast 2 God 12 0,31 0,025 0,33 

Sunds Sø 9 God 15,4 0,49 0,0412 0,85 

Sø v. Nissum Fjord1 11 God 25 0,3 0,07 0,96 

Sømose 1 Høj 5,6 0,66 0,012 0,26 

Søndersund1 13 Høj 4,9 1 0,0272 0,48 

Tang Sø1 9 God 16,7 0,45 0,059 0,85 

Holstebro Vandkraftsø3 9 Godt po-
tentiale 

16,6 0,45 0,059 0,85 

Våd eng v. Nissum 
Fjord1  

9 God 25 0,3 0,07 0,96 

 
Tabel 1.2.4. Miljømål for økologisk tilstand i de 22 søer i Hovedvandopland 
Nissum Fjord, som er specifikt omfattet af vandplanen. Indholdet af klorofyl 
skal være mindre end eller lig med det anførte krav. De tilhørende grænser 
for støtteparametrene fosfor og kvælstof er ligeledes anført. Desuden er an-
ført EQR (økologisk kvalitetsratio) for målopfyldelse. EQR udtrykker, hvor 
langt søens tilstand er fra referencetilstanden og kan antage værdier fra 1 til 
0 med 1 som bedste tilstand (se nærmere i kapitel 2.3). EQR skal således 
være større end eller lig med den anførte værdi. 
1) Natura 2000-område 
2) Niveau fastlagt ud fra aktuel tilstand (målinger) 
3) Søen opfylder sit miljømål frem til 2015. De endelige miljømål vil være 
fastlagt, når rammerne for vandløbets kontinuitet er fastlagt. 
 
Søerne Fuglsang Sø, Gødstrup Sø, Knudmose Sø, Kraftværkssøen, 
Ravnholdt Sø, Rørsø, Sidetagssø M, Sidetagssø øst for Ikast, Sø v. 
Nissum Fjord og Våd eng v. Nissum Fjord er målsat med god økolo-
gisk tilstand og den øvre grænse for klorofyl (12 eller 25,0 µg/l), da 
der ikke for disse søer foreligger viden om, at de skulle have en sær-
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lig lav referencetilstand. Det skal dog bemærkes at en af søerne er 
ukendte, da de aldrig har været undersøgte og for disse søer er søty-
pen vurderet ud fra nærliggende sammenlignelige søer. Da grænse-
værdien for klorofyl-indholdet afhænger af søtyperne er klorofylmålet 
behæftet med usikkerhed for de søer, hvor søtypen er skønnet.  
 
Søerne Husby Sø, Indfjorden, Nørresø, Sunds Sø, og Tang Sø er mål-
sat med god økologisk tilstand og et klorofylmål, der ligger under den 
nedre værdi for grænsen mellem god/moderat tilstand, da de allerede 
opfylder dette mål. Holstebro Vandkraftsø bliver i denne vandplanpe-
riode målsat med et godt økologisk potentiale, og et klorofylmål, der 
ligger under den nedre værdi for grænsen mellem god/moderat, da 
søen allerede opfylder dette mål. Alle ovenstående søer målsættes 
med et krav svarende til det nuværende klorofylniveau, da tilstanden 
ikke må forringes.  
 
Søer i oplandet, som ikke er nævnt i tabel 1.2.4, skal ifølge vand-
rammedirektivet ligeledes opfylde en god økologisk og kemisk til-
stand. For Natura 2000 sø-naturtyperne 3110, 3130, 3140, 3150 
samt 3160 som indgår i udpegningsgrundlaget i Natura 2000-
områder, jf. bilag 1, medvirker den indsats, der sker i vandplansam-
menhæng til at sikre, at der ikke sker forringelse i forhold til opnåelse 
af gunstig bevaringsstatus.  
 
Øvrige søer reguleres gennem bestemmelserne i sektorlovgivningen 
(naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven 
m.v.).  
 
Strengere miljømål for søer 
Hvis tilstanden i en sø er bedre end grænsen mellem høj og god til-
stand (jf. tabel 1.2.3), fastsættes et strengere miljømål, høj tilstand, 
og med den aktuelle tilstand som mål, da tilstanden ikke må forrin-
ges.  
 
I Hovedvandopland Nissum Fjord målsættes Byn, Fællesmose nordli-
ge del, Hvidmose, Sømose og Søndersund med høj økologisk tilstand, 
da de allerede opfylder dette mål med hensyn til klorofyl. 
Disse søer målsættes med et krav svarende til det nuværende kloro-
fylindhold, da tilstanden ikke må forringes.  
 
Fællesmose sydlige del er ikke undersøgt, men målsættes med sam-
me krav som Fællesmose nordlige del, da de forventes at ligne hin-
anden.  
 
I følgende tre søer; Byn, Søndersund og Hvidmose svarer klorofylni-
veauet til, at søerne kan leve op til referencetilstanden for søtypen, 
Se tabel 1.2.3.  
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Kunstige og stærkt modificerede søer 
Siden 1800-tallet er en række søer blevet afvandet. Af tidligere søer 
over 5 ha drejer det sig om Dommersø og Vindberg Sø. En hel eller 
delvis genskabelse af nogle af disse søer er formentlig teknisk mulig, 
men der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget undersøgelser af 
mulighederne eller økonomien. Derfor er der i denne vandplan ikke 
taget stilling til om de skal genskabes som sø eller udpeges som 
stærkt modificeret vandområde. 
 
En del søer i hovedvandoplandet er opstået som et resultat af råstof-
indvinding og kan derfor udpeges som kunstige. Da det vurderes, at 
søerne kan opnå god økologisk tilstand på lige fod med naturlige sø-
er, er de ikke i vandplanen udpeget som kunstige. 
 
Vandkraftsøer 
Holstebro Vandkraftsø vil frem til 2015 kunne opfylde miljømålet. 
Søens fremtidige miljømål forventes afklaret når der foreligger en 
definition på begrebet kontinuitet og en vurdering af de tekniske og 
økonomiske konsekvenser heraf. jf. afsnit om 1.3.2 vandløb. 
 
1.2.4 Miljømål for kystvande  
 
Miljømålet omfatter økologisk og kemisk tilstand. Den økologiske til-
stand gælder ud til 1-sømilgrænsen, mens den kemiske tilstand gæl-
der ud til 12-sømilgrænsen. De marine vandområder i Hovedvandop-
land Nissum Fjord målsættes med miljømålet ”god økologisk til-
stand”, bortset fra stærkt modificerede områder, der fastsættes med 
godt økologisk potentiale. Miljømål for god økologisk tilstand/godt 
økologisk potentiale er i denne vandplan fastsat ud fra dybdegrænsen 
for udbredelsen af ålegræs i Nissum Fjord, se tabel 1.2.5 (og kortbi-
lag 3 for miljømål). For de åbne vandområder, hvor der ikke gror 
ålegræs, er miljømålene fastsat ud fra mængden af planteplankton, 
målt som koncentrationen af klorofyl a. I miljømålet for økologisk 
tilstand/potentiale indgår miljøkvalitetskrav for visse miljøfarlige foru-
renende stoffer, jf. afsnit 1.2.1. De øvrige biologiske og fysisk-
kemiske kvalitetselementer kan indgå i tilstandsvurderingen som 
støtteparametre.  
 
Miljømålet for kemisk tilstand vurderes alene ud fra vandrammedirek-
tivets prioriterede stoffer, samt stoffer for hvilke der på fællesskabs-
niveau er fastsat miljøkvalitetskrav (de tidligere Liste 1-stoffer), jf. 
afsnit 1.2.1; se stoffer og miljøkvalitetskrav i bilag 7. 
 
Grænsen mellem god og moderat økologisk tilstand samt godt og 
moderat økologisk potentiale for kystvandene i Hovedvandopland 
Nissum Fjord er fastsat med udgangspunkt i EU’s interkalibrering af 
historiske dybdegrænser for ålegræs dybdegrænse og koncentratio-
ner af klorofyl a; grænserne beregnes ud fra en EQR på henholdsvis 
0,74 for ålegræs og 0,45 for klorofyl a, se tabel 1.2.5. 
 
Miljømålene relaterer sig alene til ålegræs dybdegrænse og klorofyl a. 
Mht. støtteparametrene er niveauet af (total) kvælstof væsentligt for 
målsætningen, da indsatsen for at opnå målopfyldelse mht. ålegræs 
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og planteplankton primært går på at begrænse kvælstoftilførslen. De 
angivne kvælstofkoncentrationer i tabel 1.2.5 svarer således til det 
forventede niveau ved målopfyldelse. 
 
 
 MILJØMÅL 
Vandområde 
Nissum Fjord 

Ålegræs dybde-
grænse 

Niveau for 
støtte-
parameter 

 

Maksimalt økolo-
gisk potentiale 
 
Ålegræs dybde-
grænse, meter 

 
Økologisk 
potentiale meter EQR 

Kvælstof, 
µg N/l 

Yder Fjord   - 1) god 2,03) 0,74 699 

Mellem Fjord2)  2,35 god 1,73) 0,74 775 

Felsted Kog2) 1,75 god 1,33) 0,74 1214 
 
Vandområde MILJØMÅL 

 

Niveau for 
støtte-
parameter 
 

 Klorofyl a  

Referencetilstand 
 
 
 
Klorofyl a, µg/l Økologisk 

tilstand 
µg/l 
 

EQR 

Kvælstof, 
µg N/l 

Vesterhavet 3,1 god 6,9 0,45 i.b. 

 
Tabel 1.2.5. Miljømål for økologisk tilstand/potentiale i kystvandene. Miljømå-
lene er angivet ved minimum dybdegrænsen for hovedudbredelse af ålegræs 
i meter eller maksimum koncentrationen af klorofyl a i µg/l samt som EQR 
(økologisk kvalitetsratio). EQR udtrykker, hvor langt områdets tilstand er fra 
den viste referencetilstand, hvor EQR=1, og hvor den dårligste tilstand er 
EQR=0; målopfyldelse opnås således her ved en EQR på hhv. mindst 0,74 for 
ålegræs i Nissum Fjord og 0,45 for klorofyl a i Vesterhavet (se nærmere i 
kapitel 2.3). Det forventede niveau af total kvælstof (marts-oktober middel) 
ved god tilstand er også angivet. (i.b.: ikke bestemt) 
1) Det maksimale økologiske potentiale for ålegræs overstiger af beregnings-
tekniske årsager dybden i området. Det betyder at ålegræsset ved maksimalt 
økologisk potentiale skal kunne vokse i hele dybden. 
2) Lave saltholdigheder hindrer vækst af ålegræs i området. De angivne dyb-
degrænser skal derfor betragtes som potentielle dybdegrænser, hvis forhol-
dene havde været gunstige for vækst af ålegræs. 
3): Miljømålene for ålegræs kan ændre sig, hvis der træffes beslutning om 
ændret slusepraksis og dermed ændrede saltholdigheder. 
 
Strengere miljømål for kystvande 
Ingen af kystvandene i hovedvandoplandet udviser i dag en tilstand, 
der berettiger til at fastsætte miljømålet ”høj tilstand”. I relation til 
Natura-2000 områder er der ikke et dokumenteret grundlag for at 
kunne skærpe kravene til en højere tilstand end god. Derfor er der i 
denne vandplan ikke fastsat strengere miljømål for kystvandene. 
 
Kunstige og stærkt modificerede kystvande 
Kunstige og stærkt modificerede vandområder defineres som en fore-
komst af overfladevand, der som resultat af fysiske ændringer som 
følge af menneskelig aktivitet, i væsentlig grad har ændret karakter i 
forhold til et naturligt plante- og dyreliv. Påvirkningen på vandområ-
det har her et omfang, der bevirker, at god økologisk tilstand ikke 
kan opnås, eller, som for slusefjorden Nissum Fjord, giver mulighed 
for forskelligt plante- og dyreliv afhængig af den valgte slusedrift. 
Områderne målsættes i stedet med godt økologisk potentiale. Udpeg-
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ningen skal holdes op mod muligheder for en restaureringsindsats, 
omkostninger og betydning for den menneskelige aktivitet og for mil-
jøet. Der skal også ved udpegningen vurderes om et mindre delvand-
område, f.eks. en havn, eller selve typen af påvirkningen, f.eks. en 
sejlrende, medfører en så omfattende hydromorfologisk påvirkning af 
det samlede marine vandområde, at det alene medfører at der ikke 
kan opnås god økologisk tilstand.  
 
For vandområder, der reguleres med slusedrift, er det vurderingen af 
om ændringer i alene driftspraksis vil kunne ændre den økologiske 
tilstand, der er afgørende for udpegningen. Der er i 1. planperiode 
vurderet, at kun et mindre antal vandområder i de danske kystvande 
er så påvirkede, at de omfattes som stærkt modificerede. Det er ved 
nogle af de største havne, ved enkelte store slusefjorde og en sejl-
rende. 
 
Hele Nissum Fjord er en slusefjord og er udpeget som stærkt fysisk 
modificerede område. Det er vist i tabel 1.2.6, hvor den tilhørende 
kategori af fysisk modifikation og den konkrete fysiske påvirkning 
ses. 
 

 
Kategori 

 
Område 

 
Fysisk  

påvirkning 

 
Målsætning 

Miljømål for godt  
økologisk  

potentiale: 
 

Ålegræs dybdegrænse 
(hovedudbredelse) 

m 

Yder Fjord: 2,0 m 

Mellem Fjord: 1,7 m Slusefjord Nissum Fjord 

Vandudveksling med 
Vesterhavet styret af 
sluse. Slusedrift regu-
lerer saltholdighed og 
vandstand, som på-
virker plante- og 
dyrelivet i fjorden. 

Godt økologisk 
potentiale og god 
kemisk tilstand 

Felsted Kog: 1,3 m 

Tabel 1.2.6. Udpegede stærkt fysisk modificerede kystvande i hovedvandop-
land Nissum Fjord, med miljømål for opfyldelse af godt økologisk potentiale. 
 
Vandudvekslingen med Vesterhavet er styret via slusen i Torsminde, 
og driften af slusen regulerer vandstand og saltholdighed i fjorden og 
er dermed bestemmende for, hvilket plante- og dyreliv der vil være i 
fjorden.  
 
Slusedriften bør reguleres med henblik på, at optimere vandstand og 
saltholdighed for plante- og dyrelivet i og omkring fjorden, så et godt 
økologisk potentiale kan opnås. 
 
For de stærkt fysisk modificerede marine områder er målsætningen, 
at områderne skal opnå godt økologisk potentiale (se tabel 1.2.6) og 
god kemisk tilstand i 2015. Godt økologisk potentiale fastsættes efter 
samme principper som god økologisk tilstand. 
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1.2.5 Miljømål for grundvand 
 
Miljømålet for grundvand omfatter kvantitativ og kemisk tilstand. 
 
Miljømål for kvantitativ tilstand 
De kvantitative miljømål for grundvandsforekomsterne er fastsat så-
ledes at de tilknyttede vandløb, søer, kystvande og terrestriske na-
turtyper (terrestriske økosystemer) kan opfylde deres miljømål. Føl-
gende kriterier er brugt:  
 
Vandbalance 
I grundvandsforekomsterne må den tilladte årlige indvinding over en 
lang periode ikke overstiger den langsigtede grundvandsdannelse. 
Den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af grund-
vandsdannelsen. Nedenstående øvrige retningslinjer for grundvands-
indvinding skal dog også overholdes. 
 
Påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper 
Grundvandstanden må ikke være så påvirket af menneskeskabte æn-
dringer at: 
 

• Tilknyttede vandområder ikke kan opnå deres miljømål. 
• Der kan ske forringelse af tilstanden for disse vandområder. 
• Der kan ske en signifikant skade på terrestriske naturtyper, 

der afhænger direkte af grundvandsforekomsten. 
 
For vandløb bør indvindingen ikke medføre en reduktion af deres 
vandføring på over 5 % hhv. 10-25 % af oprindelig medianminimum, 
hvor vandløbenes miljømål er henholdsvis høj økologisk tilstand og 
god økologisk tilstand, se kortbilag 3. Den konkrete fastsættelse af 
den tilladelige påvirkning indenfor intervallet 10-25 % vurderes i for-
hold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. 
 
I områder, der er påvirket af indvinding til almene vandforsyninger, 
kan der for vandløb med enten høj eller god økologisk tilstand fast-
sættes kravværdier for påvirkningen, der accepterer en højere pro-
centvis påvirkning end ovennævnte. Det kan ske, hvis det ud fra et 
konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold 
vurderes, at miljømålene kan opnås. Der skal foretages en vurdering 
af, om indvindingen kan medføre væsentlig skade på Natura 2000-
områders terrestriske naturtyper og øvrige naturtyper, der er afhæn-
gige af grundvand, se tabel 1.2.7. 
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Nr. 

 
Autoriseret kort navn 

 
Fulde navn i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 
(bilag 9) 

(1340) Indlandssalteng Indlandssaltenge 

2190 Klitlavning Fugtige klitlavninger 

3110 Lobeliesø Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 

3130 Søbred med småurter Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibi-
ske planter ved bredden 

3140 Kransnålalgesø Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3150 Næringsrig sø Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks 

3160 Brunvandet sø Brunvandede søer og vandhuller 

3260 Vandløb Vandløb med vandplanter 

(3270) Å-mudderbanke Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter 

4010 Våd hede Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 

6410 Tidvis våd eng Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med 
blåtop 

(7110) Højmose Aktive højmoser 

7120 Nedbrudt højmose Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendan-
nelse 

7140 Hængesæk Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

7150 Tørvelavning Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt 
sand eller blottet tørv 

(7210) Avneknippemose Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe 

7220 Kildevæld Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230 Rigkær Rigkær 

91D0 Skovbevokset tørvemo-
se 

Skovbevoksede tørvemoser 

91E0 Elle- og askeskov Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 
Tabel 1.2.7. Grundvandsafhængige terrestriske naturtyper. De 4 naturtyper 
med numre i parentes indgår ikke i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
områder i Hovedvandopland Nissum Fjord. 
 
 
Saltvandsindtrængning mm. 
Ændringer i strømningsretningen forårsaget af ændringer i grund-
vandsstanden må finde sted midlertidigt eller vedvarende i et rumligt 
begrænset område, men sådanne retningsændringer må ikke forår-
sage saltvandspåvirkninger eller andre påvirkninger (f.eks. sulfat) og 
må ikke indikere en vedvarende tydelig menneskelig skabt tendens i 
strømningsretningen. 
 
 
Miljømål for kemisk tilstand 
De kemiske miljømål vurderes på baggrund af koncentrationen af 
forurenende stoffer i grundvandet. Det gælder både naturligt fore-
kommende stoffer, hvor forhøjede koncentrationer skyldes menne-
skeskabte forhold, og miljøfarlige forurenende stoffer. Miljømålene for 
grundvandsforekomsternes kemiske tilstand er sat således at:  
 

• Den elektriske ledningsevne ikke indikerer saltvandspåvirkning 
eller anden påvirkning 
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• Kvalitetsstandarder anvendt under anden relevant EU-
lovgivning ikke overskrides  

• Tilknyttede vandområder kan opnå deres miljømål 
• Der ikke kan ske betydende forringelse af den økologiske eller 

kemiske kvalitet for disse vandområder 
• Der ikke kan ske en betydende skade på terrestriske naturty-

per, der afhænger direkte af grundvandsforekomsten 
 
Tærskelværdier 
Der skal opstilles såkaldte tærskelværdier, der fastlægger grænsen 
mellem ”god” og ”ringe” tilstand af en grundvandsforekomst.  
 
Tærskelværdier er for Hovedvandopland Nissum Fjord ikke sat i for-
hold til vandløb, søer, kystvande og terrestriske naturtyper, da bidra-
get af kemiske stoffer fra grundvand ikke kendes.  
 
For nitrat og pesticider bruges derfor Grundvandsdirektivets kvali-
tetskrav som tærskelværdier. Disse værdier gælder for alle forekom-
ster.  
 
Hvis øvrige stoffer, dvs. miljøfarlige og naturligt forekommende stof-
fer medvirker til at grundvandsforekomster er i risiko for ikke at opnå 
god kemisk tilstand i 2015, er tærskelværdierne sat lig en kriterie-
værdi, der i denne vandplan er kvalitetskrav til drikkevand.  
 
Hvis et stof findes i naturlige forhøjede koncentrationer (baggrunds-
værdier) over kriterieværdien og hvor der samtidig er risiko for at 
menneskelig aktivitet kan bringe koncentrationen endnu højere op, 
fastsættes en tærskelværdi lig den forhøjede koncentrati-
on/baggrundsværdien.  
 
Der sættes ikke tærskelværdier for stoffer, der kun vurderes at have 
naturlig oprindelse, dvs. ikke påvirket at menneskelig aktivitet. Det 
betyder at overskridelser af kriterieværdier i en forekomst for et stof 
af naturlig oprindelse ikke giver grundvandsforekomsten ringe til-
stand. 
 
Der sættes ikke tærskelværdier for de øvrige stoffer, som Grund-
vandsdirektivets minimumsliste nævner, da de ikke vurderes at udgø-
re en væsentlig risiko for ringe kemisk tilstand i Hovedvandopland 
Nissum Fjord.  
 
Tærskelværdier og kvalitetskrav ses af tabel 1.2.8. 
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Stoffer 
 

Forekomst 
 

Tærskelværdi 

Nitrat Alle 50 mg/L 
Pesticider  Alle 0,1 µg/L 

(enkeltstoffer) 
 

0,5 µg/L 
(summen af 

 enkeltstoffer) 
 
Tabel 1.2.8. Tærskelværdier og kvalitetskrav for kemisk tilstand i grund-
vandsforekomster. 
Grundvandsforekomsterne har en kode (id nr.) der beskriver denne, se afsnit 
2.1.1. 
 
Det vurderes at Danmark allerede opfylder kravene til beskyttelse af 
drikkevandet, se kapitel 2.4.4. Vandplanen har således ikke i forhold 
til gældende lovgivning supplerende miljømål med hensyn til beskyt-
telse af drikkevand. 
 
Forureningstendenser 
Der skal identificeres væsentlige og vedvarende opadgående tenden-
ser til stigning i koncentration af forurenende stoffer, grupper af foru-
renende stoffer og forureningsindikatorer i grundvandsforekomster, 
der anses for at være truede. Udgangspunktet for at vende forure-
ningstendenser er 75 % af kvalitetskravet eller tærskelværdien. 
 
Hvor der mangler data til brug ved beregning af forureningsten-
denser, dvs. tilstrækkelige tidsserier for indholdet af forurenende 
stoffer i truede grundvandsforekomster, beregnes som udgangspunkt 
ikke forureningstendenser.  
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1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 
 
Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) 
og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er krave-
ne til reduktion af påvirkningerne af de forskellige vandområder i før-
ste vandplanperiode fastlagt for henholdsvis vandløb, søer, marine 
områder samt grundvand (se nedenstående tabel 1.3.1a-d).  
 
Indsatsbehovet er opgjort som differencen mellem den maksimalt 
tilladte påvirkning ved målopfyldelse og den forventede påvirkning i 
2015 (baseline 2015). Den forventede baselinepåvirkning i 2015 be-
regnes som den nuværende påvirkning (2005) korrigeret for effek-
terne af allerede planlagte og gennemførte tiltag til reduktion af på-
virkningen. 
 
Ikke alle steder er det, af naturbetingede, tekniske eller økonomiske 
årsager, muligt at gennemføre en indsats, der i denne første vand-
planperiode dækker det fulde indsatsbehov. Den indsats, der gen-
nemføres, betegnes som indsatskravet for planperioden. Hvor det 
ikke er muligt at opfylde det fulde indsatsbehov, forlænges tidsfristen 
for opnåelse af miljømålet til efter 2015, jf. undtagelsesbestemmel-
serne i miljømålslovens § 19. I afsnit 1.3.2 er de konkret anvendte 
undtagelser beskrevet. 
 
Der er i tabel 1.3.1 opstillet et omkostningseffektivt indsatsprogram 
for 1. vandplanperiode som på givne forudsætninger angiver den 
mest omkostningseffektive kombination af virkemidler. I afsnit 2.5 er 
der yderligere redegjort for programmets virkemidler, foranstaltnin-
ger og økonomi. 
 
Indsatsprogrammet er baseret på, at den eksisterende miljølov-
givning og tidligere aftaler om handlingsplaner for vandmiljøet i vidt 
omfang indeholder grundlæggende bestemmelser og foranstaltninger, 
der har til formål at beskytte og forbedre miljøtilstanden i vandmiljø-
et. Der er redegjort for disse grundlæggende foranstaltninger i et 
særskilt dokument, der indgår som en del af denne vandplan. (Do-
kumentet er udarbejdet i henhold til reglerne i § 4, stk. 1, nr. 7, i 
bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet 
af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet mv). Indsats-
programmet i nærværende vandplan fokuserer alene på de supple-
rende foranstaltninger, der skal gennemføres for at opfylde miljømå-
lene i de konkrete overfladevandområder og grundvandsforekomster. 
 
Med det opstillede indsatsprogram for Hovedvandopland Nissum Fjord 
opfylder Danmark forpligtigelserne i EU’s vandrammedirektiv for ho-
vedvandoplandet. Dog opfyldes nogle af målene først i en senere 
vandplanperiode. Forud for 2. planperiode (2016-2021) vurderes om 
der er behov for yderligere indsatser for at leve op til miljømålslovens 
mål om god tilstand i alle danske vandløb, søer og kystvande samt 
grundvandsforekomster. 
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Kravene til indsats i 1. vandplanperiode er specifikt opgjort for oplan-
de til 2 kystvandsområder, 22 søer, 1.024 km vandløb samt for 10 
grundvandsforekomster. 
 
Oplandene og vandløbene fremgår af kortbilag 2. 
 
 
1.3.1 Indsatsprogram 
 
I tabel 1.3.1 fremgår den overordnede indsats for 1. vandplanperiode 
for Hovedvandopland Nissum Fjord. 
 
Der er i udkast til vandplanerne fastlagt indsatser svarende til 9.000 
tons kvælstof. Det er med Grøn Vækst aftalerne fra hhv. juni 2009 og 
april 2010 besluttet, at der skal ske en reduktion på 19.000 tons 
kvælstof fra landbruget i 2015. For de 10.000 tons kvælstof er der 
som følge af aftalerne igangsat et udredningsarbejde om vandplaner-
nes konsekvenser i visse egne af landet og den fremadrettede kvæl-
stofregulering med belysning af fordele og ulemper ved en model 
med omsættelige kvælstofkvoter i forhold til alternativer mhp. fast-
læggelse af resterende indsatskrav og valg af konkrete virkemidler. 
Det endelige resterende indsatsbehov, der skal nås i første planperio-
de (2010-2015) fastlægges først for det enkelte vandopland, når 
ovenstående analyse foreligger. Den samlede analyse skal være fær-
dig i 2011. 
 
På baggrund af analysen vil der blive fastlagt en tidsplan for de frem-
adrettede krav til kvælstof-reduktion. 
 
Der vil sideløbende med den offentlige høring ske en konsolidering af 
baseline i vandplanerne.  
 
I tabel 1.3.2 a-d fremgår indsatsprogrammet for henholdsvis vand-
løb, søer, kystvande samt grundvandsforekomster i Hovedvandopland 
Nissum Fjord. 
 
De årlige omkostninger ved implementering af miljømålsloven i Ho-
vedvandopland Nissum Fjord beløber sig, med de angivne virkmidler, 
for 1. planperiode budgetøkonomisk til i alt ca. 24 millioner kroner pr. 
år. Omkostningerne bæres af det offentlige, forsyningsselskaber 
(borgerne) eller de berørte erhverv. Indsatsprogrammet er det mest 
omkostningseffektive ud fra de givne forudsætninger og mulige brug 
af virkemidler. 
 
For spildevandsindsatsen skal det vurderes nærmere om der for visse 
kommuner er tale om en særlig stor indsats eller vanskelig teknisk 
gennemførlig indsats der medfører, at det skal vurderes om der skal 
anvendes flere planperioder til at gennemføre indsatsen. Dette skal 
kvalificeres i et samarbejde med kommunerne i høringsperioden.  
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Indsatsprogram - supplerende foranstaltninger 

Hovedvandopland Nissum Fjord 
Effekter 

Reduceret påvirkning af  
Overfladevande1) 

 

 

Påvirkninger som skal reduceres 
og tilhørende virkemidler 
 
 
 
 
 
 

 
A

n
v
e
n

d
e
ls

e
 a

f 
 

v
ir

k
e
m

id
le

r 
   

K
v
æ

ls
to

f 
  

 
(t

o
n

s/
å
r)

 
  

F
o

sf
o

r 
(t

o
n

s/
å
r)

 
 

F
y
si

sk
 p

å
v
ir

k
-

n
in

g
 

Il
tf

o
rb

ru
g

e
n

d
e
 

st
o

ff
e
r 

  
 

M
il
jø

fa
rl

ig
e
 

fo
ru

re
n

e
n

d
e
 

st
o

ff
e
r,

 h
e
ru

n
-

d
e
r 

p
e
st

ic
id

e
r 

 
Samlede årlige 
omkostninger 

 
 
 

Budget- 
økonomi 

 
1.000 kr./ år 

 

1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og 
pesticider – landbrug mv. 2) 

 
      

 Randzoner - 10 m langs vandløb og søer * 
 Efterafgrøder i stedet for vintergrønne mar-

ker 
 Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i 

visse perioder 
 Forbud mod visse former for jordbearbejd-

ning i efteråret 

 

168 4,1 +  + 3.887 

• Oversvømmelse af ådale mhp. P-fjernelse3) * 0 ha   +   0 
• Etablering af vådområder til N-fjernelse3) * Op til 352 ha 40  +   5.696 

• Yderligere brug af efterafgrøder  3.876 ha  37     1.632 
2. Vandindvinding – påvirkning af overfla-

devande 
   

   
 

• Flytning af kildepladser4)  0 m3      0 
• Kompenserende udpumpning4) 0 m3      0 
3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og 

marine områder 
   

   
 

• Ændret vandløbsvedligeholdelse6) * 290 km   +   2.067 
• Fjernelse af faunaspærringer 7+8) * 41 stk.   +   527 
• Vandløbsrestaurering7+8) * 113 km   +   611 
• Genåbning af rørlagte vandløb7+8) * 4 km   +   82 
• Sørestaurering9) 1 lokalitet  +    99 
4. Påvirkninger fra punktkilder10)        
• Renseanlæg – forbedret rensning 2 2,1 0,3  + + 1.568 

• Spredt bebyggelse – forbedret spildevands-
rensning  

Ca. 34 ejd. 0,2 0,03 
 + 

+ 
 

214 

• Regnbetingede udløb –bassiner11) Ca. 14 udløb 
(ca. 190 ha ) 

 

1,5 0,6 
+ + + 

5.596 

• Industri – forbedret rensning/afskæring til 
renseanlæg 

0 anlæg   
 + + 

0 

5. Akvakultur        
• Ferskvandsdambrug 7 stk. 19,3 2,7  + + 1.896 

Indsatsprogram omkostninger i alt / år          23.875 

 
Tabel 1.3.1. Indsatsprogram – supplerende foranstaltninger for Ho-
vedvandopland 1.4 Nissum Fjord. 
 
Signaturforklaring 
 
Note 1) Effekten er angivet i forhold til udledningen til overfladevande samlet 

set, ukorrigeret i forhold til retention/tilbageholdelse i søer m.v.. 
Note 2) Der er i udkast til vandplanerne fastlagt indsatser svarende til 9.000 

tons kvælstof. Det er med Grøn Vækst aftalerne fra hhv. juni 2009 og 
april 2010 besluttet, at der skal ske en reduktion på 19.000 tons 
kvælstof fra landbruget i 2015. For de 10.000 tons kvælstof er der 
som følge af aftalerne igangsat et udredningsarbejde om vandplaner-
nes konsekvenser i visse egne af landet og den fremadrettede kvæl-
stofregulering med belysning af fordele og ulemper ved en model 
med omsættelige kvælstofkvoter i forhold til alternativer mhp. fast-
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læggelse af resterende indsatskrav og valg af konkrete virkemidler. 
Det endelige resterende indsatsbehov, der skal nås i første planperio-
de (2010-2015) fastlægges først for det enkelte vandopland, når 
ovenstående analyse foreligger. Den samlede analyse skal være fær-
dig i 2011. På baggrund af analysen vil der blive fastlagt en tidsplan 
for de fremadrettede krav til kvælstof-reduktion.  

Note 3)  • Projekterne udvælges ud fra deres omkostningseffektivitet, dvs. 
prisen pr. kg kvælstof hhv. kg fosfor. 
• Vådområder målrettes reduktion af kvælstofbelastningen i oplande 
til kystvande, der fremgår af tabel 2.5.2. 
• Ådale målrettes reduktion af fosforbelastningen i oplande til søer 
med indsatsbehov, jf. tabel 2.5.2. 
• Store projekter med en høj grad af kvælstofreduktion har forrang 
frem for mindre projekter. Ved store projekter forstås den absolutte 
kvælstof- eller fosfortilbageholdelse. 
• Antal ha er beregnet ud fra en gennemsnitseffekt for kvælstofre-
duktion. Da projekterne udvælges ud fra deres omkostningseffektivi-
tet er hektarangivelsen vejledende. 

Note 4) Indsatsen og valg af løsningsmodel vil i høringsperioden blive kvalifi-
ceret i et samarbejde med kommunerne, forsyningsselskaberne og 
øvrige interessenter. 

Note 5) Opgørelsen for de enkelte vandløbsindsatser kan ikke lægges sam-
men, idet der er overlap mellem flere af indsatserne. F.eks. vil der 
være vandløbsstrækninger, hvor der både skal ske ændret vedlige-
holdelse og vandløbsrestaurering. Indsatserne, der samlet vil udgøre 
op til 7.300 km, vil blive prioriteret inden for den økonomiske ramme 
for Grøn Vækst. Det præcise indsatsbehov kvalificeres i løbet af hø-
ringsperioden i samarbejde med interessenterne. 

Note 6)I aftalen om Grøn Vækst er der afsat en årlig pulje, der sikrer kom-
pensation via en tilskudsordning til lodsejere, og til konsekvensvurde-
ringer af de udpegede arealer. Kompensationen udbetales årligt og 
sker inden for rammerne af Landdistriktsprogrammet, og dækker det 
forventede nettotab pr. ha., der skyldes ændret vandløbsvedligehol-
delse som følge af vandplanerne. Indsatsen vil blive holdt inden for 
den økonomiske ramme. Det præcise indsatsbehov kvalificeres i løbet 
af høringsperioden i samarbejde med interessenterne. 

Note 7+8) I aftalen om Grøn Vækst er der afsat en årlig pulje til vandløbsre-
staurering, herunder åbning af rørlagte strækninger og fjernelse af 
spærringer. Dette beløb skal dække omkostninger til an-
læg/projektering og erstatninger til lodsejerne. Indsatsen vandløbs-
restaurering, herunder åbning af rørlagte strækninger og fjernelse af 
spærringer vil blive tilpasset og holdes indenfor den afsatte økonomi-
ske ramme.  Det præcise indsatsbehov kvalificeres i løbet af hørings-
perioden i samarbejde med interessenterne. Erstatningsudmålingen 
vil blive gennemført efter gældende lov og praksis, som anvendes i 
dag i forbindelse med vandløbsrestaurering, herunder åbning af rør-
lagte strækninger og fjernelse af spærringer.    

Note 9) Da der er fremkommet ny faglig viden om visse restaureringsmeto-
der, vil grundlaget for indsatsen blive revurderet under høringsperio-
den. 

Note 10) Der opfordres til, at kommunerne færdiggør den allerede vedtagne 
spildevandsindsats, især indsatsen overfor spredt bebyggelse forven-
tes, i henhold til jf. lov nr. 325 om forbedret spildevandsrensning og 
regeringens udmeldinger derom, at være gennemført inden 2012. 
Den yderligere indsats (indsatsen nævnt i tabel 1.3.1) forventes gen-
nemført frem til 2015. Dog skal der vurderes nærmere, om der for 
visse kommuner er tale om en særlig stor indsats eller vanskelig tek-
nisk gennemførlig indsats der medfører, at det skal vurderes om der 
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skal anvendes flere planperioder til at gennemføre indsatsen. Dette 
skal kvalificeres i et samarbejde med kommunerne i høringsperioden. 

Note 11) Skøn over antal af udløb, hvor der er krav til indsats. Indsatsen skal 
reducere udledningen af iltforbrugende stoffer til vandløb, hydraulisk 
belastning og i nogle tilfælde opstrøms søer reducere udledningen af 
fosfor. For overløb består indsatsen i etablering af first-flush bassin, 
som udgangspunkt på 5 mm. Skønnet er forbundet med store usik-
kerheder og kan i nogle tilfælde være overestimeret. Imidlertid er det 
et krav at vandplanen indeholder et overslag over omkostningerne 
ved de forskellige tiltag. Bassiner for spildevandsoverløb vil desuden 
medvirke til mindre udledninger af bakterier mm. og derved forbedre 
badevandskvaliteten omkring udløb. Desuden vil bassiner medvirke til 
mindre hydrauliske belastning ved udløbene, særligt hvor der er ud-
ledning til vandløb. 

Note *)Der er afsat midler til kompensation/erstatning til indsatserne. 
 
Af tabel 1.3.2a-d fremgår indsatsprogrammet for vandløb, søer, kyst-
vande samt grundvandsforekomster i Hovedvandopland Nissum 
Fjord. Her fremgår indsatsen for søer og marine vandområder for de 
specifikke del-vandområder, og for vandløb og grundvand for de for-
skellige påvirkningstyper, herunder både den fremskrevne baseline-
indsats samt den supplerende indsats. Den supplerende indsats for 1. 
planperiode er beskrevet ved et samlet indsatskrav for 1. planperio-
de. I tilfælde hvor målopfyldelse ikke opnås i 1. planperiode, er der 
beskrevet hvilken undtagelse, jf. miljømålslovens § 16 og 19, der 
begrunder udskydelse af eventuel indsats til efterfølgende planperio-
de.
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Indsats for reduktion af påvirkning af vandløb 

 
Supplerende indsats 

(reduktion af påvirkning) 
 

Type af på-
virkning 

 
Baseline 

2015 
 

Forudsat 
indsats 

Indsatsbehov 
ifht. fuld målop-

fyldelse 

Krav til indsats i 
1. plan-periode 

2009-2015 

Indsats 
indtil 
2015 

Begrundelse for anvendelse af 
Miljømålslovens § 16 og 19 

 

Fysisk påvirk-
ning fra:  

     

• Vandløbs-
vedligeholdelse 

 

 • Ændret vandløbs-
vedligeholdelse åbne 
vl.:  

 - 349 km vandløb 
Note 3) 

• Ændret vandløbs-
vedligeholdelse åb-
ne vl.: 

 - 290 km vandløb 
 

delvis  

 Regulering, 
rørlægning og 
dræning 

 • Genåbning af rørlag-
te strækninger midt i 
vandløbssystemerne 

  - 4 km vandløb 

• Genåbning af rør-
lagte strækninger 
midt i vandløbssy-
stemerne 

  - 4 km vandløb 

fuld 

  • Genåbning af øvre 
rørlagte strækninger 

  - 3 km vandløb 

• Genåbning af øvre 
rørlagte trækninger 

  - 0 km vandløb 

ingen 

 • Restaurering af 
vandløb 

 - 1 km 

• Restaurering af åbne 
vandløb 

  -151 km vandløb 

• Restaurering af 
åbne vandløb 

   - 98 km vandløb 

delvis 

Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager, - ikke teknisk reali-

serbart inden udgangen af 2015 
• Forsinket effekt af gennemførte restau-

reringstiltag 

• Opstemning af 
vandløb (note 4) 

 

• Fjernelse af 
faunaspærring 

  - 6 lokaliteter 

• Fjernelse af fauna-
spærringer  

- 67 lokaliteter 

• Fjernelse af fauna-
spærringer  
- 41 lokaliteter 

delvis Forlængelse af tidsfrist*  
• manglende viden 
 

• Vandindvinding  • Begrænsning af 
vandindvinding 
 

• Se tabel 1.3.2.d ingen Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager – jf. 1.3.2.d 

• Ukendt påvirk-
ning 

 • Mangler viden til 
fastlæggelse af be-
hov: 

- 10 km vandløb 

• Undersøgelser til 
fastlæggelse af ind-
satsbehov: 

- 10 km 

ingen Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager, - manglende viden 
 

Øvrige forure-
nende  stoffer 
fra: 

     

• Spredt bebyg-
gelse 

 

• Forbedret 
spildevands-
rensning: 

 - ca. 870 ejen-
domme 

• Forbedret spilde-
vandsrensning  

   - ca. 34 ejendomme 

• Forbedret spilde-
vandsrensning  

   - ca. 34 ejendom-
me 

fuld  

• Renseanlæg • Afskæring af  
6 anlæg 

• Forbedret rensning  
2 anlæg 

• Forbedret rensning  
• 2 anlæg 

fuld  

• Regnbetingede 
udløb   

• Kan ikke esti-
meres 

• Forsinkelsesbassin jf. 
retningslinje 7 
 (”sparebassin”) 

 - ca. 14 udløb (note 1) 

• Forsinkelsesbassin 
jf. retningslinje 7 
(”sparebassin”) 

  - ca. 14 udløb (note 1) 

fuld 
(note 2) 

 

• Ferskvands-
dambrug 

• Nedlæggelse af  
 - 8 dambrug 

• Forureningsbegræn-
sende tiltag 

   -7 dambrug 
 

• Forureningsbegræn-
sende tiltag 

   -7 dambrug 
 

fuld  

• Okker påvirk-
ning  

 • Vandstandshæv-
ning/genslyngning  
- 15 km 

• Mangler viden til 
fastlæggelse af be-
hov: 
- 163 km vandløb 

• Vandstandshæv-
ning/genslyngning  
- 15 km 

• Undersøgelser til 
fastlæggelse af ind-
satsbehov: 
- 163 km vandløb 

delvis Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager, - manglende viden, 

samt 
ikke teknisk muligt inden for tidsfristen 
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Tabel 1.3.2a. Krav til indsats for reduktion af påvirkning af vandløb. 

 

Indsats for reduktion af påvirkning af søer 

Baseline 2015 Supplerende indsats (reduktion af påvirkning) 

Vandområde og type af 
påvirkning som skal redu-

ceres  Forudsat 
indsats 

Indsatsbehov 
ift. fuld målop-

fyldelse 

Krav til ind-
sats i første 
planperiode 

M
å
lo

p
fy

ld
e
ls

e
  

2
0

1
5

 Begrundelse for 
anvendelse af mil-
jømålslovens §16 

og §19 

Byn     Ja  
Næringsstofbelastning fra:       
o Spredt bebyggelse   Ingen indsats Ingen indsats   
o Landbrug       
Fuglsang Sø 

   Ja  

  
 Ingen indsats Ingen indsats   

Fællesmose nordlige del 1    Ja  

  
 Ingen indsats Ingen indsats   

Fællesmose sydlige del 1    Ja  

  
 Ingen indsats Ingen indsats   

Gødstrup Sø    Ja  
Næringsstofbelastning fra:       
o Spredt bebyggelse   Ingen indsats Ingen indsats   
o Landbrug   Ingen indsats Ingen indsats   
o Intern fosforbelastning   Restaurering Restaurering   
Husby Sø    Ja  
Næringsstofbelastning fra:       
o Renseanlæg  Ingen indsats Ingen indsats   
o Regnbetinget udledning  Ingen indsats Ingen indsats   
o Spredt bebyggelse  4 kg P / år Ingen indsats Ingen indsats   
o Landbrug   Ingen indsats Ingen indsats   
O Miljøfarlige forurenende stoffer   Stofbestemt 

indsats kategori 
3  

  

Hvidmose 1    Ja  

* For uddybning se afsnit 1.3.2 ”Anvendte undtagelser”, tabel 1.3.3. 
 
Note 1  Skøn over antallet af udløb hvor der er behov for indsats. 
Note 2:  De opgjorte indsatser for de regnbetingede udløb er forbundet med stor usikkerhed. Der må i forbindelse med den kommuna-
le handleplan og revision af kommunernes spildevandsplaner tages stilling til, hvordan regulering af regnbetingede udledninger konkret 
udmøntes inden for rammen af de statslige indsatsprogrammer 
Note3:  En andel af de angivne strækninger er påvirket af spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse. Det forventes i udgangs-
punktet, at indsats i form af forbedret spildevandsrensning vil være tilstrækkelig til at opnå målopfyldelse på disse strækninger. 
Note 4:  Rørlægninger ikke medregnet. 
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 Ingen indsats Ingen indsats   

Indfjorden    Ja  
Næringsstofbelastning fra:       
o Dambrug 132 kg P / år Ingen indsats Ingen indsats   
o Renseanlæg 80 kg P / år Ingen indsats Ingen indsats   
o Regnbetinget udledning  Ingen indsats Ingen indsats   
o Spredt bebyggelse  597 kg P / år Ingen indsats Ingen indsats   
o Landbrug   Ingen indsats Ingen indsats   

Knudmose 
   Ja  

  
 Ingen indsats    

Kraftværkssøen    Ja  
   Ingen indsats    
Nørresø    Ja  
Næringsstofbelastning fra:       
o Renseanlæg  Ingen indsats Ingen indsats   
o Regnbetinget udledning  Ingen indsats Ingen indsats   
o Spredt bebyggelse   Ingen indsats Ingen indsats   
o Landbrug   Ingen indsats Ingen indsats   

Ravnholt sø 
   ?  

  

 Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager - 

manglende viden 

Rørsø    Nej  
Næringsstofbelastning fra:       
o Intern fosforbelastning   Evt. restaurering Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist*  

• Tekniske årsager - 
manglende viden 

Sidetagssø M 
   Ja  

  
 Ingen indsats Ingen indsats   

Sidetagssø øst for Ikast 
   Ja  

  
 Ingen indsats Ingen indsats   

Sunds Sø    Ja  
Næringsstofbelastning fra:       
o Regnbetinget udledning  Ingen indsats Ingen indsats   
o Spredt bebyggelse   Ingen indsats Ingen indsats   
o Landbrug   Ingen indsats Ingen indsats   
O Miljøfarlige forurenende stoffer   Stofbestemt 

indsats kategori 
3  

  

Sø v. Nissum Fjord 
   ?  

  

 Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager - 

manglende viden 
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Sømose 
   Ja  

  
 Ingen indsats Ingen indsats   

Søndersund    Ja  
Næringsstofbelastning fra:       
o Renseanlæg 10 kg P/ år Ingen indsats Ingen indsats   

o Regnbetinget udledning  Ingen indsats Ingen indsats   

o Spredt bebyggelse   Ingen indsats Ingen indsats   

o Landbrug       
Tang Sø    Ja  
Næringsstofbelastning fra:       
o Dambrug 142 kg P/ år Ingen indsats Ingen indsats   
o Renseanlæg 76 kg P/ år Ingen indsats Ingen indsats   
o Regnbetinget udledning  Ingen indsats Ingen indsats   
o Spredt bebyggelse  423 kg P / år Ingen indsats Ingen indsats   
o Landbrug   Ingen indsats Ingen indsats   
Holstebro Vandkraftsø 1    Ja  
Næringsstofbelastning fra:       
o Renseanlæg 394 kg P / år Ingen indsats Ingen indsats   
o Regnbetinget udledning  Ingen indsats Ingen indsats   
o Spredt bebyggelse  173 kg P / år Ingen indsats Ingen indsats   
o Landbrug   Ingen indsats Ingen indsats   
o Dambrug  Ingen indsats Ingen indsats   
O Miljøfarlige forurenende stoffer   Stofbestemt 

indsats kategori 
3  

  

Våd eng v. Nissum fjord    ?  
   Ingen indsats Ingen indsats  Forlængelse af tidsfrist*  

• Tekniske årsager - 
manglende viden 

 
Tabel 1.3.2b. Krav til indsats for reduktion af påvirkning af søer. 

* For uddybning se afsnit 1.3.2 ”Anvendte undtagelser”, tabel 1.3.4. 
 
Note 1) Vurderingen bygger på et ældre og spinkelt datagrundlag 
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Indsats for reduktion af påvirkning af kystvande 

Supplerende indsats  
(reduktion af påvirkning) 

Vandområde og type af 
påvirkning som skal reduce-

res 

Baseline 2015 
 

Forudsat indsats 
 
 

N: tons N/år 
P: kg P/år 

Krav til indsats i første 
planperiode 

 
(note 1) 

Begrundelse for anvendelse af mil-
jømålslovens 
 §16 og §19 

Nissum Fjord      

• Næringsstofbelastning 
fra:  

  

o Landbrug 85,6 tons N 
o Spredt bebyggelse 2,4 tons N, 982 kg P 
o Dambrug -3,0 tons N, 620 kg P 
o Renseanlæg 5,6 tons N, 497 kg P 

 
N: 249   tons/år 
(note 2) 
P:    8,2 tons/år 
       

• Miljøfarlige forurenen-
de stoffer 

 
 
 
• Saltholdighedssving-

ninger 

 
 

Indsats j.fr. kapitel 2.4.3 
 
 
Analyse af og fastlæggelse af 
optimeret slusedrift. Sluse-
praksis som nuværende indtil 
fastlæggelse i forhold til oven-
stående analyse 

Forlængelse af tidsfrist * 
Tekniske årsager: 
• Usikkerhed 
• Manglende viden 

Vesterhavet     

• Næringsstofbelastning 
fra:  

 

o Landbrug  0,6 tons N  
o Spredt bebyggelse 74 kg P 

N: 0,7 tons / år (note 3) 
 

• Miljøfarlige forurenen-
de stoffer  Indsats j.fr. kapitel 2.4.3 

Forlængelse af tidsfrist * 
Tekniske årsager: 
• Usikkerhed 
• Manglende viden 

 

Tabel 1.3.2c.  

* For uddybning se afsnit 1.3.2 ”Anvendte undtagelser”, tabel 1.3.5. 
 
Note 1) Indsatskrav til P er alene opgjort ud fra de indsatser, der følger af indsatser overfor søer og 

vandløb, samt tiltag som følge af generel Grøn Vækst. Vurdering af yderligere behov for 
specifik indsats overfor fosfor foretages i næste planperiode. Se i øvrigt kapitel 1.4 ret-
ningslinje 5 om begrænsning af fosforudledning i første vandplanperiode. 

Note 2) Der er i udkast til vandplanerne fastlagt indsatser svarende til 9.000 tons kvælstof. Det er 
med Grøn Vækst aftalerne fra hhv. juni 2009 og april 2010 besluttet, at der skal ske en 
reduktion på 19.000 tons kvælstof fra landbruget i 2015. For de 10.000 tons kvælstof er 
der som følge af aftalerne igangsat et udredningsarbejde om vandplanernes konsekvenser 
i visse egne af landet og den fremadrettede kvælstofregulering med belysning af fordele 
og ulemper ved en model med omsættelige kvælstofkvoter i forhold til alternativer mhp. 
fastlæggelse af resterende indsatskrav og valg af konkrete virkemidler. Det endelige re-
sterende indsatsbehov, der skal nås i første planperiode (2010-2015) fastlægges først for 
det enkelte vandopland, når ovenstående analyse foreligger. Den samlede analyse skal 
være færdig i 2011. På baggrund af analysen vil der blive fastlagt en tidsplan for de frem-
adrettede krav til kvælstof-reduktion. 

Note 3) Omfatter alene generel indsats jævnfør virkemiddelbeskrivelsen i kapitel 2.5.2 
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Indsats for reduktion af påvirkning af grundvandsforekomster 
Supplerende indsats  

(reduktion af påvirkning) 

Type af påvirkning 
som skal reduce-

res 

Forekomst 
Id nr. 

Baseline 2015 
 

Forudsat indsats 

Indsatsbehov 
ift. fuld målopfyl-

delse 
 
 

Krav til indsats 
i første plan-

periode 
 
 

M
å
l-

 
o

p
fy

ld
e
ls

e
 

 2
0

1
5

 Begrundelse for 
anvendelse af mil-

jømålslovens 
 §19 

Kvantitativ påvirk-
ning af vandløb, som 
følge af vandindvin-
ding 
(markvandingsfor-
mål) 

DK 1.4.1.1, 
DK 1.4.1.2, 
DK 1.4.1.3, 
DK 1.4.1.4, 
DK 1.4.1.5, 
DK 1.4.2.3, 
DK 1.4.2.4 

Der er ikke igangsat 
tiltag, som ændrer 
baseline fra nuvæ-
rende tilstand 
 
 

Indsatsbehovet 
rettet mod vand-
løbspåvirkninger fra 
markvanding kan 
ikke fastlægges med 
tilstrækkelig sikker-
hed  

Ingen indstas i 
første planperio-
de. 
 
Tilvejebringelse 
af forbedret 
beregnings-
grundlag. 
  
(Note 1) 

Nej 
 

Forlængelse af tids-
frist*  
 
Tekniske årsager 
 
 

Kvantitativ påvirk-
ning af søer og 
terrestriske naturty-
per som følge af 
vandindvinding 

Alle terræn-
nære og 
regionale 
grundvands-
forekomster i 
hovedvand-
oplandet 

Der er ikke igangsat 
tiltag som ændrer 
baseline fra nuvæ-
rende tilstand 

Ukendt Tilvejebringe 
viden om grund-
vandets kvanti-
tative påvirkning 
af søer og terre-
striske naturty-
per  

Nej Forlængelse af tids-
frist* 
 
Tekniske årsager  
 
 

Generel kemisk 
påvirkning af grund-
vandsforekomster 

 

Alle terræn-
nære grund-
vandsfore-
komster  

Vedtagne amtslige 
og kommunale 
indsatsplaner for 
grundvandsbeskyt-
telse, hvor der er 
igangsat lokale tiltag 
 

Ingen Ingen indsats.  
Varetages af 
generel lovgiv-
ning samt i 
lokale områder 
af opfølgning på 
vedtagne kom-
munale indsats-
planer for 
grundvandsbe-
skyttelse 

Nej Forlængelse af tids-
frist* 
 
Naturlige årsager 
 
 

Kemisk påvirkning af 
beskyttede drikke-
vandsforekomster 
  

Alle terræn-
nære grund-
vandsfore-
komster 
(bortset fra 
DK 1.4.1.4 
og DK 
1.4.1.5)  
 

Vedtagne amtslige 
og kommunale 
indsatsplaner for 
grundvandsbeskyt-
telse, hvor der er 
igangsat lokale tiltag 
 

Der kan være lokale 
behov ved indvin-
ding i sårbare områ-
der 

Ingen indsats.  
Varetages af 
generel lovgiv-
ning samt i 
lokale områder 
af opfølgning på 
vedtagne kom-
munale indsats-
planer for 
grundvandsbe-
skyttelse 
 
(Note 2) 

Nej Forlængelse af tids-
frist*  
 
Naturlige årsager   
 
 
 
 

Kemisk påvirkning af 
vandløb, søer, kyst-
vande og terrestriske 
naturtyper 
 

Alle terræn-
nære og 
regionale 
grundvands-
forekomster  

Vedtagne amtslige 
og kommunale 
indsatsplaner for 
grundvandsbeskyt-
telse, hvor der er 
igangsat lokale tiltag 
 
 
 

Ukendt Tilvejebringe 
viden om grund-
vandets kemiske 
påvirkning af 
vandløb, søer, 
kystvande og 
terrestriske 
naturtyper 
 

Nej 
 

Forlængelse af tids-
frist*  
 
Tekniske årsager 
 
 

 
Tabel 1.3.2d. Krav til indsats for reduktion af påvirkning af grundvandsfore-
komsterne.  
* For uddybning se afsnit 1.3.2 ”Anvendte undtagelser”, tabel 1.3.6. 
Note 1) Indsatsbehovet fastlægges frem mod næste vandplan. Der gennemføres en dialog med 

kommuner og andre primære interessenter med henblik på at udarbejde en administrati-
ons-vejledning for kommunernes administration af markvanding i første planperiode. 

Note 2) Se afsnit 2.4.4 om beskyttede drikkevandsforekomster. 
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1.3.2 Anvendte undtagelser 
 
Indsatsprogrammet jf. tabel 1.3.5 forventes i første planperiode (in-
den udgangen af 2015) at medføre fuld målopfyldelse i vandmiljøet i 
hovedvandoplandet med følgende undtagelser, jf. miljømålslovens 
§16 og §19: 
 
Undtagelser i relation til vandløb 
 
For vandløb i hovedvandoplandet til Nissum Fjord anvendes undtagel-
sesbestemmelserne i denne planperiode på åbne strækninger, hvor 
tilstanden er ukendt mht. smådyr eller okkerkoncentration, på stræk-
ninger hvor der i denne planperiode gennemføres okkerbegrænsende 
tiltag i form af genslyngning og vandstandshævning samt for rørlæg-
ninger, der er placeret allerøverst i vandløbssystemerne (dvs. uden 
åbne strækninger opstrøms for rørlægningerne). I alle disse tilfælde 
er der tale om en udsættelse af tidsfristen for målopfyldelse.  
 

Vandløb Problemstilling Undtagelse 
Begrundelse for anvendelse af 

undtagelse 

4 km 

Visse rørlagte vandløb i 
højt prioriterede vandløbs-
systemer, primært rørlagte 
vandløb i spidser af vand-
løbssystemer. 

 243 km 
Vandløb hvor der mangler 
viden om tilstand og/eller 
indsatsbehov. 

 15 km Okkerbelastede vandløb. 

5 km 
Tidsfristforlængelse ved 
visse større vandkraftvær-
ker. 

49 km I vandløb, hvor hovedårsa-
gen til manglende målop-
fyldelse skyldes udledning 
af spildevand fra spredt 
bebyggelse, afventes effek-
ten af en forbedret spilde-
vandsrensning før det vur-
deres, hvorvidt der også er 
brug for at ændre vand-
løbsvedligeholdelsen for at 
kunne opfylde miljømålene. 

46 km I vandløb, hvor hovedårsa-
gen til manglende målop-
fyldelse skyldes udledning 
af spildevand fra spredt 
bebyggelse, afventes effek-
ten af en forbedret spilde-
vandsrensning før det vur-
deres, hvorvidt der også er 

Udskydelse af tidsfrist for må-
lopfyldelse. 

Tekniske årsager:         
• Der mangler tilstrækkelig 

viden til at vurdere indsat-
sen i første planperiode. 
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brug for at foretage en 
vandløbsrestaurering for at 
kunne opfylde miljømålene. 
 

3 km For visse kunstige og 
stærkt modificerede vand-
løb, der har en tilstand, der 
nødvendiggør en indsats 
overfor de fysiske forhold, 
forlænges fristen for at 
opfylde miljømålet begrun-
det i manglende viden om 
den nødvendige indsats for 
at opnå målopfyldelse. 
Eventuel indsats for at sikre 
kontinuiteten i denne type 
vandløb forudsættes som 
udgangspunkt dog forsat 
gennemført i 1. planperio-
de. 

26 stk. Større spærringer, hvor der 
kun findes korte stræknin-
ger opstrøms og effekten af 
at skabe passage er mini-
mal. 

2 stk. Spærringer, hvor der ikke 
skabes kontinuitet, og hvor 
den ovenfor liggende stuv-
ningspåvirkede strækning 
ligeledes undtages. 

5 stk. Tidsfristforlængelse for 
fjernelse af spærringer i 
visse vandløb med okker. 

 
Tabel 1.3.3 Undtagelser for vandløb i henhold til miljømålslovens §16 og §19. 
Der kan være anvendt flere undtagelsesbestemmelser på den enkelte vand-
løbsstrækning. 
 
Mht. sikring af kontinuiteten i vandløbene anvendes undtagelsesbe-
stemmelserne i denne planperiode kun ved Holstebro Vandkraftsø. 
Opstemningen ved denne er menneskeskabt, og vandløbsstræknin-
gen, hvor der i dag ligger en sø, skal som udgangspunkt – i vand-
rammedirektivets terminologi – dermed betragtes som et vandløb, 
med de miljømål, der gælder for dette.  
 
Dette indebærer formentlig, at det er nødvendigt at forbedre de nu-
værende passageforhold for vandløbsfaunaen ved Holstebro Vand-
kraftsø. Der er for nuværende ikke fuld klarhed over, hvordan direkti-
vets bestemmelser om passageforhold skal tolkes i forhold til vand-
kraftsøer, og i hvilket omfang der hermed vil være behov for at 
iværksætte større anlægsprojekter. 
 
På denne baggrund udskydes indsatsen i forhold til forbedring af kon-
tinuiteten ved Holstebro Vandkraftsø, så den tidligst gennemføres i 2. 
planperiode (2015 - 2021), hvilket giver tid til teknisk afklaring og 
konsekvensvurdering og dialog samt afklaring i forhold til en EU-
tolkning af begrebet ”kontinuitet”, herunder rammerne for anvendel-
sen af undtagelsesbestemmelser. 
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Undtagelser i relation til søer 
 
I hovedvandoplandet til Nissum Fjord er der konkret anvendt undta-
gelsesbestemmelser for fire søer, hvor der forekommer en intern be-
lastning, men hvor vidensgrundlaget er for usikkert til at vurdere en 
evt. restaurering, eller hvor påvirkninger og/eller tilstand er util-
strækkeligt belyst. I alle tilfælde er der tale om en udsættelse af tids-
fristen for målopfyldelse. Undtagelserne for søer ses af tabel 1.3.4.  
 
 

Sø Problemstilling Undtagelser 
Begrundelse for 
anvendelse af 

undtagelse 
Ravnholdt Sø Mangelfuldt datagrundlag for vur-

dering af tilstand og belastning  
Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse  
 

Tekniske årsager. 
• Manglende 

viden 
 

Rørsø Intern belastning. 
Det vurderes ud fra de foreliggen-
de data, at der forekommer intern 
belastning i søerne, men data-
grundlaget er utilstrækkeligt til at 
vurdere, om det er relevant at 
restaurere søerne, hvilken metode 
der er den bedst egnede og om 
restaurering vil føre til målopfyldel-
se. 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse  
 

Tekniske årsager. 
• Manglende 

viden  
 

Sø v. Nissum Fjord Mangelfuldt datagrundlag for vur-
dering af tilstand og belastning  

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse  
 

Tekniske årsager. 
• Manglende 

viden 
 

Våd eng v. Nissum 
Fjord 

Mangelfuldt datagrundlag for vur-
dering af tilstand og belastning 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse  
 

Tekniske årsager. 
• Manglende 

viden  
 
 

31 mindre søer i Natura 
2000-områder  

Mangelfuldt datagrundlag for vur-
dering af tilstand og belastning 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse 

Tekniske årsager   
• Manglende 

viden 
Tabel 1.3.4 Undtagelser for søer i Hovedvandopland Nissum Fjord i henhold 
til Miljømålslovens §16 og §19. 
  

 
Undtagelser i relation til kystvande 
 
Alle kystvande i Danmark omfattes af en generel undtagelse, der ba-
seres på usikkerhed eller manglende viden mht. opgørelse af indsats-
behov.  
 
Miljømålslovens og vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelse 
om forlængelse af tidsfristen for opfyldelse af miljømålet er anvendt 
ved fastsættelse af indsatskravet for samtlige kystvande i Vandplan 
2010-2015. 
 
For fjorde og lukkede kystvande begrundes det ved tekniske hindrin-
ger forbundet med usikkerheden ved beregningerne af indsatsbeho-
vet. For en række fjorde og lukkede vandområder, hvor beregnings-
grundlaget er bedst, er usikkerheden således anslået til 15-20 pro-
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cent. For de resterende fjorde og lukkede vandområder er usikkerhe-
den anslået til 25-30 procent. Indsatskravet i Vandplan 2010-2015 er 
således fastlagt ved det laveste skøn inden for det faglige usikker-
hedsinterval ved beregningerne, svarende til henholdsvis ca. 15 % og 
ca. 25 %. En nærmere præcisering af indsatsbehovet forudsættes 
afklaret til Vandplan 2015 baseret på et forbedret vidensgrundlag 
blandt andet via resultater fra de kommende års overvågningspro-
grammer. 
 
For kystvande i Vesterhavet, i Sund- og Bælthavet og i Vadehavet 
vurderes skønnet på indsatsbehovet at være forbundet med meget 
store usikkerheder, idet bl.a. atmosfærisk og grænseoverskridende 
tilførsel af kvælstof er af langt større betydning end for fjordene. 
Yderligere foreligger der ikke et fagligt teknisk grundlag til at kunne 
vurdere omfanget af en positiv effekt af indsatsen for fjorde og luk-
kede kystvande og af en direktivforudsat reduktion af luftemissioner 
af kvælstofforbindelser. Med begrundelse i manglende teknisk viden, 
udskydes fastlæggelse af et indsatskrav (fraset implementering af 
generelle virkemidler, se nedenfor) i Vandplan 2010-2015. Indtil 
vandplan 2015 gennemføres følgende indsats: 
 
Hovedparten af oplandet til Vesterhavet afvander gennem fjorde, 
hvor der bliver fastlagt et indsatsniveau, og i Vandmiljøplan III er der 
aftalt indsats, der endnu ikke er fuldt gennemført, såvel som der op-
nås en indsats som følge af implementering af generelle virkemidler 
under Grøn Vækst strategien. Den danske direkte belastning til Nord-
søen er forholdsmæssig lille, og der mangler viden om kyststrømmen 
fra Tyske Bugt og dens transport af belastning fra de tyske floder til 
den sydlige Nordsø. Dette gør det på nuværende tidspunkt ikke mu-
ligt at vurdere betydningen af de danske belastningsbidrag direkte til 
Nordsøen og vurdere om der er behov for en indsats. 
 
For fosfor gælder desuden, at effekterne af den generelle og målret-
tede indsats afventes, bl.a. fordi der er en vis usikkerhed forbundet 
med effekten heraf. En nærmere vurdering af effekten af de gennem-
førte indsatser og et eventuelt resterende indsatsbehov/-krav foreta-
ges i næste planperiode. Der skal herunder foretages en nærmere 
vurdering af, hvilken indsats og virkemidler, der mest omkostningsef-
fektivt kan anvendes. 
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Kystvand Problemstilling Undtagelser Begrundelse 

Nissum Fjord Usikkerhed ved beregning 
af indsatsbehov, se tekst. 
 
Mangelfuldt datagrundlag 
for fastsættelse af bedst 
mulig slusepraksis for 
vækst af ålegræs og anden 
vegetation, se tekst.  
 
Manglende viden om årsa-
gerne til vegetationens 
træghed i tilbagevenden 
trods forbedrede lysforhold.  

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse  
 

Tekniske årsager 
• Usikkerhed 
• Manglende viden  

Vesterhavet Manglende viden dels mht. 
yderligere indsats (indsat-
sen i oplande, der afvander 
direkte til det åbne område 
udover indsatsen til de 
lukkede områder), dels 
mht. den atmosfæriske 
belastning samt endelig 
mht. belastningen fra til-
stødende havområder, se i 
øvrigt tekst. 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse  
 

Tekniske årsager 
• Usikkerhed 
• Manglende viden 

Tabel 1.3.5 Undtagelsesbestemmelser for kystvande i Hovedvandopland Nis-
sum Fjord i henhold til Miljømålslovens §16 og §19. 
 
 
Nissum Fjord er afgrænset fra Vesterhavet af en sluse og er udpeget 
som et stærkt fysisk modificeret område. Undtagelsesbestemmel-
serne anvendes for området, da tekniske årsager (se tabel 1.3.5) 
bevirker, at tidsfristen for opfyldelse af godt økologisk potentiale må 
udskydes.  
 
Det vurderes, at det vil være af afgørende betydning for vegetatio-
nens tilbagevenden, at der indføres en slusepraksis, som mindsker 
udsving i saltholdigheden og søger at optimere forholdene for de bio-
logiske kvalitetselementer. I indeværende planperiode undersøges, 
hvordan slusen kan og skal drives for at opnå optimale forhold for 
vegetationen.  
 
Trods næringsstofreduktionerne er der risiko for, at vegetationen ikke 
når at etablere sig i tilstrækkeligt omfang i Nissum Fjord inden for 
tidsrammen af denne vandplan. Spredningspotentialet fra den nuvæ-
rende meget sparsomme vegetation er lavt og erfaringerne fra Ring-
købing Fjord viser, at selv ved gode lysforhold kan det tage en år-
række for vegetationen at genetablere sig.  
 
Da vegetationen, trods de senere års forbedrede lysforhold, ikke har 
bredt sig som forventet, kan der desuden være andre faktorer, der er 
betydende for den manglende vegetation. I indeværende planperiode 
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undersøges, hvilke andre faktorer, der er af afgørende betydning for 
vegetationens udbredelse. 
 
I relation til havne og sejladsrelaterede aktiviteter forudsætter forslag 
til vandplan for første vandplanperiode ikke ændringer i myndighe-
dernes nuværende administration efter gældende lovgivning af aktivi-
teterne. Til den endelige vandplan vil der i samarbejde med de berør-
te parter blive udarbejdet supplerende tekst til vandplanen vedrøren-
de særlige aktivitetszoner i relation til havne, sejlrender og klapplad-
ser. I relation hertil vil det blive præciseret hvorledes det skal sikres, 
at påvirkninger inden for disse aktivitetszoner (herunder blandings-
zoner for udledning af miljøfarlige forurenende stoffer) kan ske uden 
at hindre opfyldelsen af miljømålet i vandområdet uden for aktivitets-
zonerne. Endvidere vil der indgå redegørelse for udpegningsgrundla-
get og konsekvensen for havne og områder, der er udpeget som 
stærkt modificerede vandområder. I redegørelsen vil der også indgå 
uddybning af betydningen for havne, sejlrender og klappladser af et 
vandområdes indplacering i en indsatskategori vedrørende miljøfarli-
ge forurenende stoffer – jf. retningslinje nr. 49. 
 
Undtagelser i relation til grundvand 
 
Anvendte undtagelsesbestemmelser for grundvandsforekomster ses 
af tabel 1.3.6. 
 
Kvantitativ tilstand:  
Undtagelsesbestemmelserne anvendes for grundvandsindvindinger-
nes påvirkning af vandløb for så vidt angår påvirkning fra markvan-
ding, da der er så store usikkerheder forbundet med beregningen, at 
et evt. indsatsbehov i første planperiode ikke kan fastlægges med 
tilstrækkelig sikkerhed. 
Den samlede opgørelse af indsatsbehovet tages ud i første vandplan-
periode med henblik på, at et kvalificeret indsatsbehov kan beregnes 
frem mod næste vandplan, og der kan opstilles et realistisk indsats-
program for opnåelse af målene, hvor de relevante virkemidler ind-
drages. 
 
Der gennemføres en dialog med kommuner og andre primære inte-
ressenter med henblik på at udarbejde en administrationsvejledning 
for kommunernes administration af markvanding i første planperiode.  
 
For søer og terrestriske naturtyper anvendes også undtagelsesbe-
stemmelser på grund af utilstrækkelig kendskab til den hydrauliske 
kontakt mellem grundvand og overfladevand samt manglende bereg-
ningsmetoder til præcist at kunne redegøre for påvirkningerne. 
 
I alle tilfælde er der tale om en udskydelse af tidsfristen for målopfyl-
delse, jf. miljømålsloven § 19. 
 
Kemisk tilstand:  
Der iværksættes ingen indsats i denne planperiode i relation til 
grundvandets eventuelle kemiske påvirkning af vandløb, søer, kyst-
vande eller terrestriske naturtyper. Der foreligger ikke et tilstrække-
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ligt vidensgrundlag til at kunne vurdere eller beskrive kontakten mel-
lem grundvand og overfladevand, - ligesom der ikke findes bereg-
ningsmetoder, der med tilstrækkelig sikkerhed kan redegøre for en 
eventuel påvirkning. Med henvisning til miljømålslovens §19 udsæt-
tes således tidsfristen for målopfyldelsen. 
 
I hovedvandopland Nissum Fjord er det øvre grundvand ofte mellem 
5-25 år gammelt, mens det dybereliggende grundvand typisk er be-
tydeligt ældre. På grund af det lange tidsrum fra grundvandet dannes 
til det når ned i grundvandsforekomsterne, vil der være en tidsforsin-
kelse fra en gennemført indsats, til virkningen kan observeres. Resul-
tater af eventuelle tiltag til forbedring af den kemiske tilstand i 
grundvandet er derfor først målbare efter en årrække.  
 
I begge tilfælde er der tale om en udskydelse af tidsfristen for målop-
fyldelse. 
 

Forekomst 
Id nr. 

Problemstilling Undtagelser 
 
Begrundelse for anvendel-
se af undtagelse 

DK 1.4.1.1, DK 1.4.1.2, 
DK 1.4.1.3, DK 1.4.1.4, 
DK 1.4.1.5, DK 1.4.2.3, 
DK 1.4.2.4 

Kvantitativ påvirkning af 
vandløb som følge af 
indvinding til markvan-
ding:  
 
Den kvantitative påvirk-
ning af vandløb reducerer 
vandføringen med mere 
end 5 % og 10-25 % for 
vandløb med hhv. høj og 
god økologisk tilstand 
 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for 
målopfyldelse  
 

Tekniske årsager: 
 
• Manglende viden  
• Usikkerhed 
 
 

Alle terrænnære og regi-
onale grundvandsfore-
komster 

Kvantitativ påvirkning af 
søer og terrestriske na-
turtyper, som følge af 
vandindvinding:  
 
Der foreligger ikke til-
strækkelig viden og be-
regningsmetoder til at 
kunne vurdere eller be-
skrive kvantitativ kontakt 
mellem grundvand og 
overfladevand/natur 

Udskydelse af 
tidsfrist for 
målopfyldelse  
 

Tekniske årsager: 
 
• Manglende viden  
 

Alle terrænnære og regi-
onale grundvandsfore-
komster 

Kemisk påvirkning af 
vandløb, søer, kystvande 
og terrestriske naturty-
per: 

Der foreligger ikke til-
strækkelig viden og be-
regningsmetoder til at 
kunne vurdere eller be-
skrive kemisk kontakt 
mellem grundvand og 
overfladevand/natur 

Udskydelse af 
tidsfrist for 
målopfyldelse  
 

Tekniske årsager: 
  
• Manglende viden  

Alle 6 terrænnære grund-
vandsforekomster (heraf 
4 beskyttede drikke-
vandsforekomster) 

Kemisk påvirkning af 
grundvandsforekomster 
og beskyttede drikke-
vandsforekomster 

Udskydelse af 
tidsfrist for 
målopfyldelse 

Naturlige årsager: 

• Lokale naturgivne forhold 
 

Tabel 1.3.6 Undtagelser for grundvand i henhold til Miljømålslovens §19. 
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1.4 Retningslinjer 
 
I tilknytning til de generelle bestemmelser i miljølovgivningen, der 
udgør de grundlæggende foranstaltninger med hensyn til at beskytte 
og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet, beskriver dette kapitel en 
række retningslinjer, der i henhold til miljømålslovens § 25, har til 
formål at understøtte det i kapitel 1.3 beskrevne indsatsprogram med 
supplerende foranstaltninger med henblik på at opnå god tilstand i 
alle vandforekomster. Der er redegjort for de grundlæggende foran-
staltninger i et særskilt dokument, der indgår som en del af denne 
vandplan. (Dokumentet er udarbejdet i henhold til reglerne i § 4, stk. 
1, nr. 7, i bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om 
indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet mv) 
 
Retningslinjerne har bindende virkning overfor myndigheders fysiske 
planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager 
inden for hovedvandoplandet. 
 
Kommunale handleplaner 
Efter kapitel 11 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og inter-
nationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendt-
gørelse nr. 932 af 24. september 2009, skal kommunerne senest 1 år 
efter vandplanens offentliggørelse vedtage en handleplan til opfølg-
ning af vandplanen og det statslige indsatsprogram. For denne vand-
plans vedkommende gælder det for Lemvig Kommune, Holstebro 
Kommune, Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-
Brande Kommune, Struer Kommune og Silkeborg Kommune. 
 
Ved ikrafttræden af denne vandplan ophæves de retningslinjer fra 
regionplanerne 2005, som fremgår af bilag 6. 

 
Kommunernes administration af miljølovgivningen 
 
Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, 
der påvirker vandets tilstand i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn, gæl-
der følgende retningslinjer: 
 
1) Forringelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand som 

grundvand skal forebygges. 
 

2) Der må ikke gives tilladelse til øget direkte eller indirekte forure-
ning af overfladevand, med mindre det vil medføre en øget foru-
rening af miljøet som helhed, hvis tilladelse ikke gives, eller tilla-
delsen kan begrundes i væsentlige samfundsmæssige forhold. 
 

3) Tilstanden i vandløb, søer, grundvandsforekomster og kystvande 
skal leve op til de fastlagte miljømål, som de fremgår af kortbilag 
3. Vandområder, der ikke fremgår af kortbilag 3, administreres 
efter miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der ikke 
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meddeles tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder 
for, at disse områder opnår god tilstand. 

 
4) Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven, herunder både tilladel-

ser og godkendelser til etablering, udvidelser og ændringer af 
husdyrbrug og revurdering af godkendelser, må ikke være til hin-
der for, at vandplanens miljømål opfyldes, jf. husdyrgodkendel-
seslovgivningens krav vedr. nitrat til overfladevande og grund-
vand samt fosforoverskuddet. 

 
Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 om dam-
brug og andre erhvervsmæssige aktiviteter skal sikre, at vandplanens 
miljømål, herunder baseline-forudsætninger og supplerende redukti-
onskrav til påvirkning af overfladevand, overholdes. Kommunerne 
skal især være opmærksomme på godkendelser og revurdering af 
godkendelser vedr. udledning af spildevand til vandløb, søer eller ha-
vet og på udledninger fra dambrug, som ikke er miljøgodkendt. 
 
Dette indebærer, 
at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljø-
mål er opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er 
godtgjort, at tilladelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden, og 

 
at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljø-
mål ikke er opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er 
godtgjort, at miljømålet uanset tilladelsen kan nås ved hjælp af andre 
tiltag. 

 
 
5) For oplande, hvor der ikke er fastlagt specifikke krav til reduktion 

af fosfortilførslen til vandområdet, skal der i den første planperio-
de tilstræbes en fortsat reduktion af den menneskeskabte fosfor-
tilførsel fra såvel diffuse kilder som punktkilder. 

 
 
Spildevand 
 
6) Al spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt 

muligt undgås. 
 
7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand 

fra fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. 
Som udgangspunkt bør den årlige udledning fra disse reduceres til 
ca. 250 m3 pr. red. ha oplandsareal. Dette svarer til udledningen 
ved etablering af et first-flush bassin på 5 mm ved en afskærende 
kapacitet på 4,5 l/s pr. red. ha (Odenseregnserien). Konkrete 
vurderinger af udledningens påvirkning kan betinge, at et bassin 
må udbygges yderligere i forhold til ovenstående. Til nedbringelse 
af mængden af udledt stof kan også andre foranstaltninger med 
en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i anvendelse, 
herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand 
mm. 
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8) Ved etablering af nye udløb for separat overfladevand skal disse 
som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse 
med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer. Bassin-
størrelse gradueres efter vandområdets følsomhed samt omfanget 
af trafikbelastning i oplandet. 

 
9) Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal udledninger fra 

separate regnvandsudløb som udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s 
pr. ha, svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel sepa-
rate regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situa-
tioner have en størrelse, så der som gennemsnit højst sker over-
løb fra bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. år). Med hensyn til ud-
formning af bassiner for separat regnvand henvises til Spilde-
vandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af 
regnvand. 

 
10) Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tag-

arealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål el-
ler lignende. Ved tilladelse til udledning i vandløb skal det sikres, 
at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides. 

 
11) For spildevandsudledninger i det åbne land gælder: 
 

a. spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 
PE) i udpegede oplande, se WebGIS, som udleder direkte 
eller indirekte til søer, moser, vandløb eller nor, skal op-
samles, afskæres, nedsives eller som minimum gennemgå 
rensning svarende til renseklasser som angivet på Web-
GIS. Af WebGIS fremgår det, hvilke oplande der er udpe-
get i regionplan 2005, dvs. hvor foranstaltningerne indgår i 
baseline, samt hvilke oplande der udpeges med denne 
plan, dvs. hvor der er tale om supplerende foranstaltnin-
ger. 

 
b. inden for de udpegede oplande findes et stort antal søer og 

moser, hvor det af tekniske grunde ikke er muligt at mar-
kere oplandet. Ejendomme, der afleder spildevand til så-
danne søer eller moser med et areal større end 100 m2, og 
hvor målsætningen ikke er opfyldt, er tillige omfattet af 
supplerende krav til rensning for fosfor.  

 
12) Udledningen af spildevand fra særligt vandforurenende erhverv 

skal i videst muligt omfang søges begrænset ved anvendelse af 
bedst tilgængelig teknologi (BAT) og vandbesparende foranstalt-
ninger, dernæst via rensning ved kilden. 

 
13) Ved udledning af spildevand med forurenende stoffer4 (miljøfarlige 

stoffer) kan der accepteres en overskridelse af miljøkvalitetskrav 
for disse stoffer i en blandingszone i umiddelbar nærhed af udled-
ningsstedet. 

                                                 
4  Det vil sige stoffer omfattet af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vand-

områder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nissum Fjord HØRING 

Plan 

 
 
 

 
48

 
14) Temperaturpåvirkninger i områder uden for en opblandingszone, 

hvor der sker udledning af kølevand, må ikke nå niveauer, der 
ligger uden for grænser, som sikrer at værdierne for de typespeci-
fikke biologiske kvalitetselementer kan overholdes. 
 

 
Vandløb 
 
15) Vandet i vandløbene skal være så rent som muligt og have en 

temperatur, der sikrer, at de fastlagte miljømål for vandløb kan 
opfyldes. 
 

16) Direkte indvinding af overfladevand fra vandløb skal så vidt muligt 
undgås. Hvor der foretages indvinding, og hvor vandet efterføl-
gende udledes igen, søges længden af den påvirkede vandløbs-
strækning begrænset mest muligt, ligesom der sikres en så stor 
og naturligt varieret vandmængde som muligt. Der kan kun i sær-
lige tilfælde gives nye tilladelser til indvinding af vand fra ferske 
overfladevandområder. De særlige tilfælde er fx indvinding fra de 
større vandløbs nedre strækninger, gravede bassiner og afvan-
dingskanaler. 
 

17) Vedligeholdelse af vandløb begrænses mest muligt og udføres kun 
i et sådant omfang, at det ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte 
miljømål. Hvor grødeskæring er nødvendig, foretages den så vidt 
muligt manuelt, i strømrende eller netværk, og altid under hen-
syntagen til natur- og miljømæssige interesser. 
 

18) Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og bræm-
mer udføres, så det ikke forhindrer en varieret beskygning af 
vandløbet. 

 
19) Eksisterende bevoksninger af træer og buske langs vandløb beva-

res så vidt muligt og i så stor bredde som muligt. Bevoksningerne 
kan dog med fordel udtyndes, hvis de visse steder fastholder 
vandløbet i uønsket stor bredde. 
 

20) Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses 
mest muligt, og der fjernes aldrig sten/grus fra bunden.  
 

21) Hvor der forekommer dødt ved i og ved vandløb, skal dette så 
vidt muligt blive liggende. Herved sikres den størst mulige fysiske 
variation i og omkring vandløbene. 
 

22) Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse 
af spærringer i vandløb.  Hvor opstemninger bibeholdes, sikres 
passagen eksempelvis ved etablering af ’naturlignende stryg’ i 
selve vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig vandgennem-
strømning. 
 

23) Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandløbsrestaurering 
udføres på en sådan måde, at vandløbene får mulighed for at sno 
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og flytte sig, og de forbedrende tiltag skal dermed understøtte 
den naturlige udvikling frem mod mere varierede fysiske forhold. 
Vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte vandløb, skal 
gennemføres efter vandløbslovens bestemmelser. 
 

24) Der tillades normalt ikke rørlægninger af vandløb. Allerede rørlag-
te vandløb nedstrøms målsatte vandløbsstrækninger genåbnes, 
hvor det er muligt.  
 

25) Kortere rørlægninger i forbindelse med vejanlæg eller lignende 
bør udføres uden styrt og med vandløbsbunden ført ubrudt gen-
nem rørlægningen.  
 

26) Hvor der i forbindelse med restaurering, herunder genåbning, 
graves nyt forløb, søges selve tværprofilet etableret så ’naturlig-
nende’ som muligt. Flytning af vandløbet kan indgå som en mu-
lighed i forbindelse med åbning af en vandløbsstrækning. Det til-
stræbes herved, at den hydrologiske kontakt med de nærmeste 
omgivelser bliver så naturlig som muligt, ligesom en unaturligt høj 
transport af sand og finere materiale modvirkes. 
 

27) Hvor der i forvejen findes en unaturligt høj materialetransport i 
vandløbene, søges denne begrænset ved ’kilden’, dvs. der hvor 
erosionen og udvaskningen til vandløbet optræder. Hvor dette ik-
ke er muligt, kan der i stedet etableres sandfang. 

 
28) Hvor der som et led i restaurering plantes træer og buske langs 

vandløb, udføres dette så ’naturlignende’ som muligt hvad angår 
artsvalg og placering i forhold til vandkanten. Det skal samtidig 
sikres, at beskygningen fra planterne ikke bliver så stor, at brin-
kerne bliver ustabile, og den fysiske variation i vandløbet formind-
skes.  
 

29) De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele 
vandløbssystemer under hensyntagen til de tilgrænsende ådale, 
og så der sikres bedst mulig sammenhæng mellem vandløbssy-
stemerne og de tilgrænsende ådale. 
 

30)  Reduktion af okkerbelastning bør primært foregå ved vand-
standshævning og restaurering i de middel til stærkt okkerbela-
stede vandløb. Dog kan tiltag i form af okkersøer anbefales ved 
konkrete punktkilder. For de svagt okkerbelastede vandløb bør til-
standen forbedres ved ændret vandløbsvedligeholdelse. 

 
 
Søer 
 
31) Vandkvaliteten i søerne skal medvirke til, at de fastlagte miljømål 

for søer kan opfyldes. 
 
32) Afvanding af søer og stillestående vandområder i øvrigt skal så 

vidt muligt undgås.  
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33) Mindre søer, der ikke indgår specifikt i vandplanen, reguleres 
gennem sektor-lovgivningen (naturbeskyttelseslov, vandløbslov, 
miljøbeskyttelseslov mm.). For alle søer gælder det, at de skal 
opnå god økologisk tilstand. Det gælder dog ikke for regnvands-
bassiner, spulefelter og lignende tekniske anlæg. Ved risiko for 
manglende målopfyldelse vil der typisk være behov for at ned-
bringe tilførslen af næringsstoffer. Ud over indsats over for bl.a. 
spildevand og regnbetingede udledninger kan der være behov for 
at reducere tilførsel af næringsstoffer fra omgivende arealer. 
 

34) Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til 
badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvali-
tetsmålet for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 
i det mindste skal være klassificeret som tilfredsstillende. Det vil 
sige, at tilstanden foruden at opfylde kravene til god økologisk til-
stand tillige skal opfylde badevandsbekendtgørelsens krav til den 
mikrobiologiske kvalitet. 
 
Opfyldelse af krav til badevandskvalitet er en grundlæggende ind-
sats som følge af badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne 
skal vurdere de konkrete indsatser for i de kommunale handlepla-
ner og reviderede spildevandsplaner 

 
35) For vandområder, hvor en sluse eller klap, fx kontrolklap eller 

højvandsklap, medfører, at vandudvekslingen mellem to tilgræn-
sende vandområder ikke flyder frit, men i større eller mindre grad 
styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- og vedligeholdel-
sespraksis fortsættes, med mindre andet udtrykkeligt er angivet i 
specifikke retningslinjer for de pågældende vandområder. 

 
36) Indvinding af overfladevand må ikke være til hinder for, at søerne 

opfylder de fastlagte miljømål. 
 
 
Grundvand 
 
37) Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbyg-

ning og drift af vandforsyninger må ikke være til hinder for opfyl-
delse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvands-
forekomster, kystvande og terrestriske naturtyper.  

 
a.  som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en re-

duktion af vandløbenes vandføring på over 5 % hhv. 10-25 
% af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er 
høj økologisk tilstand hhv. god økologisk tilstand. Den 
nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor 
sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen 
og vandløbets sårbarhed i øvrigt.  

 
b. i områder, der er påvirket af almene vandforsyninger, kan 

der for vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god 
økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for påvirknin-
gen, der accepterer en større reduktion end angivet oven-
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for, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfo-
logiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene 
kan opnås 

 
c. med hensyn til de terrestriske økosystemer skal der, forud 

for tilladelser til vandindvinding, jf. bekendtgørelsen om in-
ternationale naturbeskyttelsesområder mv., foretages en 
vurdering af, om indvindingen kan medføre væsentlig ska-
de på et Natura 2000-område. Særligt naturtypen ”tidvis 
våde enge på mager eller kalkrig bund”, ”kilder” og ”rig-
kær” er relevante i den forbindelse 

 
d. som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsres-

source beregnes som 35 % af grundvandsdannelsen 
 

e. i oplande, hvor vandløb er påvirket af eksisterende almene 
vandforsyningsanlæg, således at de ikke kan opfylde mil-
jømålene, kan opfyldelse af vandløbenes kravværdier for 
medianminimumsvandføringer ske ved flytning af indvin-
ding eller tilledning af vand. 

 
38) I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgode-

se alle behov for vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, 
søer og vandafhængige terrestriske naturtyper, bør der som ud-
gangspunkt prioriteres således: 

 
a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter 

bl.a. husholdning og institutioner 
 

b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og 
vandstand i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i 
søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overens-
stemmelse med vandplanens målsætninger 
 

c. andre formål, der omfatter indvinding til mere vandforbru-
gende industrier, vanding i jordbrugserhvervene og vækst-
huse, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fri-
tidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virk-
ninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, priori-
teret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. 

 
39)  Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune- 

og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer 
til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for for-
urening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, 
skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke 
udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikke-
vandinteresser samt indenfor indvindingsoplande til almene vand-
værker. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangs-
punkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsin-
teresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med 
krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som sær-
ligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af depone-
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ringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af 
eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder or-
ganiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter. 

 
40) Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplan-

de til almene vandværker uden for disse skal så vidt muligt frihol-
des for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges 
arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at byudviklingen 
ikke indebærer en risiko for forurening af grundvandet. Ved byud-
vikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvin-
dingsoplande til almene vandværker uden for disse skal det af 
kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grund-
vandsinteresserne beskyttes. 

 
41) Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grund-

vandsmagasiner med god vandkvalitet bør som udgangspunkt 
kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav 
om drikkevandskvalitet.  

 
42) Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelseslo-

ven inden for nitratfølsomme indvindingsområder skal leve op til 
indsatsplanen efter vandforsyningsloven. Afgørelser efter miljøbe-
skyttelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, 
hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at der ikke 
sker nogen merbelastning, hvis udvaskningen fra rodzonen over-
skrider 50 mg nitrat/l i efter-situationen. Afgørelser efter husdyr-
godkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, 
hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at husdyr-
godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til 
grundvand overholdes. 

 
 
Kystvande 
 
43) I de kystnære områder skal vandkvaliteten medvirke til, at de 

fastlagte miljømål for kystnære områder kan opfyldes.  
 

44) Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til 
badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvali-
tetsmålet for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 
i det mindste skal være klassificeret som tilfredsstillende. Det vil 
sige, at tilstanden foruden at opfylde kravene til god økologisk til-
stand tillige skal opfylde badevandsbekendtgørelsens krav til den 
mikrobiologiske kvalitet.  
 
Opfyldelse af krav til badevandskvalitet er en grundlæggende ind-
sats som følge af badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne 
skal vurdere de konkrete indsatser for i de kommunale handlepla-
ner og reviderede spildevandsplaner  
 

 
45) I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede se-

diment ikke giver anledning til forurening af havet. 
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46) For vandområder, hvor en sluse eller klap, fx kontrolklap eller 

højvandsklap, medfører, at vandudvekslingen mellem to tilgræn-
sende vandområder ikke flyder frit, men i større eller mindre grad 
styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- og vedligeholdel-
sespraksis fortsættes, med mindre andet udtrykkeligt er angivet i 
specifikke retningslinjer for de pågældende vandområder. 

 
47)  Ved administration af tilladelser til skaldyrsfiskeri med bundslæ-

bende redskaber skal der i første planperiode fastlægges vilkår, 
der sikrer, at 

 
a. den nuværende tilstand ikke forringes 
b. fiskeri af skaldyr sker i begrænsede, præcist definerede 

vandområder ud fra en konkret vurdering 
c. der er mulighed for udbredelse af ålegræs til den mål-

satte dybdegrænse. 
 
48)  Skaldyrsopdrætsanlæg skal som udgangspunkt placeres 
 

a. på vanddybder større end, hvad der svarer til den for-
ventede gennemsnitlige dybdeudbredelse af ålegræs og 
den naturlige variation (ved vandplanens mål om god 
tilstand) 

b. i områder med gode strømforhold  
 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer  
 
49) Indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne be-

stemmes af, om der i de enkelte vandområder er eller kan være 
problemer med opfyldelse af miljømålet for så vidt angår forure-
nende stoffer. Vandområderne er dertil inddelt i fire indsatskate-
gorier, jf. kapitel 2.4. Disse er:  
 
1. vandområde uden problem 
2. vandområde under observation 
3. vandområde med behov for stofbestemt indsats 
4. vandområde med ukendt tilstand/belastning. 
 
For vandområder i alle 4 kategorier gælder: 
 
Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak regule-
res efter gældende regler og vejledninger ved anvendelse af bed-
ste tilgængelige teknik og med henblik på opfyldelse af miljøkvali-
tetskrav, jf. bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområ-
der og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer 
eller havet. 
 
Oversigt over oplysninger om eksisterende og planlagte udlednin-
ger af forurendende stoffer etableres og opdateres løbende, og 
udledningernes omfang kvantificeres. 
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50) For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov 
for, at 
 
a) miljømyndigheden tilvejebringer viden om kilder, be-

lastning og transportveje for forurenende stoffer til 
vandmiljøet. Det vurderes, om kilder er diffuse eller 
punktkilder 
 

b) miljømyndigheden sikrer, at udledninger af forure-
nende stoffer med koncentrationer, der har betydning 
for vandmiljøet, har udledningstilladelser og tilslut-
ningstilladelser, der er tidssvarende i forhold til gæl-
dende regler. Herunder miljøbeskyttelseslovens § 3 
om anvendelse af bedste tilgængelige teknik og reg-
lerne i den gældende bekendtgørelse om miljøkvali-
tetskrav for vandområder og krav til udledning af for-
urenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
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2.1 Områdebeskrivelse  
 
Nissum Fjords opland er på godt 1600 km2 svarende til ca. 4 % af 
Danmarks areal. Oplandet strækker sig som en kile fra vestkysten 
mod sydøst, og med ca. 90 km fra den nordvestlige del ved Bonnet til 
oplandsgrænsen ved Hjøllund, 15 km sydøst for Ikast. Mod sydvest 
afgrænses oplandet af Nørre Sø og Husby Sø, og mod nordøst af 
bakkerne i forbindelse med hovedopholdslinien fra sidste istid. 
 
Dybe Å har oplandsgrænser til den nordvestlige del af oplandet til 
Nissum Fjord, men løber direkte til Nordsøen. Oplandet omfatter ca. 
16 km2 og er domineret af landbrug. Desuden er den åbne Vestkyst-
strækning fra midten af Husby klitplantage i syd til Dybe Å medtaget. 
 
Nissum Fjord dækker et areal på ca. 64 km2 og består af 3 bassiner 
Yder Fjord (inkl. Bøvling Fjord), Mellem Fjord og Felsted Kog. Fjorden 
er meget lavvandet med en middeldybde på 1 m og en max. dybde i 
hvert af de 3 bassiner på 2 - 2 1/2 m. Fjordens nordvestlige del for-
bindes med Vesterhavet gennem slusen ved Thorsminde. 
 
Storåen, der afvander ca. 70 % af oplandet, har sit udløb i Feldsted 
Kog. Oplandet afgrænses mod nord af morænelandskabet fra sidste 
istid. Her er Jorden leret og fra Dybe Å og til Sevel er det domineret 
af dødishuller. Store dele af den nordlige del af oplandet er domineret 
af smeltevandssletterne ved Karup og Klosterhede. På smeltevands-
sletten rejser bakkeøerne sig, domineret af den store Skovbjerg bak-
keø som udgør hele den sydlige del af oplandet. Jorden i denne del af 
oplandet er hovedsagelig grovsandet, men der er enkelte områder 
med finsand og lerblandet sand. 
  
Arealanvendelsen i oplandet er domineret af landbrug, og andelen af 
landbrugsjord udgør 61 %, hvilket er omkring landgennemsnittet. 
Naturarealer som eng, mose, overdrev, søer og vådområder udgør 
mere end landsgennemsnittet, med 11 % i oplandet mod 9 % på 
landsplan. Derudover udgør skov 16 % og byområder 11 % af oplan-
det. 
 
Der bor godt 125.000 indbyggere i Nissum Fjord oplandet, heraf de 
fleste i de 3 større byer Holstebro, Herning og Ikast (ca. 80.000 in-
denfor oplandet). Befolkningstætheden er gennemsnitligt 78 indbyg-
gere/km2, hvilket er mindre end gennemsnittet for hele Danmark. 
Godt 15 % af befolkningen eller ca. 19.000 bor i det åbne land (i ca. 
7.800 ejendomme) uden for bymæssig bebyggelse og kloakerede 
områder. Kommunerne Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Lemvig, 
Struer, Silkeborg og Ringkøbing-Skjern bidrager med større eller 
mindre arealer til oplandet. 
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Antallet af dyreenheder (DE) i oplandet er ca. 1,3 dyreenheder pr. 
hektar landbrugsjord, hvilket ligger over landsgennemsnittet. Hus-
dyrproduktionen i oplandet er ca. 125.000 DE, fordelt på 48 % kvæg, 
46 % svin og 6 % andre husdyr. 
 
Indvinding af grundvand sker blandt andet fra oplandets 34 vand-
værker, der til sammen indvinder knap 15 mio. m3 eller 18 % af den 
samlede indvinding i oplandet. Langt den største del af grundvands-
indvindingen i oplandet går dog til markvanding. 
 
 
2.1.1 Vandområdernes beliggenhed, typologi og afgræns-
ning  
 
Vandløb 
I denne vandplan indgår de 1.024 km vandløb, som har været målsat 
i de tidligere regionplaner for Ringkjøbing Amt og – for en lille dels 
vedkommende – Århus Amt, og som har været omfattet af basis-
analysen (del 1 og 2). Ud over disse findes der i oplandet 1.766 km 
grøfter. De vandløb, som indgår i vandplanen, ses på kortbilag 2. 
Vandløbene er typiske lavlandsvandløb (terrænhøjde under 200 m). 
Deres samlede længde er 1.024 km. Det største vandløb er den 96 
km lange og op til 27 m brede Storå med et delopland på 1.096 km2. 
De helt små vandløb udgør en betydelig andel af det samlede vand-
løbsnetværk i oplandet og er en vigtig del af vandløbsøkosystemerne.  

 
De naturlige vandløb er inddelt i typer efter bredde, oplandsareal og 
afstand til udspring (kilden). En del af disse af disse vandløb (ca. 18 
%) henregnes til en særlig type, ’blødbundstypen’. Der er her tale om 
vandløb, der ligger i områder, hvor landskabet er meget fladt, og 
hvor vandhastigheden naturgivet er lille og bundmaterialet finkornet. 
Fordelingen på typer ses i tabel 2.1.1. I denne er også angivet de 
vandløb, som er stærkt modificerede af mennesket eller kunstigt an-
lagte. Disse vandløb er tilsvarende inddelt efter størrelse.  
 
Vandløbsnettet er yderligere inddelt i 480 delvandområder, der hver 
især omfatter delstrækninger med en rimelig ensartet økologisk til-
stand. Disse delvandområder er de enheder, der i vandplanen anven-
des i forhold til vurdering af tilstand, målopfyldelse, påvirkning og 
indsats. De enkelte delvandområder varierer i længde fra under 100 
m og op til godt 11 km, men er i gennemsnit 2,1 km lange. 
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 Vandløb 1 (små) 2 (mellem) 3 (store) Total 

’Normale’  332 km 374 km 66 km 772 km 

’Blødbund’ 153 km 28 km 0 km 181 km 

Stærkt modificerede (km) 3 km 3 km 5 km 11 km 

Kunstige (km) 56 km 4 km 0 km 60 km 

Alle delstrækninger 544 km 409 km 71 km 1024 km 

Andel af total længde (%) 53 % 40 % 7 % 100 % 

Antal delstrækninger 283 182 15 480 

Tabel 2.1.1. Fordeling af vandløbslængde efter størrelsestypologien 1-3 i 
Hovedvandopland Nissum Fjord og Dybe Å-systemet. Endvidere er angivet 
andelen og antallet af delstrækninger af hver type. Stærkt modificerede og 
kunstige vandløb er på tilsvarende vis inddelt efter størrelse. 
 
 
Søer 
Alle søer over 1 ha med en specifik målsætning i Ringkøbing Amts og 
Århus Amts tidligere regionplan samt alle øvrige søer over 5 hektar 
(50.000 m²) indgår konkret i vandplanens indsatsprogram. Det drejer 
sig i alt om 22 søer, se kortbilag 3. Disse søer er inddelt i typer efter 
kalkindhold, farve, saltholdighed og middeldybde, som det ses i tabel 
2.1.2.  
 
 

 
Type 

 
Karakteristika Antal søer 

1 Kalkfattig, ikke brunvandet, fersk, lavvandet 5 

2 Kalkfattig, ikke brunvandet, fersk, dyb 4 

9 Kalkrig, ikke brunvandet, fersk, lavvandet 8 

10 Kalkrig, ikke brunvandet, fersk, dyb 1 

11 Kalkrig, ikke brunvandet, brak, lavvandet 2 

13 Kalkfattig, brunvandet, fersk, lavvandet 2 

I alt  22 

Tabel 2.1.2 Søtyper i Hovedvandopland Nissum Fjord. 
 
I vandplanen indgår desuden 31 søer i Natura 2000-områder, som 
har naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget. Kendskabet til 
tilstand og påvirkning af mange af disse småsøer er imidlertid be-
grænset, hvorfor der ikke kan udarbejdes indsatsprogrammer for 
disse. De er dog omfattet af generelle foranstaltninger, f.eks. etable-
ring af 10 m sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs 
søbredden.  
 
For de øvrige søer i hovedvandoplandet kan visse blive inddraget i 
indsatsprogrammet for de større søer, de ligger i oplandet til. Andre 
mindre søer beliggende udenfor de større søers oplande reguleres 
gennem sektorlovgivningen (naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, 
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miljøbeskyttelsesloven m.v.), herunder bestemmelsen om 10 m 
randzoner.  
 
Der er i alt 3.016 søer på over 100 m² i hovedvandoplandet til Nis-
sum Fjord. De dækker tilsammen et areal på ca. 13,1 km², hvilket 
svarer til ca. 0,8 % af oplandets samlede areal. Der er 16 søer, som 
er større end 5 ha, bl.a. Indfjorden på godt 229 ha, der er oplandets 
største. Størrelsesfordelingen af søerne ses i tabel 2.1.3. 
 
Denne plan behandler endvidere et afsnit omkring afstrømnings-
området til Vesterhavet (Dybe Å). Der er i alt 66 mindre søer i dette 
opland med et samlet areal på 6,8 ha, hvilket svarer til 0,2 % af Dy-
be Å oplandets samlede areal. Der er ingen søer over 5 ha, søer med 
specifik målsætning eller søer der indgår i udpegningen for et Natura 
2000-område. Størrelsesfordelingen af søerne ses i tabel 2.1.3. 
 

Vandområde Nissum fjord 

% fordeling 
Størrelse Antal 

Samlet areal 
hektar Antal Areal 

> 5 ha 16 837,6 0,5 63,8 

> 1 – 5 ha 70 133,4 2,3 10,2 

> 0,5 - 1 ha  98 66,7 3,2 5,1 

> 0,01 – 0,5 ha 2832 275,0 93,9 21,0 

I alt 3016 1312,7 100,0 100,0 

Vandområde Vesterhavet 

% fordeling 
Størrelse Antal 

Samlet areal 
hektar Antal Areal 

> 5 ha 0 0 0,0 0,0 

> 1 – 5 ha 1 1,0 1,5 15,0 

> 0,5 - 1 ha  2 1,0 3,0 15,0 

> 0,01 – 0,5 ha 63 4,8 95,5 69,9 

I alt 66 6,8 100,0 100,0 

Tabel 2.1.3. Søer i Hovedvandopland Nissum Fjord samt Vesterhavet (Dybe 
Å) 
 
Kystvande 
Nissum Fjord er en kystlagune og en slusefjord med en udstrækning 
fra NNV til SSØ på ca. 18 km og med en maksimal brede på 7 km. 
Fjordens opland er godt 1.600 km2, hvilket svarer til ca. 4 % af Dan-
marks areal se kortbilag 2 og tabel 2.1.4. Fjordens vandvolumen er 
ca. 84 mio. m3 og middelopholdstiden er 25 dage. 
 
Fjorden dækker et areal på ca. 64 km2 og består af tre bassiner, Yder 
Fjord (inkl. Bøvling Fjord), Mellem Fjord og Felsted Kog på hhv. 34 
km2, 19 km2 og 11 km2. Fjorden er meget lavvandet med en middel-
vanddybde på 1,0 m. og en maksimal dybde i hver af de tre bassiner 
på 2-2,5 m. 
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Fjordens nordlige del, Yder Fjord, står i forbindelse med Vesterhavet 
gennem slusen ved Thorsminde. I fjordens inderste bassin, Felsted 
Kog, udmunder Storå, som tilfører ca. 75 % af den samlede fersk-
vandstilførsel til Nissum Fjord. Knap 10 % af ferskvandstilførslerne 
føres til Yder Fjord via Indfjorden.  
 
I Nissum Fjord afhænger saltholdigheden dels af ferskvandsafstrøm-
ningen og dels af slusepraksis. Der er, i modsætning til slusen ved 
Ringkøbing Fjord, ingen bestemmelse for, hvordan slusen skal regule-
re saltholdigheden i fjorden, men derimod kun for reguleringen af 
vandstanden.  
 
Saltholdigheden udviser en markant årstidsvariation. I vinter- og for-
årsperioden, hvor ferskvandstilførslen er størst, er saltholdigheden i 
hele fjorden nær nul. Om sommeren, hvor der i højere grad er mulig-
hed for indslusning af saltvand fra Vesterhavet, er saltholdigheden 
højest. Saltholdigheden falder trinvist fra Yder Fjord over Mellem 
Fjord til Felsted Kog. Vandet kan i perioder i Felsted Kog være helt 
fersk og saltholdigheden overstiger sjældent 4 ‰. I Mellem Fjord når 
saltholdigheden i sommerperioden op til 17 ‰, mens den i Yder 
Fjord til tider når over 25 ‰.  
 
Fjorden er præget af stor vindeksponering og er generelt godt op-
blandet vertikalt. Ved indslusning af vand fra Vesterhavet vil der dog, 
primært i Bøvling Fjord, kunne dannes et højsalint bundlag. I dette 
bundlag vil ilten, afhængig af tykkelsen af laget og vandtemperatu-
ren, hurtigt kunne blive opbrugt. Opblanding af bundlaget afhænger 
af vindens styrke og varighed. 
 
Vesterhavet er karakteriseret som type OW4, et åbent vind- og bøl-
geeksponeret område med en tidevandsforskel på mellem 1 og 5 me-
ter. Området, dækket af denne vandplan, strækker sig fra Husby Klit 
i syd til Bovbjerg Fyr mod nord, og er en del af det samlede vandom-
råde, som stækker sig fra Thyborøn til omkring Henne. Afgrænsnin-
gen ud fra kysten er 1 sømil for den økologiske tilstand og 12 sømil 
for den kemiske tilstand. Arealerne ud for Hovedvandopland Nissum 
Fjord udgør 50 km2 ud til 1 sømil og 500 km2 ud til 12 sømil. Det di-
rekte opland til Vesterhavet ud for Hovedvandopland Nissum Fjord 
udgøres af Dybe Å oplandet på 16 km2 samt det smalle kystnære 
område fra klitterne og ud til kysten på 1,7 km2.  
 
Vesterhavet modtager vand fra Nissum Fjord gennem slusen i 
Thorsminde. Vesterhavet modtager desuden Nordsøvand via den jy-
ske kyststrøm, der fører vand op fra de store europæiske floder. 
Saltholdigheden i den kystnære del af Vesterhavet ligger året rundt 
omkring 31 ‰. Vanddybden er relativt lille og overstiger ikke 25 me-
ter inden for 12 sømil grænsen.  
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Referenceværdier, mål og tilstandsbeskrivelse for Vesterhavet er ens 
for hele vandområdet fra Thyborøn til Henne. 
 
 
Vandområde 
 

Type 
 

Vandområde 
areal  

 
Km2 

Oplandsareal 
 

km2 

Opland/ 
vandfl. 
ratio 

 
Vesterhavet 0-1 
sømil 

50 

Vesterhavet 1-
12 sømil 

OW4 
500 

17,7 (direkte) 
1615 (NF opland) 

- 

Yder Fjord 
(Nissum Fjord) 

Sluse 
fjord 

34 303 8,9 

Mellem Fjord 
(Nissum Fjord) 

Sluse 
fjord 

19 109 5,7 

Felsted Kog 
(Nissum Fjord) 

Sluse 
fjord 

11 1203 109,4 

Tabel 2.1.4. Typer af kystvande i Hovedvandopland Nissum Fjord og deres 
oplands- og afstrømningskarakteristika.  
 
Grundvand 
Grundvandsforekomsterne i Danmark er fra jordoverfladen og nedad 
opdelt i tre definerede niveauer: terrænnære, regionale og dybe. 
 
Terrænnære grundvandsforekomster har direkte kontakt til vandløb. 
De strækker sig fra terrænoverfladen og er afgrænset nedad ved 
hjælp af en tredimensionel geologisk model. Deres afgrænsning på 
overfladen er foretaget ud fra landskabstyper.  
 
Regionale grundvandsforekomster ligger under de terrænnære fore-
komster og har en vis kontakt til vandløb. De er primært udpeget ved 
hjælp af en tredimensionel geologisk model. De er opdelt efter over-
ordnede vandløbsoplande og mindre deloplande.  
 
Dybe grundvandsforekomster har ingen kontakt til vandløb. De er 
ligeledes udpeget ved hjælp af en tredimensionel geologisk model, 
samt overordnede vandløbsoplande.  
 
Grundvandsforekomsterne har hver en kode med først 2 karakterer 
for Danmark (DK). Dernæst fire tal, hvor 1. tal er vanddistriktet 
(f.eks. 1: Vanddistrikt Jylland), 2. tal er Hovedvandoplandet (f.eks. 4: 
Hovedvandopland Nissum Fjord), 3. tal er forekomsttypen (de ter-
rænnære grundvandsforekomster har nr. 1, de regionale nr. 2 og de 
dybe nr. 3) og 4. tal er numre for forekomsterne inden for Hoved-
vandoplandet. Eksempel: DK 1.4.1.5. 
 
Efterfølgende tilrettelser har medført at den fortløbende nummerering 
visse steder er brudt.  
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Følgende forekomster findes i Hovedvandopland Nissum Fjord, se 
tabel 2.1.5: 
 

• Der er 6 terrænnære grundvandsforekomster, som tilsammen 
dækker hele Hovedvandoplandets areal. De vandførende lag i 
forekomsterne består af sand aflejret af smeltevand fra glet-
sjere under istiderne. Der er ikke taget hensyn til, om hele fo-
rekomsten er vandførende og i forekomsterne findes lerlag. 

 
• Der er 3 regionale forekomster, som dækker næsten hele Ho-

vedvandoplandets areal. De vandførende lag i forekomsterne 
består af sand aflejret af smeltevand fra gletsjere under isti-
derne og sand fra miocæne flodaflejringer. I forekomsterne 
findes lerlag, der adskiller de vandførende sandlag. 

 
• I Hovedvandopland Nissum Fjord findes 1 dyb forekomst, der 

dækker 84 % af Hovedvandoplandets areal. Den dybe fore-
komst har pr. definition ikke kontakt til overfladevand. De 
vandførende lag i forekomsten består af sand fra miocæne 
flod- og deltaaflejringer. I forekomsten findes lerlag, der ad-
skiller de vandførende sandlag. 

 
Kontakt til overfladevand er en antagelse, der kun i ganske særlige 
tilfælde bygger på konkret viden fra kortlægning. Regionale forekom-
ster kan derfor senere skulle henføres til dybe forekomster. 
 
 
Forekomst 
Id nr. 

Forekomst 
navn 

Bjergart Type 
Areal  
km2 

DK 1.4.1.1 Sunds Sand Terrænnær 448 

DK 1.4.1.2 Klosterhede Sand Terrænnær 432 

DK 1.4.1.3 Herning-Holstebro Sand Terrænnær 614 

DK 1.4.1.4 Bonnet Sand Terrænnær 43 

DK 1.4.1.5 Sir Sand Terrænnær 43 

DK 1.4.1.6 Thorsminde Sand Terrænnær 45 

DK 1.4.2.2 Ulfborg-Sdr.Nissum Sand Regional 98 

DK 1.4.2.3 Klosterhede Sand Regional 405 

DK 1.4.2.4 Holstebro-Herning-Ikast Sand Regional 1093 

DK 1.4.3.1 Nissum Fjord Sand Dyb 1366 

Tabel 2.1.5. De 10 grundvandsforekomster i Hovedvandopland Nissum Fjord. 

 
Grundvandsforekomsterne er inddelt efter magasinbjergart, kontakt 
med overfladevand og redoxforhold (iltningsforhold i grundvandet). 
Det har ikke i vandplanen været muligt at bruge typologien til at be-
skrive variationerne i grundvandsforekomsternes tilstand.  
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2.1.2 Referencetilstand for de forskellige typer af vand-
områder  
 
Hvis vandområderne i hovedvandoplandet var upåvirket af menne-
skelig aktivitet, ville de være i en naturlig uberørt tilstand. Denne 
tilstand er i Vandrammedirektivet fastlagt som referencetilstand. Re-
ferencetilstanden anvendes til at beskrive tilstanden og en beskrivel-
se af Vandrammedirektivets økologiske og kemiske status-klasser. 
Referencetilstanden er således udgangspunktet for fastlæggelse af 
miljømål for vandområderne. 
 
Vandløb 
For vandløb er der endnu ikke defineret en referencetilstand, for alle 
kvalitetselementer, herunder hydromorfologiske forhold, planter og 
fisk.  
 
Referencetilstanden for vandløb (bortset fra vandløb af ’blødbunds-
typen’) er i denne vandplan fastsat på baggrund af smådyrsfaunaen 
til faunaklasse 7, svarende til høj økologisk tilstand. 
 
Søer 
Referencetilstanden for søerne følger EU-interkalibreringen, der fast-
lægger referencetilstanden for søtype 2, 9 og 10. Referencetilstanden 
for disse og de øvrige danske søtyper fremgår af tabel 1.2.3. For sø-
type 1 og 3 – 8 anvendes referencetilstanden for søtype 2, for søtype 
11, 13 og 15 anvendes referencetilstanden for søtype 9 og for søtype 
12, 14 og 16 anvendes referencetilstanden for søtype 10. Reference-
tilstanden er angivet som et interval for klorofyl a koncentrationen 
(sommermiddel). Det skyldes, at der er en naturlig variation. Der er 
således indenfor den enkelte søtype søer, der naturligt har en mindre 
hhv. større naturlig belastning af næringsstoffer og dermed indhold af 
klorofyl a.  
 
Ligger en sø i et opland, hvor den naturlige baggrundsbelastning vur-
deres at være stor, vælges den højeste værdi i intervallet. Omvendt 
med søer, hvor baggrundsbelastningen er mindre, vælges den laveste 
værdi i intervallet. I tilfælde hvor det ikke muligt at afgøre om en sø 
har naturlig høj eller lav naturlig baggrundsbelastning anvendes den 
højeste værdi i intervallet som referencetilstand. I tilfælde hvor data-
grundlaget ikke er tilstrækkeligt til at afgøre om en sø har en høj eller 
lav referencetilstand anvendes den højeste værdi i intervallet.  
 
Kystvande 
Referencetilstand/maksimalt økologisk potentiale for kystvandene er i 
denne vandplanperiode baseret på dybdegrænsen af ålegræs (hoved-
udbredelsen) i Nissum Fjord og koncentrationen af klorofyl a i Vester-
havet, se tabel 2.1.6. Referencetilstanden for det enkelte kystvands-
område fastlægges, hvor det er muligt, ud fra historiske data fra om-
kring år 1900.  
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For Nissum Fjord findes ikke brugbare ålegræsdata fra omkring 1900. 
Modsat mange andre områder var Nissum Fjord ikke angrebet af 
ålegræssygen i 1930’erne, hvorfor senere data kan anvendes for det-
te område. For Yder Fjord er derfor benyttet data fra 1957-1966, da 
det er den periode, hvor der foreligger gode historiske opgørelser af 
ålegræssets udbredelse. Da der aldrig har vokset ålegræs i Mellem 
Fjord og Felsted Kog, er referenceværdierne her baseret dels på hi-
storiske data for udbredelsen af anden rodfæstet vegetation og dels 
model-beregninger af potentiel udbredelsen af ålegræs ved en til-
stand med minimal tilførsel af næringsstoffer. 
 
Der findes ikke historiske klorofyl a data for Vesterhavet ud for Nis-
sum Fjord. Referencetilstanden for klorofyl a i Vesterhavet er bereg-
net ud fra de EU's interkalibrerede referenceværdier for klorofyl a i 
Vesterhavet ud for Vadehavet og Hirtshals.  
 
 

Referencetilstand Maksimalt økologisk 
potentiale 

Kystvand Type 

Koncentrationen af 
klorofyl a 

Dybdeudbredelsen 
af ålegræs (meter) 

Vesterhavet OW4 3,1 µg chl. a/l  

Yder Fjord  
(Nissum Fjord) 

Slusefjord    - 1) 

Mellem Fjord 
(Nissum Fjord) 

Slusefjord  2,35 m 

Felsted Kog 
(Nissum Fjord) 

Slusefjord  1,75 m 

 
Tabel 2.1.6. Referencetilstand/maksimalt økologisk potentiale for kystvande.  
1) Det maksimale økologiske potentiale for ålegræs overstiger af beregnings-
tekniske årsager dybden i området. Det betyder at ålegræsset ved maksimalt 
økologisk potentiale skal kunne vokse i hele dybden. 
 
 
Grundvand 
For grundvand arbejdes ikke med referencetilstand for de forskellige 
typer. Miljømålene for grundvand interkalibreres ikke på tværs af EU, 
men fastsættes lokalt ud fra grundvandets sammenhæng med over-
fladevand. Derfor har referencetilstand for vandløb, søer og kyst-
vande betydning for de miljømål, som fastsættes for grundvands-
forekomsterne.  
 
I Hovedvandopland Nissum Fjord er der anvendt en detaljeret grund-
vandsmodel til vurdering af hvad vandløbenes vandføring ville være 
uden påvirkning fra grundvandsindvinding. Disse resultater er brugt 
til at korrigere den målte minimumsvandføring i vandløbene som på-
virkningen fra indvindingen sammenlignes med.  
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2.1.3 Beskyttede områder  
 
Vandplanen skal indeholde en liste over beskyttede områder, dvs. 
områder hvor EU-direktiver beskytter overfladevand, grundvand, be-
varingen af levesteder og dyre- og plantearter, der er direkte afhæn-
gig af vand. Vandplanerne må ikke stride mod målsætningerne for 
disse områder, når miljømål skal fastsættes. 
 
Internationale beskyttelsesområder er bl.a. drikkevandsforekomster. 
Det er forekomster med vand der anvendes til indvinding af drikke-
vand og hvor der indvindes mere end 10 m3 vand om dagen, eller 
hvor der leveres vand til mere end 50 personer, samt de grundvands-
forekomster der er planlagt anvendt til drikkevandsforsyning. I Nis-
sum Fjord-oplandet er 8 af de 10 grundvandsforekomster beskyttede 
drikkevandsforekomster (jf. Drikkevandsdirektivet, der er implemen-
teret i dansk lovgivning gennem Bekendtgørelsen om vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyningsanlæg). Forekomsterne DK 1.4.1.4 og DK 
1.4.1.5 opfylder ikke kriterierne.  
 
Skaldyrvande er også internationale beskyttelsesområder. Skaldyr-
vande er særlige havområder, der kræver beskyttelse eller forbedring 
af vandkvaliteten, for at gøre det muligt for skaldyr at leve og vokse i 
de pågældende vandområder. En bekendtgørelse, som udpeger skal-
dyrvandområderne er under udarbejdelse, og vil indeholde et kort 
over skaldyrvande, som svarer til vandplanens krav om et register 
over skaldyrvande. Der pågår pt. udpegning af skaldyrvande i Dan-
mark som del af en kommende bekendtgørelse om udpegning af og 
kvalitetskrav for skaldyrvande. Når bekendtgørelsen foreligger, ind-
går dens udpegning skaldyrvande i vandplanens registrering heraf. 
 
Ifølge badevandsdirektivet er en række kystområder og søer i Dan-
mark udpeget som badevandsområder. I Hovedvandopland Nissum 
Fjord er udpeget to badevandsområder i Nissum Fjord og seks i Ve-
sterhavet. Som badevandssøer er udpeget Sunds Sø, Fuglsang Sø 
samt Kraftværkssøen, se kortbilag 6. 
 
Beskyttede områder omfatter nitratsårbare områder, udpeget efter 
nitratdirektivet (91/676/EØF) og følsomme vandområder udpeget 
efter byspildevandsdirektivet (91/271/EØF). Mht. de nitratsårbare 
områder er der ved implementering af nitratdirektivet i dansk lovgiv-
ning ikke foretaget en udpegning og kortlægning af nitrat-sårbare 
områder, idet det i Danmark er besluttet at anvende en bestemmel-
se, som fritager medlemsstaterne for at kortlægge specifikke zoner, 
hvis medlemsstaten udarbejder og anvender handlingsprogrammer 
for hele deres nationale område. Disse handlingsprogrammer udgøres 
bl.a. af vandmiljøplanerne.  
 
Som led i implementering af nitratdirektivet udpegede de tidligere 
amter dog, som en regional foranstaltning, nitratfølsomme indvin-
dingsområder til beskyttelse af drikkevandet hvor det er særligt føl-
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somt overfor nitrat. Denne udpegning er i henhold til miljømålsloven 
overført til vandplanerne, se afsnit 2.1.4. 
 
I Hovedvandopland Nissum Fjord er der udpeget nitratfølsomme ind-
vindingsområder i 14 % af hovedvandoplandets areal (se afsnit 
2.1.4). 
 
På baggrund af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning kan 
der desuden udpeges indsatsområder med hensyn til nitrat, hvor der 
er behov for en særlig beskyttelse af grundvandet til drikkevandsfor-
mål. Der er i Hovedvandopland Nissum Fjord ikke udpeget indsats-
områder med hensyn til nitrat.  
 
I Hovedvandopland Nissum Fjord er der udpeget habitatområder, der 
beskytter vandafhængige naturtyper og arter, samt EF-
fuglebeskyttelsesområder, der beskytter vandafhængige fugle. Af 
habitatområder forekommer Flynder Å og heder i Klosterhede Planta-
ge, Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Nissum Fjord, Husby Sø og 
Nørresø, Husby Klit, Idom Å og Ormstrup Hede. Dele af habitatområ-
det Husby Klit strækker sig ind i Hovedvandopland Ringkøbing Fjord. 
Habitatområder er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og 
arter. Nissum Fjord er også udpeget som EF-fuglebeskyttelses-
områder for at beskytte udvalgte fuglearter samt Ramsar-område 
efter en international aftale om at beskytte levesteder for vandfugle. 
 
Alle disse 3 områdetyper (Habitat-, EF-fuglebeskyttelses- og Ramsar-
områder) er samlet som Natura 2000-områder, i alt 8, som har et 
samlet areal på ca. 16.000 ha, hvoraf godt 60 % udgøres af havom-
råder. For hvert område udarbejdes en Natura 2000-plan. I bilag 1 er 
vist de enkelte Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag 
for de forskellige naturtyper og arter (se også afsnit 2.5.2). Nature 
2000-områder ses desuden på kortbilag 6. 
 
Nødområder for skibe 
Miljøministeriet har gennemført en udpegning af 21 nødområder for 
skibe, der kommer i nød i danske farvande. De udpegede områder 
fremgår af bekendtgørelse nr. 180 af 9. marts 2009 om nødområder 
og planer herfor. Bekendtgørelse og planer for nødområder findes på 
By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside under følgende link: 
http://www.blst.dk/VANDET/Havet/Havmiljoet/Noedomraader_ny/ 
 
 
2.1.4 Drikkevandsområder  
 
Vandplan 2010-2015 skal udover beskyttede områder indeholde en 
udpegning af: 
 

• Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 
• Områder med drikkevandsinteresser (OD), restarealet blev 

tidligere kaldt områder med begrænsede drikkevandsinteres-
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ser (OBD) 
• Følsomme indvindingsområder med angivelse af hvilken type 

forurening de er følsomme overfor, eksempelvis nitratfølsom-
me indvindingsområder. 

• Indsatsområder, hvor der er behov for en særlig indsats til at 
beskytte drikkevandsinteresser. 

 
De ovennævnte områder revideres i takt med, at der opnås ny viden i 
forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. 
Denne kortlægning sker i indsatsområder indenfor OSD og indvin-
dingsoplande til vandværker udenfor OSD og afsluttes med udgangen 
af 2015.  
 
Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning skal danne baggrund 
for en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der udarbejdes af 
kommunerne. I Hovedvandopland Nissum Fjord findes én vedtaget 
indsatsplan ”Indsatsplan for Herning/Lind” under indsatsområde Her-
ning-Ikast, se tabel 2.1.7 og kapitel 2.9. I forhold til Regionplan 2005 
er der sket ændringer af OSD og nitratfølsomme indvindingsområder. 
Ændringerne beror på den geologiske grundvandskortlægning og ud-
viklingen i vandforsyningsstrukturen. 
 
 

Indsatsområde 
 

Areal af OSD og 
indvindingsopland 

uden for OSD 
km2 

Status for 
kortlægning 

Indsatsplan 
vedtaget 

Klosterheden 82 Afsluttet Nej 

Frøjk 53 Afsluttet Nej 

Holstebro 90 Afsluttet Nej 

Sunds-Pårup 22 Afsluttet Nej 

Vinderup 47 I gang Nej 

Vejrum Struer 77 I gang Nej 

Herning-Ikast 120 Afsluttet Ja* 

Isenvad 50 Afsluttet Nej 

Staby-Vildbjerg 227 I gang Nej 

Idom 44 Afsluttet Nej 

Kibæk 62 I gang Nej 

Haderup 46 I gang Nej 

Lemvig Små Værker 15 I gang Nej 

Nissum Fjord 6 Ikke påbegyndt Nej 

Tabel 2.1.7. Status for kortlægning og indsatsområder for grundvandsbeskyt-
telse der ligger helt eller delvist indenfor Hovedvandopland Nissum Fjord.  
*) Der er udarbejdet Indsatsplan for dele af området. 
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2.2 Påvirkninger  
 
Vandplanens indsatsprogram fastlægger retningslinjer for den ind-
sats, som skal gennemføres frem til 2015. For at opgøre behovet for 
indsats beskrives først påvirkningen af de enkelte vandområder. På-
virkningen beskrives dels som den nuværende påvirkning (2001-
2005), dels som den fremskrevne påvirkning i år 2015, når man ind-
drager effekten af planlagte ændrede aktiviteter, herunder effekten af 
allerede besluttede tiltag til reduktion af påvirkningen (baseline 
2015). Sådanne aktiviteter/tiltag kan f.eks. være Vand-miljøplan III, 
Miljømilliard-projekter, kommunale spildevandsplaner, indsatsplaner 
for grundvandsbeskyttelse, ændret landbrugsaktivitet mv.  
 
Vandområderne påvirkes på forskellig vis af menneskets aktiviteter, 
dels ved tilførsel af forurenende stoffer, dels ved forskellige former 
for fysiske forstyrrelser (se tabel 2.2.1). De forurenende stoffer kan 
tilføres med vand eller fra luften.  

 

Forurenende stoffer   
efter vandrammedirektivets definition 

Forurenende stoffer med miljøfarlige egenskaber: stoffer eller grupper af stoffer, som 
er toksiske, persistente og bioakkumulerbare, og andre stoffer eller grupper af stoffer, 
som giver anledning til en tilsvarende bekymring, jf. bekendtgørelse om miljøkvali-
tetskrav bilag 1. 

"Forurenende stof": Ethvert stof, der kan forårsage forurening, 
  jf. f.eks. VRD bilag VIII. 
 
 
STOFGRUPPERINGER:

Stoffer hvor der i anden fællesskabslovgivning er fastsat miljø-
kvalitetskrav, jf. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav bilag 3. 
 
”Prioriterede stoffer": stoffer, der identificeret i overensstem-
melse med VRD, artikel 16, stk. 2.  
  

Antal stoffer

"Prioriterede farlige stoffer": stoffer, som er identificeret i over-
ensstemmelse med VRD, artikel 16, stk. 3., 

Stoffer der bidrager til eutrofiering, stoffer der har indflydelse på 
iltbalancen og opslæmmede stoffer. 
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De mest betydende forurenende stoffer i Hovedvandopland Nissum 
Fjord er næringsstoffer (kvælstof og fosfor), iltforbrugende organiske 
stoffer og miljøfarlige forurenende stoffer (pesticider og andre miljø-
farlige forurenende stoffer). Forureningen kan komme både fra diffu-
se kilder som eksempelvis udvaskning af næringsstoffer fra land-
brugsarealer og fra punktkilder som spildevand fra husholdninger og 
industri, dambrug, luftafkast fra industri og landbrug (stalde og gylle-
beholdere), samt udsivning fra gamle lossepladser og forurenede 
grunde. 
 
Dette kapitel giver en oversigt over de vigtigste påvirkninger af vand-
områderne i Hovedvandopland Nissum Fjord fremkaldt af menneske-
lig aktivitet.  
 

Påvirkninger af vandområder 

Områdetype Forurenende stoffer Fysiske påvirkninger m.v. 

 Vandløb 
 

• Organiske og iltforbrugende stoffer fra især 
spildevand, dambrug og industrier  

• Sediment udledning fra bl.a. regnvandssy-
stemer og dræn 

• Miljøfarlige forurenende stoffer fra:  
• Spildevandsudledning 
• Dambrug 
• Jordbrug (incl. gartneri) 
• Skovbrug 
• Forurenede grunde  
• Vaskepladser for sprøjtegift håndtering 

• Patogene bakterier og virus fra især spilde-
vand 

• Forsurende stoffer og okker 

• Alger fra forurenede søer (nedbrydning 
medfører iltsvind) 

• Reguleringer og rørlægning af vandløb, 
samt vandløbsvedligeholdelse og dræning af 
ådale  

• Aktiviteter primært foranlediget af ønsket 
om at have landbrugsarealer i omdrift i 
ådalene 

• Opstemninger og andre spærringer af vand-
løb som hindrer fri faunapassage 

• Bl.a. til vandkraft, samt tidligere tiders 
behov for engvanding, ved dambrug, ve-
je og i forbindelse med opdyrkning 

• Vandindvinding  

• Inddigning og fiksering af vandløb  
• For at forhindre oversvømmelse af land-

brugsarealer i ådale, byområder mv. 

Søer 
 

• Næringsstoffer fra især jordbrug og visse 
steder dambrug, spredt bebyggelse og an-
deopdræt 

• Miljøfarlige forurenende stoffer 
• Spildevandsudledning 
• Dambrug 

a. Jordbrug (incl. gart-
neri) 

b. Skovbrug 
c. Forurenede grunde  
d. Vaskepladser for 

sprøjtegift håndte-
ring 

• Patogene bakterier og virus fra især spilde-
vand 

• Intern påvirkning fra ophobet fosfor i 
søbund fra især tidligere spv.udl.  

• Opstemning af sø til vandkraftformål 

• Landvinding af lavvandede arealer til land-
brugsformål 

• Fiskeri 

• Vandindvinding  

• Udsætning af ikke hjemmehørende arter 
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Kystvande 
 

• Næringsstoffer fra især jordbrug og spilde-
vand  

• Miljøfarlige forurenende stoffer fra: 
o Som for vandløb plus skibs-

fart, havbrug etc.  

• Intern påvirkning fra ophobet fosfor i 
kystvandenes sediment 

• Patogene bakterier og virus 

• Forurenende stoffer fra havbrug 

• Termisk påvirkning fra kølevandudledning  

• Sejlads og fiskeri 

• Råstofindvinding (sand, ral mv.) 

• Udgravning/vedligeholdelse af sejlrender og 
havne 

• Klapning af opgravet materiale 

• Landvinding og inddæmning til landbrugs-
formål, højvandssluser 

• Havneanlæg, værfter og andre tekniske 
anlæg 

• Kystfodring 
Grundvands-
forekomster 

• Nitrat udvaskning fra landbrugsarealer 

• Mobilisering/opkoncentrering af naturlige 
forekommende stoffer (klorid, mangan 
m.v.) som følge af indvinding af grundvand 

• Miljøfarlige forurenende stoffer fra:  
• Dyrkede arealer (jordbrug, gartneri, 

skovbrug) nedsivningsanlæg, by, veje 
mm. 

• Forurenede grunde  
• Vaskepladser for sprøjtegift håndtering 

• Kvantitativ påvirkning fra:  
 

• Vandindvinding til drikkevand, industri og 
vanding 

• Indvinding af råstoffer og dræning 
• Ændret grundvandsdannelse som følge af 

anlæggelse af by, veje mv. 
 

Natur-arealer:  
 enge,  
 moser  

• Næringsstoffer fra især landbrug 
 Miljøfarlige forurenende stoffer 

 Vandindvinding 
 Dræning  
 Landvinding  

 
Tabel 2.2.1. Påvirkninger af vandområder i Hovedvandopland Nissum Fjord. 
 
 
 

2.2.1 Spildevand fra husholdninger, dambrug og industri  
 
Spildevandspåvirkninger af vandområderne sker primært fra rensean-
læg, regnbetingede udløb fra separat- og fælleskloakerede oplande, 
samt fra den spredte bebyggelse, dambrug og virksomheder. Se 
kortbilag 7 for beliggenheden af renseanlæg, regnbetingede udløb, 
dambrug og industri inden for Hovedvandopland Nissum Fjord. 
  
Påvirkningen af vandområderne relaterer sig primært til spilde-
vandets indhold af iltforbrugende organisk stof (BI5), kvælstof, fosfor, 
miljøfarlige forurenende stoffer samt sygdomsfremkaldende bakterier 
og vira. Dertil kommer den fysiske påvirkning af især vandløb dels fra 
kortvarige men intense regnbetingede udløb og dels fra en reduceret 
vandmængde på grund af vandindvinding til dambrugsdrift. Yderlige-
re medfører opstemning ved dambrug en fysisk påvirkning af vandlø-
bene. 
 
Spildevand udledes i dag typisk efter forudgående rensning til over-
fladevande eller nedsives til undergrunden via et nedsivningsanlæg. 
Siden sidst i 1980’erne er den samlede spildevandsudledning af BI5,  
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kvælstof og fosfor inden for Hovedvandopland Nissum Fjord faldet 
markant. Faldet er især et udtryk for en forbedret spildevandsrens-
ning på renseanlæggene, hvor alle større anlæg i dag er udbygget 
med kvælstof- og fosforfjernelse. 
 

Org. stof

9%

23%

51%

17%

Kvælstof

46%

11%

34%

9%

Fosfor

23%

27%29%

21%

 

       
Renseanlæg Regnbetingede udløb Dambrug Spredt Bebyggelse

 
 
 
Figur 2.2.1. Fordelingen af udledningen af spildevand (2005) på renseanlæg, 
spredt bebyggelse, regnbetingede udløb, dambrug og virksomheder inden for 
Hovedvandopland Nissum Fjord. 
 
 
 
Punktkildebelastning af overfladevande 
Hovedvandopland Nissum Fjord 
 

BI5 
t/år 

Kvælstof 
t/år 

Fosfor 
kg/år 

Type 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 
Dambrug 273 170 89 91 7.496 6.843 
Renseanlæg  49 52 120 113 6.084 5.543 
Regnbetingede 
udløb  

121 121 29 29 7.205 7.205 

Spredt bebyggelse 93 64 25 23 5.630 4.702 
Industri * * * * * * 
Total 536 407 263 256 26.415 24.293 
Tabel 2.2.2. Punktkildebelastningen til overfladevande i Hovedvandopland 
Nissum Fjord opgjort på nuværende belastning og baseline 2015 belastning. 
* Stofbelastningen er ikke opgjort. 

 
 
Den samlede udledning i år 2005 samt i år 2015 (baseline 2015) for-
delt på renseanlæg, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, dam-
brug og industri er anført i tabel 2.2.2. 
 
Aktuelt er ferskvandsdambrugene den største punktkilde til udledning 
af iltforbrugende organisk stof (BI5). Efter dambrug er regnbetingede 
udledninger den største punktkilde til udledning af organisk stof (BI5). 
Renseanlæg er den største punktkilde for kvælstof, og dambrug er 
den næststørste. Spredt bebyggelse, dambrug, renseanlæg og regn-
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betingede udledninger leder nogenlunde samme mængde fosfor ud, 
jf. fig. 2.2.1 og tabel 2.2.2.  
 
De foreliggende tiltag i spildevandsplanerne for renseanlæg og regn-
betingede udløb, samt de i regionplanen planlagte tiltag overfor en-
keltliggende ejendomme og nedlæggelse af dambrug betyder en re-
duktion i udledningen fra punktkilder frem til 2015 på i størrelsesor-
denen, 129 tons BI5, 7 tons kvælstof og 2 tons fosfor pr. år.  
 
Udledningen fra ferskvandsdambrugene i Hovedvandopland Nissum 
Fjord er siden midten af 1990’erne forblevet stort set uændret, men 
fra 2005 og frem til 2015, nedlægges og ombygges en del dambrug, 
men store reduktioner af den organiske udledning, men ingen større 
reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor. Årsagen til dette er, at 
der i forbindelse med moderniseringer og etablering af forbedret 
rensning på dambrugene, ofte gives tilladelse til et større foderfor-
brug, og at fodermængden ofte sælges til andre dambrug, når dam-
brug nedlægges.  
 
Renseanlæggene i Hovedvandopland Nissum Fjord drives generelt 
meget effektivt. Der er derfor alene tale om en meget lille reduktion 
som følge af at enkelte små og lavteknologiske anlæg er blevet ned-
lagt og spildevandet afskåret til større og mere udbyggede rensean-
læg, nogle til Hovedvandopland Limfjorden. Disse tiltag har dog ikke 
større betydning i forhold til den samlede udledning fra renseanlæg-
gene i oplandet. 
 
For de regnbetingede udløb er der i tabel 2.2.2 ikke angivet nogen 
reduktion i udledningen af BI5, kvælstof og fosfor for 2015. Det skyl-
des, at det ikke har været muligt at inddrage plandata fra kommu-
nernes spildevandsplaner, og de deraf afledte ændringer i udlednin-
gerne frem til 2015.  
 
Gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning i det åbne 
land i de i Regionplan 2005 udpegede områder forudsættes gennem-
ført inden udgangen af 2012. Indsatsen indregnes derfor i den frem-
tidige tilstand (Baseline 2015). 
 
På industriområdet er der ikke kendskab til konkrete tiltag, som vil 
reducere stofudledningen til Hovedvandopland Nissum Fjord.  
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Renseanlæg i Hovedvandopland Nissum Fjord 
 

Kommune Renseanlæg 

 

Kommunale 

Vandområde Type Godkendt 
kapacitet 

(PE) 

Aulum Lundby Bæk MBNK 4464 
Hodsager Storå MBN 480 
Herning Herningsholm Å MBNDKS 175000 
Sunds Tværmose Bæk MBNK 7000 
Ilskov 2 Røjenkær Bæk MBN 1000 

Herning 

Sørvad Vegen å MBN 1500 
Holstebro Storå MBNDK 188000 
Ulfborg Råholm Grøft MBNK 4900 

Bur Storå MBN 445 
Vemb Storå MBNK 2700 

Sdr. Nissum 1 Gammelgrøft MBN 470 

Holstebro 

Thorsminde Nissum Fjord MBNK 2500 
Ikast-Brande Ikast Højris Å MBNDK 35000 

Ramme 3 Ramme Å MBNK 1650 
Bøvlingbjerg 1 Fåremølle Å MBN 1000 

Bækmarksbro 1 Flynder Å MBNK 1195 
Nees 1 Koldsø Grøft MBNK 190 

Lemvig 

Fjaltring Skalkhøj Grøft RZ 255 
Struer Linde Linde Bæk MBN 1170 

Kommune Renseanlæg 

 

Private 

Vandområde Type Godkendt 
kapacitet 

(PE) 

Ulfborg Kærgård Støvlbæk-Ulfborg NS 200 

Fjand Camping Nissum Fjord NS 324 

Bjerghuse Camping Hage Grøft M 100 

Holstebro 

Skærum Mølle Lilleå RZ 100 

Ikast-Brande 
Statsfængslet Kærshoved-

gård Højris Å MB 1200 

Lemvig Klosterhedens Skovdistrikt Fruerbæk MBN 30 
Signaturforklaring: 
M: Mekanisk BS: Biologisk sandfilter 
B: Biologisk RZ: Rodzoneanlæg 
N: Nitrifikation NS: Nedsivning 
D: Denitrifikation 1 Anlæg nedlagt i 2005 
K: Kemisk fældning 2 Anlæg nedlagt i 2007 
S: Sandfilter 3 Anlæg nedlagt i 2008 
 
Tabel 2.2.3. Oversigt over kommunale og private renseanlæg større end 30 
PE i Hovedvandopland Nissum Fjord fordelt på kommuner. Status 2005. 
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Renseanlæg 
I 2005 var der i Hovedvandopland Nissum Fjord i alt 19 kommunale 
og 6 private renseanlæg større end 30 PE (Se kortbilag 7 og tabel 
2.2.3). 6 mindre renseanlæg er nedlagt i løbet 2005-2008. Af de 
kommunale renseanlæg, er fem anlæg i oplandet mindre end 500 PE, 
mens 11 af anlæggene er mellem 1.000 og 10.000 PE. To anlæg har 
en kapacitet på >175.000 PE, og renser ca. 85 % af den samlede 
spildevandsmængde, der afledes til offentlig kloak i oplandet. Udled-
ning af renset spildevand er afhængig af årets nedbørsmængde og -
intensitet.  
 
Regnbetingede udløb 
I Hovedvandopland Nissum Fjord er der registreret 437 regnbetinge-
de udløb (kortbilag 7). Der er 88 overløbsbygværker og 349 regn-
vandsudløb. Udledningen varierer fra år til år afhængig af nedbøren 
og intensiteten. 
 
Udledninger fra separatkloakerede områder er nedbør, der hurtigt 
strømmer af befæstede arealer, som f.eks. veje, fortove og parke-
ringsarealer. Udledningerne indeholder forurenende stoffer som fos-
for, kvælstof og organisk stof. Overfladevandet indeholder desuden et 
varierende indhold af miljøfarlige forurenende stoffer, primært 
PAH´er og en række tungmetaller. Koncentrationen af miljøfarlige 
forurenende stoffer afhænger af trafikintensiteten og den øvrige an-
vendelse af de befæstede arealer. Derudover er der især i vandløbene 
en kraftig fysisk belastning fra de separate regnbetingede udløb i for-
bindelse med de kortvarige, men ofte meget intense udledninger af 
regnvand, som på kort tid kan forøge vandafstrømningen ganske be-
tydeligt i områder med store befæstede arealer. Denne kortvarige 
forøgelse af vandafstrømningen kan medføre oversvømmelse af ned-
strøms liggende vandområder eller erosion i vandløbene. 
 
Udledninger fra fælleskloakerede områder er overløb fra spildevands-
systemer under kraftig regn, hvor kloaksystemet ikke er konstrueret 
til at aflede alt regnvand og spildevand. Der sker således overløb/ 
udløb fra overløbsbygværker/bassiner til nærliggende vandområder. 
Det aflastede vand, der er en blanding af spildevand og regnvand 
indeholder forurenende stoffer som organisk stof, fosfor, kvælstof, 
ammoniak, bakterier og vira samt en række miljøskadelige stoffer.  
 
Spredte bebyggelser 
Ca. 8.000 ejendomme er beliggende i det åbne land i Hovedvand-
opland Nissum Fjord. I regionplanen er der udpeget områder, for 
hvilke der skal gennemføres en særlig indsats overfor spildevandsud-
ledningen fra ejendomme i det åbne land. Som følge heraf er der i de 
kommunale spildevandsplaner truffet afgørelse om at gennemføre 
forbedret spildevandsrensning på ca. 2.100 ejendomme i det åbne 
land beliggende indenfor disse indsatsområder.  
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Fiskeopdræt – ferskvandsdambrug 
I oplandet findes 23 ferskvandsdambrug, der udnytter vand fra vand-
løb eller grundvand og afleder til vandløb. De enkelte brug ses i tabel 
2.2.4 og af kortbilag 7. Der er nedlagt 8 dambrug efter 2005. Inden 
udledning renses vandet ved bundfældning eller sigter. I enkelte til-
fælde er rensningen udbygget med laguner eller biofiltre.  
 

Kommune Dambrug 
Vand-

område 

Organisk 
stof 

(kg/år) 

Total 
kvælstof 
(kg/år) 

Total 
fosfor 
(kg/år) 

Brohus Dambrug Lilleå 12.668 4.212 323 

Nr. Ågård Dambrug 
Sunds  
Nørreå 

9.007 3.371 289 

Nybro Mølle Dambrug Lilleå 3.213 2.128 171 

Ovstrup Dambrug 
Sunds  
Nørreå 

10.183 3.883 292 

Herning 

Sandfær Dambrug 1 Lilleå 30.208 8.747 713 
Christiansminde Dam-
brug 

Lilleå 23.049 6.770 540 

Dambrug ved Ellebæk1 Ellebæk  7.39 73 
Gryde Å Dambrug 1 Gryde å 11.280 4.296 348 
Hvolby Dambrug 1 Lilleå 14.877 4.043 305 
Idom Dambrug Idom Å 19.586 5.400 462 
Munkbro Dambrug Vegen Å 11.877 4.429 431 
Mølbak Dambrug Gryde å 9.380 3.336 363 
Naur Mølle Dambrug1 Ellebæk  4.75 49 
Ny Mølle Fiskeri Lilleå 22.023 6.956 585 
Råsted Gammelmølle1 Lilleå 23.690 7.014 564 
Tvis Mølle Dambrug Tvis Å  246 31 

 
Holstebro 

Vester Hvoldal Dam-
brug 

Lilleå 23.507 6.787 609 

Damhus Dambrug Damhus Å 17.128 5.504 384 
Flynder Dambrug 1 Flynder Å 66 1.582 142 
Fåre Dambrug 1 Fåre Mølleå  150 12 
Møborg Dambrug Damhus Å 17.196 4.320 390 
Vilhelmsborg Dambrug Flynder Å 7.446 2.704 221 

Lemvig 

Ørts Dambrug Flynder Å 6.565 2.108 202 
 
Tabel 2.2.4. Oversigt over fiskeopdræt i Hovedopland Nissum Fjord med an-
givelse af beregnet udledt mængde i kg/år ved status år 2005. 1 Nedlagt 
efter 2005. 
 
Der vil i forbindelse med behandling og forebyggelse af sygdomme i 
fiskene være risiko for spredning af hjælpestoffer og medicin, som 
eksempelvis antibiotika til det omgivende vandmiljø. 
 
Ved nogle af dambrugene er der konstateret brud på kontinuiteten i 
vandløbene, enten fordi der ikke er etableret fysisk passage i vandlø-
bet eller fordi der indtages vand i et omfang, der medfører brug på 
kontinuiteten. Der henvises til afsnit 2.2.6 og kortbilag 4 om brud på 
kontinuiteten.  
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Virksomheder 
2 virksomheder og 1 affaldsdepot har udledning i Hovedvandoplandet 
Nissum Fjord (kortbilag 7). 
 
Det drejer sig om kølevand fra Icopal A/S og overfladevand fra Val-
demar Birns Jernstøberi A/S. Affaldsdepotet fra Jens Villadsens Fa-
brikker har tre udledninger. Der måles ikke kvælstof, fosfor, organisk 
stof eller miljøfremmede stoffer på udledningerne. Der er kun indbe-
retning om vandmængder fra udledningerne. 
 

Industrier i Hovedvandopland Nissum Fjord 

Kommune Virksomhed Vandområde Tilsyn 

Holstebro Valdemar Birns 
Jernstøberi A/S 

Storå MC Aarhus 

Ikast-Brande Icopal A/S Højris Å/Storå Ikast-Brande Kommune 
Ikast-Brande Jens Villadsens 

Fabrikker1 
Højris Å/Storå Ikast-Brande Kommune 

Tabel 2.2.5. Oversigt over industri med udledning i Hovedvandopland Nissum 
Fjord. 
1 Afværgeforanstaltning 

 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
Vandområder i Hovedvandopland Nissum Fjord kan potentielt tilføres 
miljøfarlige forurenende stoffer via spildevand fra 19 kommunale og 6 
private renseanlæg (> 30 PE), 23 dambrug, ca. 7.500 ejendomme i 
det åbne land, 437 regnbetingede udløb (fælles- og separatkloak), 3 
udledninger fra afværgeboringer og 2 virksomheder med direkte ud-
ledning. Herudover er der registreret ca. 300 forurenede grunde. 
Endvidere kan skibstrafik potentielt frigive giftstoffer fra skibsmalin-
gen samt oliespild, og der kan frigives miljøfarlige forurenende stoffer 
fra oplandets klapplads, samt ved uddybning af havne og sejlrender. 
 
Endelig kan der tilføres miljøfarlige forurenende stoffer via atmosfæ-
risk deposition (se afsnit 2.2.3).  
 
Fra det danske nationale overvågningsprogram, specialundersøgelser, 
myndighedstilsyn m.v. findes viden om påvirkningen for en del miljø-
farlige forurenende stoffer. Der er dog kun målt direkte på et be-
grænset antal lokaliteter, så viden om den enkelte lokale påvirkning 
vil ofte være begrænset. Med den nuværende viden kan der dog pe-
ges på et mindre antal stoffer, hvor der er særlig sandsynlighed for at 
udledninger giver anledning til overskridelse af miljøkvalitetskrav i et 
vandområde. Disse stoffer fremgår af tabel 2.2.6 og kommenteres i 
de følgende afsnit. Om der lokalt er en overskridelse af et miljøkvali-
tetskrav afhænger af mængden af stoffet, fortyndingsforholdene og 
eventuel omsætning af stoffet. For det enkelte vandområde er det 
således vigtigt at vurdere den samlede belastning fra alle kilder. 
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Forurenende stoffer med angivelse af kildetype. 

 
Påvirkningstype Forurenende stoffer 
Renseanlæg Bly, DEHP, kviksølv, nikkel, nonylphenol, Barium, Bisphenol A, 

DBP, kobber, krom, LAS, PFAS, triphenylphosphat, vanadium, zink 
Spredt bebyggelse Bly, DEHP, kviksølv, nikkel, nonylphenol, PAH, Barium, Bisphenol 

A, DBP, kobber, krom, LAS, triphenylphosphat, vanadium, zink, 
17β-østradiol 

Regnvandsbetingede ud-
løb 

Bly, cadmium, DEHP, nonylphenol, PAH, Barium, Bisphenol A, 
DBP, kobber, krom, LAS, triphenylphosphat, vanadium, zink, 17β-
østradiol* 

Virksomheder Afhænger af produktionen 
Fiskeopdræt Hjælpestoffer og medicin  
Klapning Bly, cadmium, kviksølv, nikkel, PAH, TBT, arsen, kobber, krom, 

PCB, zink 
Landbrug Cadmium, nikkel, nonylphenol, DEHP, PAH, Pesticider (Glyphosat, 

AMPA, BAM etc.) 
Atmosfærisk deposition Bly, cadmium, kviksølv, nikkel, PAH, Arsen, kobber, krom, zink 
Skibsfart Nikkel, TBT, PAH, Arsen, dioxin, kobber, krom, selen 
Andre typer Afhænger af typen. 

Tabel 2.2.6. Stoffer der med særlig sandsynlighed kan være problematiske i 
forbindelse med forskellige kildetyper. Prioriterede stoffer og andre stoffer 
med miljøkvalitetskrav på fællesskabniveau er understreget. Se i øvrigt 
nærmere bemærkninger i teksten.  
*) Gælder kun opspædet spildevand og ikke separat overfladevand. 

Resultater fra bl.a. det nationale overvågningsprogram viser, at ud-
ledning fra normalt belastede renseanlæg udbygget med både kvæl-
stof og fosforfjernelse ved en god fortynding i vandområdet normalt 
ikke vil give anledning til overskridelser af miljøkvalitetskravene. Om-
vendt peger undersøgelser på, at lavtudbyggede anlæg med ringe 
fortynding af udledningen med særlig sandsynlighed giver overskri-
delser af de i tabel 2.2.6 nævnte stoffer, (Århus Amt, 2001). 
 
Udledning af opspædet urenset spildevand fra overløbsbygværker kan 
tilsvarende give overskridelser afhængigt af mængden og fortyn-
dingsforholdet.  
 
På dambrug behandles fisk med medicin og hjælpestoffer. Ved udled-
ning af disse stoffer kan der opstå overskridelser af miljøkvalitetskra-
vene specielt i tilfælde hvor dambrugets vandindtag er stort i forhold 
til vandføringen i vandløbet 
 
Udledning fra spredt bebyggelse er sammenlignelig med udledningen 
fra tilsvarende lavt udbyggede renseanlæg. Som eksempel på forskel-
lene viser målinger, at 17β-østradiol omsættes ved biologisk rens-
ning, men ikke ved mekanisk rensning. 
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En række af stofferne nævnt i tabel 2.2.6 for separat udledning af 
overfladevand har sammenhæng med omfanget af trafikbelastning på 
og ved det pågældende overfladearealer. 
 
Afhængig af aktiviteten kan virksomheder give anledning til atypisk 
belastning, sammenlignet med sammensætningen af normalt hus-
spildevand. Det kan få betydning ved tilledning til et renseanlæg eller 
ved egen direkte udledning til et vandområde.  
 
Ud over de i tabel 2.2.6 nævnte typer af påvirkninger findes også 
andre typer af punktvise påvirkninger, eksempelvis fra afværge-
pumpninger, udsivning fra andre typer depoter eller oplag af materia-
le indeholdende miljøfarlige stoffer, udsivning eller grundvandssænk-
ning fra områder kortlagt med forurenet jord, vaskepladser for ma-
skiner i det åbne land med videre. 
 
For efterfølgende at kunne målrette indsatsen for de konkrete vand-
områder i vandplanens indsatsprogram skal information om udlednin-
ger og tilførsler af miljøfarlige forurenende stoffer indgå i vurderingen 
af behov for indsats for vandområdet jf. 2.4. 
 
 
2.2.2 Landbrug og andet jordbrug 
 
Landbrugsdriften påvirker naturen og vandmiljøet på flere måder. 
Markdriften giver anledning til tab af bl.a. kvælstof og fosfor. Fra 
stalde og gødningsopbevaringsanlæg sker der tab af ammoniak-
kvælstof til luften, hvoraf en del afsættes på lokale vand- og natur-
områder og en del fjerntransporteres og afsættes længere 
borte uden for Hovedvandopland Nissum Fjord. Naboer til land-
brugsbedrifter kan påvirkes af lugt-emission fra staldanlæg og hus-
dyrgødningen. Endvidere kan anvendelsen og håndteringen  
af sprøjtegifte give anledning til miljøproblemer, ligesom medicin-
rester, patogene bakterier og vira som spredes med husdyrgødningen 
kan være et miljøproblem.  
 
Landvinding af tidligere tiders vådområder (enge og moser i bl.a. 
ådale, lavvandede søer og fjorde ), dræning, vandløbsreguleringer og 
løbende vandløbsvedligeholdelse har gennem tiderne skullet sikre 
landbrugets behov for dyrkningsarealer. Disse aktiviteter indebærer 
imidlertid en forøget fysisk påvirkning af vandområderne (især vand-
løb og naturarealer) og et forøget tab af næringsstoffer til søer og 
kystvande som følge af en formindsket naturlig omsætning af næ-
ringsstoffer, der udvaskes fra markerne. Jo større dræning og afvan-
dingsaktivitet, jo mindre naturlig omsætning i jorden (selvrensnings-
evne) af næringsstoffer der udvaskes rodzonen, og dermed større 
næringsstofudledning til overfladevandene. 
 
Den altovervejende kilde til nitratindholdet i grundvandet er udvask-
ningen fra landbrugsarealer, hvor en høj tildeling af handels- og hus-
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dyrgødning medfører udvaskning af nitrat fra rodzonen. 
 
Landvinding, regulering og vedligeholdelse af vandløb  
En stor del af både de mindre og større vandløb i oplandet er regule-
ret primært for at sikre behovet for dyrkningsarealer. I oplandet er 
kun en meget lille del af de rørlagte vandløb målsatte. En opgørelse 
af dette viser, at ca. 8 km af de målsatte vandløb er rørlagt. Herud-
over er mange ikke-målsatte grøfter gennem tiden blevet rørlagte. 
 
En stor del af de målsatte vandløb i oplandet vurderes at være mere 
eller mindre regulerede i form af udretning, uddybning m.v.. Vandlø-
bene blev for årtier tilbage vedligeholdt alene for at sikre vandfø-
ringsevnen uden hensyntagen til de miljømæssige krav. Siden vedta-
gelsen af vandløbsloven i 1982 er vedligeholdelsen udført ved en af-
vejning af miljøhensyn og jordbrugets afvandingsinteresser. Vedlige-
holdelsen betyder dog stadig, at der i mange vandløb skabes ustabile 
forhold til skade for dyre- og plantelivet og for omsætningen af næ-
ringsstoffer. 
 
Landvinding og dræning af tidligere tiders vådområder har desuden 
betydet, at en meget stor del af de større enge og moser er forsvun-
det i løbet af de sidste 100 år. Størstedelen af de udpegede kunstige 
vandløb er således anlagt i forbindelse med afvanding af vådområder. 
 
Okker 
Gennemførte dræninger på de vandløbsnære arealer har medført en 
omfattende okkerforurening i Vest- og Sydvestjylland. Okkerforure-
ning består af udvaskning af opløst jern fra pyritholdige arealer. Selv 
ved lave koncentrationer er opløst jern giftig for fisk og vandlevende 
insekter. Der er 187 km vandløb, hvor okkerforurening vurderes at 
være medvirkende årsag til en manglende målopfyldelse. Disse ok-
kerbelastede vandløb udgør 18 % af alle vandløb i oplandet.  
 
Næringsstoffer  
Landbrugsaktiviteter er den dominerende kvælstofpåvirkningskilde til 
natur- og vandmiljø, både når man taler om vandbårne tilførsler og 
luftbårne tilførsler. Således bidrager landbruget til ca. 63 % af oplan-
dets samlede vandbårne kvælstoftilførsel til overfladevande (2001-
2005), og halvdelen eller mere af den luftbårne afsætning af kvælstof 
på vand- og naturområder stammer fra landbrugsaktiviteter.  
 
Hvad angår fosforpåvirkningen af vandområderne, bidrager diffuse 
kilder (landbrug, baggrundsbelastning og spredt bebyggelse) med ca. 
68 % af den samlede vandbårne fosfortilførsel til vandområderne 
(gennemsnit for hovedvandoplandet 2001-2005).  
 
De gennemførte Vandmiljøplaner mv. har reduceret landbrugets på-
virkning af naturen og vandmiljøet. Således viser vandmiljø-
overvågningen, at den diffuse kvælstofafstrømning (primært fra 
landbruget) i vandløbene i oplandet er reduceret med 30-35 % 
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(2005) siden 1989 (figur 2.2.3). Hvad angår fosfor sker der i dag  
en overskudstilførsel til markerne, fordi der tilføres mere fosfor med 
gødningen end der fraføres med afgrøderne. En fortsat overskudstil-
førsel til markerne vil på sigt betyde et forøget tab af fosfor til vand-
miljøet.  
 
I perioden frem til 2015 forventes Vandmiljøplan III, Regeringens 
energiaftale, øget anvendelse af biogas og anden strukturudvikling i 
landbruget, samt ”Miljømilliard-projekter” at bidrage til yderligere 
reduktion i kvælstofafstrømningen fra landbrugsarealer på ca. 4 % og 
overskudstilførslen af fosfor til markerne forventes halveret. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer  
Påvirkninger med miljøfarlige forurenende stoffer fra landbrugsdrift 
og anden jordbrugsdrift kan potentielt forekomme fra en række for-
skellige aktiviteter primært gødskning og udbringning af pesticider 
(tabel 2.2.7). 
 
Der kan f.eks. være pesticider som utilsigtet tilføres vandløb og 
grundvandsmagasiner fra diffuse kilder i forbindelse med udbring-
ning, eller ved tab fra rengøring af sprøjteredskaber. Endvidere kan 
der ske utilsigtet udledning af miljøfarlige forurenende stoffer fra 
væksthusgartnerier og frugtplantager. Transportvejene for pesticid-
påvirkning omfatter vinddrift af aerosoler, overfladisk afstrømning 
under kraftige nedbørshændelser samt udvaskning til dræn og det 
dybere grundvand. Overvågningen af vandområderne viser, at der er 
en tendens til, at de mest solgte pesticider findes hyppigst.  
 
Medicinrester og andre miljøfarlige forurenende stoffer kan sammen 
med bakterier og vira findes i gylle og dermed potentielt tabes til 
vandområderne i forbindelse med udbringning på markerne. Også 
slam fra renseanlæg til jordbrugsformål kan potentielt udgøre en risi-
ko for tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til vandområderne.  
 
Tabel 2.2.6 opsummerer hvilke stoffer, der kan være særlig proble-
matiske i forhold til udledninger fra forskellige kilder, herunder land-
brug. 
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Aktiviteter i jordbrugserhvervene der potentielt giver 
risiko for tab af miljøfarlige stoffer til vandområder 

 
Eksempler 

 
• Vask og rengøring af sprøjteredskaber 

– risiko for udvaskning 
• Udbringning spildevandsslam med rester af miljøfarlige stoffer fra hus-

holdninger og industri 
– risiko for udvaskning  

• Udbringning af husdyrgødning med potentielt indhold af medicinrester, 
tungmetaller, nonylphenoler mv. samt patogene bakterier og vira 

– risiko for udvaskning 
• Sprøjtning af afgrøder/marker  

– risiko for udvaskning og vindafdrift  
 

 
Tabel 2.2.7. Eksempler på jordbrugsaktiviteter med risiko for tab af miljøfar-
lige forurenende stoffer til vandområderne. 
 

 
2.2.3 Deposition fra luften  
 
Næringsstoffer 
Luftbårne påvirkninger (deposition) af vandområderne med kvælstof 
stammer alt overvejende fra menneskeskabte aktiviteter, hvoraf ud-
ledningen (luft-emissionen) af ammoniakkvælstof fra landbrugs-
aktiviteter udgør halvdelen af tilførslen til vandområderne og udled-
ningen fra kraftværker, husholdninger og trafik udgør den anden 
halvdel. Luftbårne tilførsler af fosfor stammer fra både menneske-
skabte og naturlige kilder. 
 
Luftbårne forureninger tilføres enten med nedbøren (våd-deposition) 
eller ved luftens passage hen over vandfladen (tør-deposition). De 
udledte luftforureninger (luftemissioner) fra bl.a. industri, kraft-
værker, husholdninger, trafik og landbrug vil sidenhen afsættes på 
jorden eller en vandflade. Nogle luftemissioner vil afsættes lokalt tæt 
på forureningskilden og andre vil fjerntransporteres og afsættes over 
havet eller i andre lande. Ammoniak-emission som primært stammer 
fra landbrugsdrift er et eksempel på en luftemission, der i større om-
fang afsættes lokalt, hvorimod emission af kvælstofilter fra bl.a. 
kraftværker og trafik er et eksempel på en luftemission, der i større 
omfang fjerntransporteres.  
 
Når man ønsker begrænsning af påvirkningen fra luften af vand- og 
naturområder inden for hovedvandoplandet, forudsættes således ind-
sats både lokalt, nationalt og måske også internationalt.  
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Visse luftbårne forureningskomponenter (særligt svovldioxid, kvæl-
stofoxider og ammoniakkvælstof) har en forsurende effekt på natur- 
og vandmiljø i områder, hvor jordbunden er særlig følsom (jorden har 
en lav bufferkapacitet). Dette er især et problem vest for hovedop-
holdslinien, hvor specielt jorden på bakkeøerne har en meget lille 
bufferkapacitet. 
  
Tilførselen fra luften af kvælstof og fosfor på vandområderne i hoved-
vandopland Nissum Fjord fremgår af tabel 2.2.8. 
 
Den luftbårne tilførsel af næringsstoffer på vandflader er generelt 
mindre end tilførslen på landflader. Der har ikke været teknisk grund-
lag for at kunne indregne effekten af forventede fremtidige reduktio-
ner i luftbårne næringsstofpåvirkninger. 
 

 
Luftdeposition på Vandoverflader 

Våd- og tørdeposition 
kg/ha/år 

Vandområde Kvælstof Fosfor 
8,6-11,4 0,03 Kystvande 

 2001 - 2005 
 2015 – baseline 

8,6-11,4 0,03 

15 0,1 Søer 
 2001 - 2005 
 2015 – baseline 

15 0,1 

 
Tabel 2.2.8. Oversigt over påvirkninger fra luften af vandområder i Hoved-
vandopland Nissum Fjord.  
  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer  
Vandløb, søer og kystvande i Hovedvandopland Nissum Fjord kan 
tilføres miljøfarlige forurenende stoffer ved deposition fra luften af 
stoffer, som er udledt til atmosfæren ved forbrænding, transport, 
landbrug og støv fra virksomheder lokalt og/eller ved deposition af 
luftbåren forurening fra regionale og/eller globale emissioner.  
 
Der er lokalt generelt ringe specifik viden om luftbårne tilførsler af 
miljøfarlige forurenende stoffer til vandområderne.  
 
Det vides ikke, hvor stort en del af de miljøfarlige forurenende stof-
fer, der udledes til atmosfæren fra kraftvarmeværker, andre virk-
somheder, opvarmning samt trafik i oplandet der afsættes til det om-
givende marine område. Det har derfor ikke kunnet vurderes om en-
kelte kilder via deposition fra luften påvirker vandområdet i en grad, 
så det har betydning for opfyldelsen af målsætningen for vandområ-
det i relation til miljøfarlige stoffer. Den luftbårne forurening kan des-
uden spredes over store afstande. For baggrundsområder i Danmark 
ses typisk høj luftforurening ved transport af luft til Danmark fra Mel-
lemeuropa, hvor emissionerne af luftforurening er høj. Sammenlignes 
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depositionerne af tungmetaller til de indre danske farvande med vær-
dier for landbaserede udledninger af tungmetaller til farvandene, kan 
det atmosfæriske bidrag være af samme størrelsesorden som disse 
og i nogle tilfælde større. Tabel 2.2.6 opsummerer hvilke stoffer der 
kan være særlig problematiske i forhold til udledninger fra forskellige 
kilder, herunder atmosfærisk deposition. 
 
 
2.2.4 Samlede stofbelastninger  
 
Der skal i det følgende redegøres for den samlede påvirkning af 
vandområderne med kvælstof og fosfor fordelt på kilder. For miljøfar-
lige forurenende stoffer har der ikke været et tilstrækkeligt grundlag 
til, at belastningen kan opgøres på samme måde. 
 
Næringsstoffer 
Udviklingen frem til 2005 i den samlede afstrømning af kvælstof og 
fosfor til marine vandområder i hovedvandoplandet samt kildeforde-
lingen er vist i figur 2.2.2.  
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Figur 2.2.2. Den landbaserede afstrømning fra Hovedvandopland Nissum 
Fjord vist som udviklingen i henholdsvis den arealspecifikke afstrømning og 
den arealspecifikke baselineafstrømning 2015, samt kildefordelingen i 2001-
2005. 
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I perioden 1989-2005 er kvælstofafstrømningen reduceret med om-
kring 31 % og fosforafstrømningen med ca. 40 %. For kvælstof skyl-
des dette en forbedret spildevandsrensning og en reduceret udledning 
fra dambrug samt et fald i udledningen fra landbrugsarealer som føl-
ge af vandmiljøindsatsen. For fosfor skyldes faldet, at spildevandet i 
dag renses langt bedre end tidligere og at udledningen fra dambrug 
er reduceret indtil midten af 1990’erne. I perioden frem til 2005 er 
fosforudledningen fra dambrug dog forblevet stort set uændret. Frem 
til 2015 forventes der at ske en yderligere reduktion i belastningen af 
vandområderne med næringsstoffer som resultat af allerede iværk-
satte eller planlagte tiltag inden for Hovedvandopland Nissum Fjord 
(tabel 2.2.9). Således forventes Vandmiljøplan III, Regeringens ener-
giaftale, øget anvendelse af biogas og anden strukturudvikling i land-
bruget, ”Miljømilliard-projekter”, samt kommunernes igangværende 
indsats på spildevandsområdet at bidrage til yderligere reduktion i 
kvælstofafstrømningen på ca. 5 % og en reduktion fosforafstrømnin-
gen på ca. 4 % (gennemsnit for hele oplandet). Se også afsnit 2.5. 
  
For kvælstof udgør landbrugsbidraget 63 % af den samlede landbase-
rede tilførsel, mens baggrundsbidraget udgør i størrelsesordenen 25 
%. Resten af tilledningen kommer fra punktkilder, hvor hovedparten 
kommer fra renseanlæg og dambrug.  
 
For fosfor udgør bidraget fra åbent land (landbrugs- og baggrundsbi-
drag samt bidrag fra spredt bebyggelse) 68 % af den samlede tilfør-
sel. Resten er ligeligt fordelt mellem punktkilderne dambrug, rense-
anlæg og regnbetingede udløb. Kildeopsplitningen mellem bidraget 
fra landbrug, baggrund og spredt bebyggelse er for fosfor behæftet 
med betydelig usikkerhed, og det er derfor valgt her at præsentere 
disse poster samlet. 
 
Udover en vandbåret kvælstofbelastning er der også en luftbåret be-
lastning. Denne belastning bidrager i lukkede vandområder søer og 
fjorde kun til en mindre andel af kvælstofbelastningen (mindre end 
10 %). I de åbne marine vandområder udgør den atmosfæriske be-
lastning dog en betydeligt større andel af den samlede belastning. For 
Kattegat op imod halvdelen.  
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Stofbelastning 
Hovedvandopland Nissum Fjord 
  
 

Fosfor 
 

tons P 

Kvælstof 
 

tons N 

Stofafstrømning 2001-2005  61 2126 
 
Åbent land 2001-2005 (diffuse kilder) 
 
o Naturligt baggrundsbidrag 
o Landbrug 
o Spredt bebyggelse  

 

 
41 

 
1902 

 
523 

1356 
23 

 
 
Punktkilder 2001-2005 
 
o Renseanlæg 
o Regnvandsbetinget udløb 
o Industri  
o Dambrug 

 

 
20 

 
6 
7 
0 
7 

 
224 

 
111 
27 
0 

86 

Stofafstrømning Baseline 2015 58 2035 
   
Atmosfærisk deposition på 
lukkede kystvande: 

 Nissum Fjord 
 

 
64 

 
Tabel 2.2.9. Den samlede årlige vandbårne stofafstrømning fra Hovedvand-
opland Nissum Fjord efter retension i søer (belastningen af marine vandom-
råder). Endvidere anføres den atmosfæriske deposition af kvælstof på de 
lukkede kystvande. 
 
 
Den arealspecifikke afstrømning af næringsstoffer (kg/ha opland) til 
de enkelte vandområder varierer meget fra vandområde til vand-
område. Disse forskelle er bl.a. bestemt af forskelle i landbrugs-
intensiteten, omfanget af spildevandsudledninger, ferskvandsaf-
strømningen og jordbundsforhold/geologi samt stofomsætning i de 
enkelte afstrømningsoplande. I figur 2.4.1 vises den nuværende årli-
ge vandbårne kvælstof og fosfor belastning af de enkelte søer i ho-
vedvandoplandet, sammenholdt med den fremskrevne forventede 
belastning i 2015 (baseline 2015). 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer  
En opgørelse af samlet belastning med miljøfarlige forurenende stof-
fer er udgangspunktet for at kunne vurdere om vandramme-
direktivets krav om en progressiv reduktion af forureningen med for-
urenende stoffer og ophør af udledninger og tilførsler af prioriterede 
farlige stoffer kan opfyldes. Vidensgrundlag til at kunne opgøre en 
samlet belastning er dog ikke tilstrækkeligt til at det kan ske i Vand-
plan 2010-2015.  
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2.2.5 Kvantitative påvirkninger af vandet  
 
Vandets kredsløb påvirkes på en lang række måder. Når der indvin-
des vand til brug i husholdninger, landbrug, gartneri og industri, fjer-
nes der grund- og overfladevand fra bestemte forekomster (grund-
vandsmagasiner, søer eller vandløb). Det indvundne vand ledes tilba-
ge i kredsløbet, nogle gange til samme sted, hvor det blev indvundet, 
andre gange til andre vandområder. 
 
Også de naturlige transportveje for vandet ændres, f.eks. ved op-
pumpning af grundvand eller gennem rørlægning af vandløb. Infiltra-
tion af nedbøren ned gennem jordlagene er i store områder kraftigt 
formindsket som følge af dræning eller etablering af befæstede om-
råder som veje, bygninger mv. Dette vand ledes i stedet til vandløb 
enten direkte eller via renseanlæg. 
 
Der sker altså en omfordeling af vandet mellem forskellige vand- 
forekomster, således at visse forekomster måske ikke kan opnå de 
opstillede miljømål.  
 
Overudnyttelse af grundvandsressourcen til vandindvinding kan, hvor 
der er hydraulisk forbindelse mellem grundvand og overfladevand, 
føre til mangel på vand eller udtørring i vand- og vådområder med 
påvirkning af plante- og dyrelivet til følge. 
 
Vandindvinding i Hovedvandopland Nissum Fjord 
Fra vandløbene indvindes der større vandmængder til dambrug. Der-
udover forgår vandindvindingen i Hovedvandopland Nissum Fjord 
næsten udelukkende som grundvandsindvinding. Dette gælder såvel 
indvinding til den almene vandforsyning som indvinding til industri, 
gartneri og landbrug. Årsagen hertil er, at grundvandet er renere end 
overfladevand (søer, vandløb m.m.), og at indvinding af overflade-
vand medfører forholdsvis store uønskede virkninger på de ferske 
vandområder. I mindre omfang indvindes dog vand fra vandløbene til 
markvanding.  
 
Mulighederne for indvinding af grundvand er begrænset af, at der på 
længere sigt kun kan indvindes maksimalt lige så meget vand, som 
der siver ned i jorden fra nedbøren, fratrukket det vand som skal sik-
re både en miljømæssig acceptabel vandføring og økologisk tilstand 
af grundvandsafhængige økosystemer. Desuden er det enkelte steder 
ikke muligt at finde jordlag, hvorfra vandet kan pumpes op i tilstræk-
kelige mængder. 
 
Den tilladte årlige indvindingsmængde for både overfladevand og 
grundvand, fordelt på anvendelse, er vist i figur 2.2.3. Mængden af 
årligt indvundet grundvand for hver grundvandsforekomst ses i tabel 
2.3.10. 
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Årlig tilladt indvindingsmængde

7%

27%

64%

2%

Almene vandværker
Markvanding
Dambrug
Øvrige

 
Figur 2.2.3. Tilladelser til indvinding af grundvand og overfladevand fordelt 
på anvendelse indenfor Hovedvandopland Nissum Fjord. Den samlede indvin-
dingstilladelse udgør 203 millioner m3/år. 
 
 
Ved indvinding af mineralråstoffer under grundvandsspejlet, sker der 
en tilstrømning af samme volumen grundvand som det volumen rå-
stof der fjernes. Det betyder, at den kvantitative påvirkning ved rå-
stofgravning ned i en grundvandsforekomst sker ved forholdsvis mo-
mentan ændret strømningsretning, hvorefter der ikke sker yderligere 
når der ikke længere graves råstoffer. Denne strømningsændring re-
guleres via de råstoftilladelser, som kommunerne giver efter råstoflo-
ven. 
 
Vandindvindingens påvirkning af grundvandskvaliteten 
Oppumpning af grundvand kan medføre ændringer i grundvandets 
kemiske sammensætning. Således vil man f.eks. kunne se stigende 
koncentrationer af sulfat og nikkel som følge af en oxidering af jord-
lagens sulfidholdige mineraler.  
 
En overudnyttelse af grundvandsressourcen kan også medføre et sti-
gende indhold af klorid, enten som følge af indtrængende havvand, 
eller som følge af at det yngre vand opblandes med fossilt havvand 
beliggende i en del af grundvandsforekomsten, hvor grundvands-
strømmen er minimal. Der kan ske en lignende tilstrømning af andre 
naturligt forekommende stoffer, som følge af overudnyttelse ved ind-
vinding. 
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Vandindvindingens påvirkning af overfladevand 
Indvinding af vand fra grundvand eller direkte fra overfladevande kan 
bl.a. påvirke overfladevandssystemerne ved at reducere minimums-
vandføringen i vandløbene, søvandspejlet i søerne og den naturlige 
hydrologi i vådområder i naturen (vandafhængige terrestriske natur-
typer), så disse ikke kan nå deres miljømål. 
 
Reduktionen i vandløbenes minimumsvandføring som følge af vand-
indvinding kan være så stor, at såvel de fysiske forhold som vand-
kvaliteten i vandløbene forringes i et omfang, der kan hindre opnåel-
sen af en god økologisk tilstand. Undersøgelser tyder på, at påvirk-
ningen i visse vandløb kan være betydelige og have væsentlige mil-
jømæssige konsekvenser. 
 
 
2.2.6 Andre påvirkninger  
 
Der findes en række øvrige aktiviteter/forhold, som direkte eller indi-
rekte påvirker miljøtilstanden i vandområderne. Se i øvrigt kortbilag 
7. 
 
Opstemninger, vandkraftsøer og andre spærringer i vandløb  
I mange vandløb har der i tidens løb været etableret opstemninger 
for bl.a. at kunne indvinde overfladevand til engvanding, til dam-
brugs-drift eller for at udnytte vandets kraft til andre formål, herun-
der vandkraft til drift af vandmøller og til elproduktion. De fleste 
vand-møller og elværker er i dag nedlagte, men enkelte findes stadig. 
Elværket ved Holstebro Vandkraftsø vurderes at være væsentlig i 
denne sammenhæng. 
 
Opstemninger og andre spærringer i vandløbene hindrer faunaens frie 
vandring i vandløbet og mellem vandløb og kystvandene. Også rør-
lagte vandløb kan udgøre en spærring. 
 
Ved opstemning af vandet skabes en niveauændring, der kan hindre 
passagen for en række fiskearter og smådyr, der som led i deres livs-
forløb har behov for at vandre op- eller nedstrøms i vandløbet. Den 
opstuvede vandløbsstrækning oven for opstemningen kan i mange 
tilfælde være en lige så stor en spærring som selve opstemningen. 
 
De væsentligste spærringer vil generelt være dem der ligger nederst i 
vandløbenes hovedløb, da disse, ud over at spærre selve hovedløbet, 
også spærrer for fri passage til de mindre vandløb beliggende op-
strøms.  
 
Især ved dambrug, vandmøller og vandkraftværker udgør vandindta-
gelse og opstuvede vandløbsstrækninger oven for opstemninger et 
problem. Der er de seneste årtier fjernet en del spærringer. Der eksi-
sterer dog fortsat mange spærringer, som hindrer faunaens passage 
Heraf findes hovedparten i de små og mellemstore vandløb, og kun få 
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i store vandløb. Der er ikke foretaget en systematisk gennemgang for 
forekomst af spærringer i alle vandløb, hvorfor datagrundlaget visse 
steder er mangelfuldt. 
 
Fysisk påvirkning fra ferskvandsdambrug 
En del af de gamle opstemninger er dag nedlagte eller ændret fra 
f.eks. opstemninger til engvanding til dambrugsopstemninger. Tradi-
tionel dambrugsdrift har et stort vandindtag, som fører smådyr og 
fiskeyngel ind i dammene, hvor de ædes af dambrugsfiskene. Den 
reducerede vandføring i den såkaldte ’døde åstrækning’ mellem vand-
indtaget og dambrugets udløb fungerer desuden som en spærring for 
de vandrende fisk og smådyr. 
 
Der er det seneste årti ombygget en række dambrug, så de nu indta-
ger meget lidt overfladevand, og fjernet en del af spærringerne, 
hvorved der er etableret fri faunapassage fra vandløbenes udmunding 
til langt op i vandløbssystemerne. Der eksisterer dog fortsat traditio-
nelle dambrug med opstemninger og stort vandindtag, som hindrer 
vandløbsfaunaens fri passage i vandløbssystemerne. 
 
Søpåvirkning af vandløb 
Vandløb, der modtager vand direkte fra næringsbelastede søer og 
damme, kan påvirkes af algeproduktionen i søerne. Ved nedbrydning 
af algerne forbruges store mængder ilt, hvorved iltindholdet i vandlø-
bet kan falde til kritisk lave niveauer for smådyr og fisk. Denne effekt 
kan forstærkes af søvandets højere temperatur om sommeren. 
 
Den store mængde organisk materiale, som tilføres vandløbene fra 
næringsstofbelastede søer og damme, kan herudover resultere i be-
lægninger af mikroorganismer og slam på vandløbsbund og -planter, 
hvilket forringer livsvilkårene for vandløbsfaunaen.  
Det algeholdige vand, der strømmer fra søerne, kan desuden forringe 
livsvilkårene for de planter, der findes i vandløbet nedstrøms. Dette 
skyldes, at vandløbsplanternes vækst begrænses, når lyset har svært 
ved at trænge ned til bunden eller gennem belægningerne. Desuden 
opstår der ofte iltmangel i planterødderne som følge af nedbrydnin-
gen af det tilførte organiske stof.  
 
Det vurderes, at ca. 2 km vandløb er påvirket af udvaskning af alger 
fra næringsstofbelastede søer. 
 
Befæstede arealer 
Vandets infiltration til jorden er i store områder kraftigt formindsket 
som følge af etablering af befæstede arealer. Regnvand fra befæstede 
arealer medfører en væsentlig påvirkning af vandområderne, som 
følge af store puls-udledninger under regn. Også dræning reducerer 
infiltrationen. 
 
Marin råstofindvinding 
Der foregår ingen råstofindvinding i Nissum Fjord, men i Vesterhavet 
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indsamles sand til kystfodring på 4 lokaliteter inden for 12 sømil fra 
kysten. Aktiviteten påvirker ikke den kemiske tilstand. 
 
Erhvervsfiskeri 
Der foregår kun i mindre omfang erhvervsfiskeri i Nissum Fjord. Fi-
skeriet foregår med bundgarn, pæleruser, flydegarn og nedgarn. Det-
te fiskeri påvirker ikke i væsentlig grad hverken vandkvaliteten, un-
dervandsplanterne eller det øvrige dyreliv 
 
I Vesterhavet, inden for 1 sømil fra kysten, sættes garn, fiskes med 
trawl efter rejer samt fiskes efter muslinger med sugende redskaber. 
Fiskeriet med skrabende og sugende redskaber påvirker sedimentet 
og diversiteten af bundfaunaen på de befiskede arealer. Der er ikke 
nogen væsentlig påvirkning af sediment og bundfauna fra fiskeriet 
med garn. Erhvervsfiskeriet i Vesterhavet fra 1-12 sømil påvirker ikke 
væsentlig de vandkemiske parametre. 
  
Kølevand 
Der er ingen påvirkninger fra kølevand i Nissum Fjord eller Vesterha-
vet ud for Hovedvandopland Nissum Fjord.  
 
Der indvindes grundvand til køleformål i Holstebro. Det varme vand 
reinjiceres efter endt anvendelse til grundvandsmagasinet. Grund-
vandet opvarmes omkring reinjektionsboringerne.  
 
Havne, værfter og andre tekniske anlæg 
Kajanlæg, værfter og andre tekniske anlæg medfører i forskellig grad 
en påvirkning af miljøtilstanden i det pågældende marine område. 
Der sker ofte en ændring af substrat ved anlæg af bolværk og grave-
aktivitet og deraf følgende ændret sediment transport. Dette kan på-
virke fasthæftning af makroalger og rodfæstede vandplanter. Hvor 
kystlinjen er væsentligt ændret kan strømforholdene være påvirkede 
i en grad der medfører ændringer i vandudskiftningen i området. 
Derudover kan de aktiviteter, der foregår i forbindelse med havne og 
værfter belaste det biologiske system med miljøfarlige forurenende 
stoffer. 
 
I hovedvandopland Nissum Fjord er Thorsminde Havn eneste anlæg 
af en betydelig udstrækning. 
 
Vejdæmninger, sluser og højvandsklapper 
Nissum Fjord er afgrænset fra det tilstødende hav af en sluse. Denne 
fysiske barriere kan have en stor betydning for vandudskiftningen i 
systemet. Herved kan der ske en ophobning af belastningen fra land i 
sedimentet i de delvist lukkede marine områder. En reduktion i be-
lastningen forventes derfor at have en forsinket effekt på tilstanden i 
områderne. 
 
Sluseportene åbnes og lukkes efter behov og efter retningslinjer ved-
taget af sluseudvalget for slusen i Thorsminde. Dermed reguleres 
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vandstand og saltholdighed i Nissum Fjord. Det påvirker afgørende 
plante- og dyrelivet samt vandkvaliteten i fjorden. Desuden påvirker 
vandstand og saltholdighed forholdene for fuglelivet og strandengene 
rundt om Nissum Fjord. 
 
Oprensning af sejlrender og havne samt klapning og kystfor-
dring 
I Nissum Fjord oprenses sejlrender og havne. Klappladsen i Vesterha-
vet ud for Thorsminde modtager oprensningsmateriale fra sejlrender 
og havne. Aktiviteterne medfører kortvarigt forringet sigt i vandet, og 
bunddyr og bundplanter påvirkes. Der sker en øget frigivelse af foru-
renede stoffer fra sedimentet til vandfasen. 
 
Klappladser kan inddeles i to typer. For nogle klappladser er der tale 
om klapning af materiale, der ikke indgår i områdets naturlige sedi-
mentdynamik. Ved andre klappladser klappes materiale, der indgår i 
områdets sedimentsystem og som i mængder, art og struktur er for-
eneligt med den naturlige sedimentdynamik for området. Klapninger-
ne skal være forenelige med vand- og naturplanernes målsætning om 
at opnå en god økologisk tilstand og en gunstig bevaringsstatus. 
Klapmateriale der udlægges med det formål, at dette skal indgå i om-
rådets naturlige sedimentdynamik, reguleres på vilkår om udlæg-
ningsmetode, klappladsens udstrækning, klapningsfrekvens og perio-
de af året. Klappladserne i hovedvandoplandet til Nissum Fjord er af 
sidstnævnte type. 
 
I havne sker ofte en relativ stor udledning af miljøfarlige stoffer, og 
da de fleste havne på grund af deres fysiske udformning fungerer 
som sedimentationsfælder, ses de højeste indhold af miljøfarlige stof-
fer i sediment fra havne. De stoffer, der er ophobet i sedimentet, kan 
frigives og spredes i forbindelse med oprensning/uddybning. Tabel 
2.2.6 opsummerer, hvilke stoffer der kan være særlig problematiske i 
forhold til udledninger fra forskellige kilder, herunder klapning. 
 
Langs vesterhavskysten i Hovedvandopland Nissum Fjord foregår 
med mellemrum kystfodringer. Kystfodringer kan give fysiske effekter 
på havbunden, bunddyr og vegetation, ligesom der, mens aktiviteten 
pågår, kan forekomme forringet sigt i vandet.  
 
Sejlads 
Sejlads på havet, fjorde, søer og i vandløbene kan dels medføre for-
styrrelser af dyrelivet dels betyde en fysisk påvirkning af sedimentet 
(f.eks. ved bådenes skrueaktivitet eller ved kanoer og kajakkers pas-
sage i lavvandede vandløb).  
 
Skibsfarten påvirker desuden vandmiljøet ved, at der sker oliespild og 
ved at giftstoffer frigives fra skibsmalinger. Tabel 2.2.6 opsummerer, 
hvilke stoffer der kan være særlig problematiske i forhold til udled-
ninger fra forskellige kilder, herunder skibsfart.  
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I Nissum Fjord og det kystnære Vesterhav forekommer påvirkninger 
fra sejlads især i sejlrender og havne. 
 
På søerne hvor offentlig sejlads er tilladt er de reguleret ved specifik-
ke regulativer eller bekendtgørelser i oplandet til Nissum Fjord. 
 
Kanosejlads forekommer på visse vandløbsstrækninger i oplandet. 
Kanosejladsen vurderes ikke at påvirke vandløbenes tilstand negativt. 
 
Opdræt af fisk og jagtbart bytte  
Der findes ingen opdræt af fisk eller muslinger i de marine områder i 
Hovedvandopland Nissum Fjord. Der udsættes i mindre omfang æn-
der med henblik på jagt i søer og vandhuller. Foderrester og ekskre-
menter fra ænderne bevirker en betydelig belastning af vandet og 
ænderne har desuden en negativ indflydelse på padders ynglesucces 
og på den brednære vegetation.  
 
Forurenede grunde  
Tidligere tiders brug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, hånd-
tering af affald mv. har betydet at der på en lang række lokaliteter 
inden for Hovedvandopland Nissum Fjord er forurenede grunde, hvor-
fra der sker/kan ske udvaskning til vandområderne af miljøfarlige 
forurenende stoffer. Inden for Hovedvandopland Nissum Fjord er det 
Region Midtjylland der ifølge Jordforureningsloven prioriterer kort-
lægning og oprydning inden for følgende områder: 
 

• Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindings-
oplande til vandværker 

• Boliger 
• Børnehaver 
• Offentlige legepladser 

 
Undersøgelse og afværgeindsats vil blive prioriteret i forhold til vand-
planer og kommunernes indsatsplaner for grundvand, samt anden 
sårbarhed f.eks. institutioner og boliger. I forbindelse med implemen-
tering af vandrammedirektivet forventes regionens indsats også at 
omfatte undersøgelser og afværgeforanstaltninger i forhold til over-
fladevandstruende forureninger. 
 
Kortlægningen foregår på vidensniveau 1 (V1), der viser om der kan 
have været aktiviteter, der er kilde til forurening, og vidensniveau 2 
(V2), der viser at der er konstateret forurening.  
 
Pr. 1. juni 2009 er der i hovedvandoplandet kortlagt 519 lokaliteter 
på vidensniveau 1 og 309 lokaliteter på vidensniveau 2. 
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Region Midtjylland vil så vidt det er muligt koordinere indsatsen over-
for grundvandstruende forureninger, således at Statens grundvands-
kortlægning og regionens jordforureningskortlægning følges ad.5, 6 
 
Kortlægningen på vidensniveau 1 forventes at kunne afsluttes med 
udgangen af 2010. Herefter udføres vedligeholdende kortlægning, på 
baggrund af eventuel ny viden om muligt forurenede aktiviteter. 
 
 

                                                 
5 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark (2007): Store jordforureningssager 
6 Region Midtjylland(2009): Indberetning om jordforurening 2008, status, planer 
og budget 
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2.3 Vandområdernes tilstand  
 
I henhold til Miljømålsloven beskrives tilstanden i vandløb, søer og 
kystvande ved brug af tilstandsklasser. Der er anvendt indikatorer for 
tilstandsklasserne. Disse indikatorer kaldes kvalitetselementer. Et 
kvalitetselement kan være et specifik biologisk, fysisk eller kemisk 
parameter som f.eks. klorofylkrav, fysisk spærring, eller miljøkvali-
tetskrav til et specifikt kemisk stof. God tilstand omfatter kvalitets-
elementer for både god økologisk og god kemisk tilstand.  
 
Økologisk tilstand 
Den økologiske tilstand har både biologiske og kemiske kvalitetsele-
menter. De biologiske tilstandselementer er interkalibreret i alle EU 
lande, for at sikre sammenligneligheden af miljøtilstanden. 
 
For vandløb, søer og kystvande klassificeres den økologiske tilstand 
inden for følgende tilstandsklasser: høj, god, moderat, ringe eller dår-
lig, se tabel 2.3.1. Sammen med tilstandsklassen beskrives tilstanden 
i søer og kystvande ved en såkaldte EQR (økologisk kvalitetsratio), 
som udtrykker forholdet mellem den målte tilstand og referencetil-
standen. Ratioen udtrykkes ved en værdi mellem 1 og 0, således at 
en høj tilstand repræsenteres af en værdi tæt på 1 og en dårlig til-
stand af værdier tæt på 0. For vandløb er det indtil videre, med bag-
grund i interkalibreringen alene fastlagt, at høj tilstand svarer til en 
EQR på 1, og at grænsen mellem god og moderat tilstand fås ved en 
EQR på 0,71. Der vil efterfølgende blive udviklet et fuldt klassifikati-
onssystem mht. EQR, som derfor ikke benyttes i denne vandplan. 
 
I klassifikationen af økologisk tilstand indgår som nævnt også vurde-
ringen af om miljøkvalitetskrav er opfyldt for alle andre miljøfarlige 
forurenende stoffer end prioriterede stoffer og andre stoffer for hvilke 
der er fastsat miljøkvalitetskrav på fællesskabsniveau – jf. afsnit 
1.2.1 og bilag 7. 
 
 
Høj tilstand 
 

Ingen eller kun ubetydelig afvigelse fra uberørte forhold 

God tilstand 
 

Svag afvigelse fra uberørte forhold 

Moderat til-
stand 

Mindre grad af afvigelse fra uberørte forhold, men signifi-
kant større end for god tilstand 

Ringe tilstand Større afvigelse fra uberørte forhold med væsentlige æn-
dringer i de biologiske forhold  

Dårlig tilstand Alvorlige ændringer, hvor store dele af de relevante biolo-
giske samfund, der ville være til stede under uberørte 

forhold, ikke er til stede.  
 
Tabel 2.3.1. Normativ definition af tilstandsklasser for økologisk tilstand i 
overfladevand. 
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I denne første vandplan er relationerne mellem de enkelte kvalitets-
elementer og tilstandsklasserne endnu ikke fuldt fastlagt på alle om-
råder. 
 
Kemisk tilstand 
For vandrammedirektivets prioriterede stoffer mv. jf. afsnit 1.2.1 
klassificeres særskilt en ’kemisk tilstand’ til ’god’ eller ’ikke god’. Alle 
andre miljøfarlige forurenende stoffer indgår i vurderingen af økolo-
gisk tilstand. Vurderingen sker på grundlag af fastsatte miljøkvali-
tetskrav jf. afsnit 1.2.1. 
 
Vandområdernes kemiske tilstand for de prioriterede stoffer omfatter 
på nuværende tidspunkt 33 stoffer, samt yderligere 8 stoffer hvortil 
der er fastsat miljøkvalitetskrav på fællesskabsniveau - de tidligere 
Liste 1 stoffer jf. Europa-Parlamentet og rådets direktiv 2006/11/EF, 
jf. afsnit 1.2.1 og bilag 7. 
 
Målopfyldelsen for alle miljøfarlige forurenende stoffer vurderes på 
grundlag af gældende miljøkvalitetskrav, der fremgår af Miljøministe-
riets gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområ-
der og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet, jf. afsnit 1.2.1. For konkrete vandområder kan der desuden 
være fastsat konkrete miljøkvalitetskrav i landsplandirektiv eller i 
medfør af § 10 i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav. 
 
For grundvand beskrives den kemiske tilstand tilsvarende på bag-
grund af fastlagte kvalitetselementer og den kvantitative tilstand på 
baggrund af udnyttelsesgraden af grundvandsressourcen. For grund-
vand opereres alene med kvalitetsklasserne god eller ringe. 
 
Supplerende vurderinger 
Til supplement for vurdering af vandområdernes tilstand opereres i 
denne vandplan med et midlertidigt vurderingsgrundlag ved hjælp af 
hvilket vandområderne kan knyttes til fire forskellige indsatskategori-
er i forhold til konkrete miljøfarlige stoffer. Dette sker for at forbedre 
grundlaget for at kunne vurdere om der i konkrete vandområder er 
behov for en indsats i forhold til miljøfarlige forurenende stoffer. De 
fire indsatskategorier er ikke en endelig klassificering af vandområ-
det, men en beskrivelse af, hvordan man skal agere ud fra det vi-
densniveau, der på nuværende tidspunkt foreligger for forskellige 
stoffer 
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2.3.1 Vandløb  
 
Vandløbene har gennem mange år været stærkt påvirket af menne-
skets aktivitet. Tilstanden har blandt andet været stærkt præget af 
udledninger af forurenende stoffer, reguleringer, spærringer og rør-
lægninger, samt intensiv vandløbsvedligeholdelse og vandindvinding. 
 
Siden slutningen af 1980’erne er tilstanden i vandløbene dog blevet 
væsentlig bedre, specielt i de større vandløb. Dette afspejler sig både 
i analyser af vandkvaliteten (se figur 2.3.1) og i vurdering af tilstan-
den ved hjælp af smådyrsfaunaen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3.1. Udviklingen i koncentrationsniveauerne for kvælstof (1972-
2008), fosfor (1972-2008), ammonium (1989-2008) og BI5 (1996-2008) i 
Storåen, Skærum bro.  
 
Baggrunden for forbedringerne er især, at mange små renseanlæg er 
blevet nedlagt og spildevandet ledt til større og mere effektive anlæg, 
samt en forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne 
land. Dertil kommer, at jordbruget har gjort en stor indsats for at 
begrænse ulovlige udledninger af safter fra landbrugsafgrøder, gød-
ningsopbevaring og pesticider. Belastningen fra dambrug i oplandet 
er også blevet væsentlig reduceret i løbet af de seneste år. Endelig er 
der i en del vandløb indført en mere miljøvenlig vedligeholdelse end 
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tidligere, ligesom der visse steder er foretaget en egentlig vandløbs-
restaurering. Uanset dette er der stadig behov for en miljøforbedren-
de indsats i mange vandløb. 
 
I denne vandplan gennemføres specifik indsatsplanlægning for i alt 
1.024 km vandløb i Hovedvandopland Nissum Fjord. 
 
 
Økologisk tilstand, nuværende 
Vandløbenes økologiske tilstand skal ifølge vandrammedirektivet vur-
deres ud fra kendskab til såvel biologiske forhold, som hydromorfolo-
giske, fysisk-kemiske og kemiske forhold. For de biologiske forhold er 
der i vandplanen kun anvendt smådyr, mens planter og fisk ikke ind-
går direkte i vurderingen af tilstanden. Dette skyldes, at der endnu 
ikke er fastsat kvalitetskriterier for disse indikatorer. Smådyrsfauna-
ens tilstand bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks 
(DVFI) og angives i faunaklasser på en skala fra 1 til 7.  
 
Hvor ældre bedømmelser er foretaget efter saprobiemetoden, er de 
såkaldte forureningsgrader ’oversat’ til en faunaklasse eller en til-
standsklasse (tabel 2.3.2a).  
 
 

Økologiske tilstandsklasser Metode 
Høj God Moderat Ringe Dårlig 

Forureningsgrad I I-II eller II II-III III IV 
Faunaklasse 7 6 eller 5 4 3 2 eller 1 

 
Tabel 2.3.2a. For vandløbene opereres i denne vandplan med tilstandsklas-
serne ’høj’, ’god’, ’moderat’. ’ringe’ eller ’dårlig’.  
 
De ikke-biologiske forhold indgår generelt som understøttende for 
tilstandsvurderingen ved hjælp af smådyr. Der er her lagt særlig 
vægt på vurdering af kontinuitet, idet et sammenhængende forløb af 
vandløbene er en forudsætning for, at faunaen, herunder smådyrene, 
kan sprede sig uhindret op- og nedstrøms i vandløbssystemerne. 
 
For vandløbene anvendes ved tilstandsvurderingen klasserne ’høj’, 
’god’, ’moderat’, ’ringe’ eller ’dårlig’ (se tabel 2.3.2). Den økologiske 
tilstand anses for god, hvis faunaklassen er 5 eller 6, og for høj, hvis 
faunaklassen er 7. For visse naturlige vandløb, som ligger i områder, 
hvor landskabet er meget fladt, og hvor vandløbsbunden derfor na-
turgivet er finkornet, betragtes tilstanden dog som god, hvis fauna-
klassen er 4. Disse vandløb henføres til ’blødbundstypen’. I det aktu-
elle hovedvandopland udgør denne specialtype 182 km af det samle-
de vandløbsnet (18 %). For rørlagte strækninger vurderes det, at der 
ikke er målopfyldelse, selvom faunaklassen og den økologiske til-
standsklasse er ukendt. 
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I denne vandplan vurderes vandløbenes nuværende tilstand på basis 
af data fra perioden 2003-2007. Der er dog i visse tilfælde også an-
vendt data fra 2008.  
 

Økologisk tilstand Faunaklasse – 
 ’normal’ 

Faunaklasse – 
 ’blødbund’ 

Høj 7 5 

God 5 eller 6 4 

Moderat 4 3 

Ringe 3 2 

Dårlig 1-2 1 

Ukendt tilstand 0 0 

 
Tabel 2.3.2b. Vurdering af økologisk tilstand ud fra faunaklasse (efter DVFI-
systemet) i vandløb af ’normal’ og ’blødbunds’ type. 
 
 
Den hidtidige overvågning af smådyrsfaunaen i hovedvandoplandet 
har vist, at der stadig er mange vandløb, der ikke har en god tilstand 
(se fig. 2.3.2 og kortbilag 8). Det fremgår desuden, at det er de små 
vandløb, der har det dårligst. 
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Figur 2.3.2. Smådyrsfaunaens tilstand på 1.014 km i små og mellemsto-
re/store vandløb i Hovedvandopland Nissum Fjord og Dybe Å-systemet. Der-
udover er i alt 10 km vandløb vurderet ud fra andre kriterier end DVFI (ikke 
vist i figuren). I figuren indgår de kunstige og stærkt modificerede vandløb 
disse udgør ca. 8 %. 
 
En samlet oversigt over den nuværende tilstand for alle vandløb i 
oplandet, herunder også de kunstige og stærkt modificerede, fremgår 
af figur 2.3.3. 
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Figur 2.3.3. Nuværende økologisk tilstand eller økologisk potentiale i vandløb 
i Hovedvandopland Nissum Fjord, angivet som andelen af den samlede vand-
løbslængde.  
 
 
 
Hvor tilstanden er moderat til dårlig er årsagen i mange tilfælde, at 
de fysiske forhold i vandløbene er meget ensartede som følge af re-
gulering og vedligeholdelse (godt 57 % af den totale åbne vandløbs-
længde). Den hidtidige overvågning har desuden vist, at den fysiske 
kvalitet er særlig dårlig i de små vandløb. Vandløbenes fysiske kvali-
tet vurderes ud fra Dansk Fysisk Indeks (jf. teknisk anvisning fra 
DMU nr. 21, 2007) på en skala fra 0 til 1 (normaliseret værdi). For 
vandløb hvor det fysiske indeks er lavere end 0,5, vurderes det nor-
malt ikke muligt at opnå en faunaklasse på 5 eller bedre, hvilket er 
en forudsætning for at opnå god økologisk tilstand i vandløb af ’nor-
mal’ type (se tabel 2.3.2). 
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Figur 2.3.4. Den fysiske tilstand i små og mellemstore/store vandløb i hoved-
vandopland Nissum Fjord, hvor denne er målt (i alt 669 km vandløb). Til-
standen er beskrevet ud fra et normaliseret Dansk Fysisk Indeks. 
 
 
En anden og væsentlig grund til en moderat til dårlig tilstand er også, 
at vandet ikke er rent (39 % af de vandløbsstrækninger, hvor mål-
sætningen ikke er opfyldt). Forurening fra dambrug er en væsentlig 
årsag til forringet vandkvalitet i de større vandløb, og en del - især 
mindre vandløb - tilføres stadig utilstrækkeligt renset spildevand fra 
spredt bebyggelse og/eller regnbetingede udløb. 
 
Okkerforurening i vandløbene er et væsentligt problem for ca. 187 
km vandløb i oplandet. Disse vandløb forventes ikke at kunne opnå 
god økologisk tilstand på grund af for høje ferrojernkoncentrationer. 
Okkeren dannes som følge af dræning af pyritholdige vandløbsnære 
arealer, og er især et problem i de mindre vandløb, hvor fortyndingen 
er mindst. Nye undersøgelser udført af miljøcenter Ribe og Ringkø-
bing i 2007 viser, at allerede ved vintermiddelkoncentrationer af fer-
rojern over 0,2 mg/l påvirkes vandløbenes biologiske tilstand, og ved 
koncentrationer større en 0,5 mg/l er tilstanden så påvirket, at god 
økologisk tilstand kun undtagelsesvis kan forventes opnået. 
 
I mange tilfælde er de øvre dele (inkl. kilden, hvor vandløbet starter) 
endvidere rørlagte. Desuden findes der stadig – især i hovedvandop-
landets mindre vandløb – mange spærringer for faunaens frie van-
dringer op- og nedstrøms i vandløbssystemerne. Spærringerne om-
fatter blandt andet forskellige former for niveauspring i vandløbsbun-
den, som hindrer faunaens passage. Desuden findes der rørlægninger 
placeret midt i vandløbssystemerne, som i væsentlig grad begrænser 
smådyrenes muligheder for at finde vej til æglægningssteder højere 
oppe i vandløbene. 
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Som følge af forekomst af diverse spærringer i form af opstemninger, 
rørlægninger og vandindtag fra vandløb er der manglende kontinuitet 
i ca. 76 % af vandløbene, dvs. 797 km. Allerede vedtagne projekter 
forventes dog at skabe kontinuitet i 55 km af disse inden 2015. 
 
En særlig problematik i denne sammenhæng er passageforholdene 
ved den menneskeskabte vandkraftsø i Storåens hovedløb, Holstebro 
Vandkraftsø. Søen er dannet i 1943 ved opstemning af Storåen i for-
bindelse med anlæggelsen af vandkraftværket. Der er etableret et 
kort omløbsstryg uden om vandkraftværket, men dette vurderes dog 
ikke at være tilstrækkeligt til at sikre en selvreproducerende bestand 
af havørred og laks ovenfor søen.  
 
Endelig er vandføringen i en række vandløb i hovedvandoplandet re-
duceret som følge af indvinding af overfladevand og grundvand. Den 
reducerede vandføring kan medføre forringede livsvilkår for vand-
løbsplanter og -dyr, især i sommerperioder hvor vandføringen i vand-
løbene er mindst. 
 
Foreløbige modelberegninger tyder på, at den naturlige medianmini-
mumvandføring (den mindste vandføring, som gennemsnitligt optræ-
der hvert andet år) er reduceret med mere end de maksimalt tilladte 
grænser i flere af oplandets vandløb. Dertil kommer, at visse mindre 
vandløb er påvirket af udtørring om sommeren. For disse er årsagen 
endnu ikke fuldt belyst.  
 
Økologisk tilstand, fremtidig  
Med baggrund i kendskab til allerede planlagte og forventet udførte 
miljøforbedringer er smådyrsfaunaens tilstand i vandløbene ’frem-
skrevet’ til 2015. Det er her forudsat, at alle spredt liggende ejen-
domme i det åbne land, som ligger i områder omfattet af Ringkjøbing 
og Århus amter, får forbedret deres spildevandsrensning som forud-
sat i de respektive regionplaner. Det er desuden forudsat, at der 
iværksættes de i de hidtil gældende spildevandsplaner angivne for-
bedringer til begrænsning af tilførsel af spildevand via regnbetingede 
udløb. Endelig er det forudsat, at de af Skov- og Naturstyrelsen plan-
lagte større restaureringer, der skal finansieres via ’miljømilliarden’ 
mv., gennemføres i Lille Å-systemet. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk tilstand 
Blandt vandløbene i oplandet er der gennemført målinger af miljøfar-
lige forurenende stoffer i Ellebæk i perioden 2000-2006. Der er her 
undersøgt for 40 pesticider, heraf blev der fundet 17 pesticider i en 
koncentration over detektionsgrænsen. 
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Kemisk tilstand 
Flere af de fundne stoffer henregnes under de prioriterede stoffer7 
eller tidligere Liste 1 stoffer8 og indgår således i vurderingen af områ-
dets kemiske tilstand, jf. afsnit 1.2.1. Tabel 2.3.3 angiver de stoffer 
der er analyseret for i Ellebæk og som indgår i vurderingen af kemisk 
tilstand. Ingen af de fundne stoffer overskrider miljøkvalitetskravene 
fastsat i Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om miljøkvali-
tetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer 
til vandløb, søer eller havet (se tabel 2.3.3). 
 

Miljøkvalitetskrav jf. be-
kendtgørelse 

Indhold i 
Ellebæk 

 

Kemisk 
tilstand 

Stof i µg/l 
 Generelt 

kvalitets-
krav 

Korttids 
kvalitetskrav 

Middel Maks. 
konc. 

 

Pesticider: 
Diuron 
Atrazin 
Isoproturon 
Simazin 
Trifluralin 

 
0,2* 
0,6** 
0,3* 
1* 

0,03* 
 
 

 
1,8* 
2,0** 
1,0* 
4* 

Anvendes ikke 
 

 
0,013 
< 0,01 
0,003 
< 0,01 
< 0,01 

 
0,05 

< 0,01 
0,29 
0,02 

< 0,01 
 

 
God 
God 
God 
God 
God 

 
Tabel 2.3.3. Indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer i vandfasen i Elle-
bæk sammenholdt med miljøkvalitetskrav fastsat i bekendtgørelsen: 
* Bilag 3 i Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vand-

områder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet.  

** Bilag 2 i Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vand-
områder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet. Skærpet nationalt miljøkvalitetskrav for forurenende stof med EU-
miljøkvalitetskrav.  

<  Mindre end detektionsgrænsen 
 
Den kemiske tilstand i Ellebæk er således god med hensyn til de på-
gældende stoffer. For de resterende stoffer er den kemiske tilstand i 
Ellebæk dog ukendt, da der kun er analyseret på meget få prioritere-
de stoffer og andre stoffer med fælleskabskrav. For de øvrige vandløb 
i oplandet til Nissum Fjord er den kemiske tilstand ukendt på grund af 
manglende viden.  

Trods viden om tiltag, der også kan indvirke på tilførslerne af priorite-
rede stoffer og andre stoffer med miljøkvalitetskrav på fællesskabsni-
veau, foreligger der ikke et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at kunne 

                                                 
7 Stoffer der er identificeret i overensstemmelse med Vandrammedirektivets Artikel 16 
stk. 2 og3. Miljømål for disse stoffer er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken mv. 2008/105/EF af 16. december 
2008. 
8 Stoffer der er omfattet af relevante datterdirektiver under Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2006/11/EF om forurening, der er forårsaget af udledning af visse 
farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø. 
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fremskrive tilstanden for disse forurenende stoffer til 2015 i forhold til 
den nuværende tilstand. Som udgangspunkt skønnes den kemiske 
tilstand at være uændret i 2015 i forhold til i dag.  

Økologisk tilstand  
I Ellebæk er der gennemført analyser for en række miljøfarlige foru-
renende stoffer, der er omfattet under økologisk tilstand, men kun 
pesticiderne 2,6-dichlorbenzamid, bentazon, dichlorprop og mech-
lorprop indgår i vurderingen af den økologiske tilstand, da der er fast-
sat miljøkvalitetskrav for disse pesticider.  

Miljøkvalitetskravene for de fire pesticider er overholdt.  

Den økologiske tilstand med hensyn til miljøfarlige forurenende stof-
fer for Ellebæk vurderes således til god økologisk tilstand for stoffer-
ne 2,6-dichlorbenzamid, bentazon, dichlorprop og mechlorprop. For 
en række miljøfarlige forurenende stoffer er den økologiske tilstand 
imidlertid ukendt. For de resterende vandløb i oplandet til Nissum 
Fjord er den økologiske tilstand ligeledes ukendt.  

Trods viden om tiltag der også kan påvirke tilførslerne af miljøfarlige 
forurenende stoffer til vandområdet, foreligger der ikke tilstrækkelig 
vidensgrundlag til at kunne fremskrive tilstanden for miljøfarlige foru-
renende stoffer til 2015 i forhold til den nuværende tilstand. Som 
udgangspunkt skønnes den økologiske tilstand i 2015 at være uænd-
ret i forhold til i dag med hensyn til niveauerne af miljøfarlige forure-
nende stoffer.  

Supplerende vurderinger  
Der foreligger ingen supplerende oplysninger om tilstanden med hen-
syn til miljøfarlige forurenende stoffer for vandløb i hovedoplandet til 
Nissum Fjord. 

For miljøfarlige forurenende stoffer er der ikke udarbejdet en til-
standsklassifikation som via en biologisk effektvurdering kan be-
stemme effekten af de miljøfarlige forurenende stoffer, således som 
det er gjort for det biologiske kvalitetselement smådyrsfauna. Den 
beskrevne tilstand og de supplerende vurderinger mht. miljøfarlige 
forurenende stoffer benyttes, sammen med en vurdering af eventuel-
le kilder til stoftilførsel, til en vurdering af behov for indsats ud fra en 
inddeling i fire indsatskategorier, se kap. 2.4. 
 
 
2.3.2 Søer 
 
Langt de fleste søer i Danmark er gennem tiden blevet stærkt bela-
stet med næringsstoffer. En del søer har modtaget egentligt byspil-
devand, og mange søer er belastet af tilførsel af næringsstoffer fra 
landbruget og spildevand fra spredt bebyggelse. 
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Dette har ført til stærkt forøget algevækst, opblomstring af potentielt 
giftige blågrønalger, bortskygning af bundplanter og en forarmning af 
dyrelivet (bunddyr, fisk og fugle) i søerne. Siden 1980’erne er der 
gjort en stor indsats for at fjerne eller mindske tilførslen af byspilde-
vand til søerne, og i de senere år er der også påbegyndt en indsats 
overfor tilførsel af spildevand fra mindre bysamfund og huse uden for 
kloakerede områder. For at fremskynde forbedringer i søernes til-
stand er der desuden i en række tilfælde gennemført restaureringer 
af søer. 
 
Selvom søernes tilstand i mange tilfælde er forbedret med oven-
nævnte tiltag, er det generelle billede stadig, at søerne har opblom-
stringer af alger – ofte blågrønalger - og undervandsplanterne er for-
svundet eller meget sparsomt udbredt. Desuden er fiskebestanden i 
alt for høj grad domineret af skaller og brasen kombineret med en for 
lille en biomasse af rovfiskene aborre og gedde. 
 
Årsagen til dette er dels nuværende tilførsler af næringsstoffer især 
fra landbruget, men også at de tidligere tilførsler har medført en op-
hobning af næringsstoffer i søbunden, der stadig påvirker søernes 
tilstand som følge af forøget næringsstoffrigivelse herfra. I en række 
af søerne i oplandet til Nissum Fjord er belastningen med okker et 
problem. 22 søer i oplandet til Nissum Fjord indgår specifikt i vand-
planen, se kortbilag 2. 
 
Økologisk tilstand, nuværende 
For søer anvendes i denne vandplan alene indholdet af klorofyl a som 
kvalitetselement til beskrivelse af søens økologiske tilstand. Græn-
serne mellem de enkelte tilstandsklasser fremgår af tabel 1.2.3 i af-
snit 1.2.  
 
Da det i søer oftest er koncentrationen af fosfor og til dels kvælstof, 
der er bestemmende for klorofylindholdet, kan der ud fra sammen-
hængen mellem næringsstoffer og klorofyl beregnes det fosfor- og 
kvælstofindhold, der understøtter klorofylindholdet. De til tabel 1.2.3 
svarende grænser for fosfor og kvælstof fremgår af tabel 2.3.4. De i 
tabellen anførte grænser skal ikke betragtes som krav til målopfyldel-
se, men som de næringsstofniveauer der understøtter klorofylkravet.  
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Grænser mellem økologiske 

tilstandsklasser, 
fosfor, µg/l Søtype 

Reference-
tilstand,  
fosfor,  
µg/l Høj/god God/ 

moderat 
Moderat/ 

ringe 
Ringe/ 
dårlig 

Kalkfattig, lavvandet 
(type 1) 

7-10 12-18 22-33 96 159 

Kalkfattig, dyb (type 
2) 

3-6 7-12 15-25 69 172 

Kalkrig, lavvandet 
(type 9, 11 13)  

18-20 27-32 59-70 159 259 

Kalkrig, dyb (type 10)  4-6 8-13 15-25 69 172 
 

Grænser mellem økologiske 
tilstandsklasser, 
kvælstof, mg/l Søtype 

Reference-
tilstand, 
kvælstof, 

mg/l Høj/god God/ 
moderat 

Moderat/ 
ringe 

Ringe/ 
dårlig 

Kalkfattig, lavvandet 
(type 1) 

0,17-0,23 0,26-
0,35 

0,41-0,56 1,02 1,76 

Kalkfattig, dyb (type 
2) 

0,03-0,06 0,07-
0,13 

0,18-0,33 1,08 3,14 

Kalkrig, Lavvandet 
(type 9, 11, 13)  

0,34-0,39 0,48-
0,55 

0,85-0,96 1,76 2,50 

Kalkrig, dyb (type 
10) 

0,03-0,06 0,08-
0,15 

0,18-0,33 1,08 3,14 

 
Tabel 2.3.4. Indholdet af fosfor og kvælstof (sommergennemsnit) svarende 
til klorofyl a niveauerne i de enkelte tilstandsklasser i søtyperne.  
 
I visse tilfælde kan den økologiske tilstand også være påvirket af mil-
jøfarlige forurenende stoffer. Dette aspekt er behandlet i afsnittet om 
miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk tilstand. 
 
Søernes tilstand beskrives endvidere gennem den såkaldte EQR (øko-
logisk kvalitetsratio), som udtrykker forholdet mellem den målte til-
stand og referencetilstanden. Ratioen udtrykkes ved en værdi mellem 
1 og 0, således at en høj tilstand repræsenteres af en værdi tæt på 1 
og en dårlig tilstand af værdier tæt på 0.  
 
Søernes nuværende økologiske tilstand målt ved klorofyl indhold og 
EQR fremgår af tabel 2.3.5. Endvidere viser figur 2.3.5 en oversigt 
over den nuværende økologiske tilstand i de 22 målsatte søer fordelt 
på tilstandsklasser. 77 % af søerne, svarende til 92 % af det samlede 
søareal, opfylder god eller høj økologisk tilstand. De enkelte søers 
miljømål fremgår af tabel 1.2.4.  
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Figur 2.3.5. Nuværende økologisk tilstand i 22 søer i Hovedvandopland Nis-
sum Fjord fordelt på tilstandsklasser efter areal og antal. 

 
 
Økologisk tilstand, fremtidig 
For at vurdere tilstanden i de enkelte søer i 2015 (baseline) er der 
indregnet effekterne af de tiltag over for fosfor, som er vedtaget i de 
enkelte kommuner. Det drejer sig om effekten af indsatsen over for 
spildevandsudledningerne fra den spredte bebyggelse og øvrige plan-
lagte indsatser over for spildevandsudledninger. De øvrige allerede 
vedtagne tiltag forventes at have en effekt overfor kvælstoftilførslen 
til søer i landbrugsområder, men forventes ikke at have en effekt på 
fosfortilførslen. På grund af den i forvejen meget store kvælstoftilfør-
sel til disse søer, vurderes kvælstofreduktionen i sig selv kun i særli-
ge tilfælde at medføre forbedringer i søernes tilstand, idet denne især 
styres af tilførslen af fosfor. Derfor er det generelt udviklingen i fos-
fortilførslen, der kan anvendes til at vurdere ændringen i tilstand i 
forhold til i dag.  
 
På baggrund af klorofylindholdet er i tabel 2.3.5 angivet den aktuelle 
tilstandsklasse og den forventede klasse i 2015 for de 22 søer i op-
landet, der indgår specifikt i vandplanen. Se også kortbilag 8. 
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Indhold af 
klorofyl a 
Sommermiddel 

 
EQR Tilstandsklasse 

 
Sønavn 

Nu-
værende 

2015 
Nu-

værende 
2015 

Nu-
værende 

2015 

Byn 7 7 0,88 0,88 Høj1) Høj1) 
Fuglsang Sø (3) - (1) - (Høj)2 (Høj) 2 
Fællesmose nordlige del (6) - (0,60) - (Høj) (Høj) 
Fællesmose sydlige del (6) - (0,60) - (Høj)3 (Høj)3 

Gødstrup Sø 137 <25 0,30 ? Dårlig God 
Husby Sø 16 16 0,47 0,47 God1) God1) 
Hvidmose (3) - (1) - (Høj) (Høj) 
Indfjorden 17 17 0,45 0,45 God God 
Knudmose Sø - - - - (God) 2) (God) 2) 
Kraftsværkssøen - - - - (God) 2) (God) 2) 
Nørresø 15 15 0,51 0,51 God1) God1) 
Ravnholt sø - - - - - - 
Rørsø 18 18 0,42 0,42 Moderat - 
Sidetagssø M - - - - (God) 2) (God) 2) 
Sidetagssø øst for Ikast - - - - (God) 2) (God) 2) 
Sunds Sø 15 15 0,49 0,49 God God 
Sø v. Nissum Fjord - - - - - - 
Sømose 6 6 0,66 0,66 Høj (Høj) 
Søndersund 5 5 1 1 Høj1) Høj1) 
Tang Sø 17 17 0,45 0,45 God1) God1) 
Holstebro Vandkraftsø4 

(17) - (0,45) - (God) (God) 
Våd eng v. Nissum Fjord - - - - - - 

 
Tabel 2.3.5. Søernes aktuelle og forventede fremtidige tilstand i Hovedvand-
opland Nissum Fjord, udtrykt ved overfladevandets klorofylindhold som 
sommermiddel og den dertil hørende EQR (økologisk kvalitetsratio) og til-
standsklasse. Vurderinger, der bygger på et spinkelt eller ændre datagrund-
lag, er anført i parentes, og søer hvor der ikke foreligger relevante data eller 
en fremskrivning til 2015 er usikker, er markeret med -.  
1) Vurderes ikke at opfylde gunstig bevaringsstatus jf. Natura 2000-planen. 
2) Nyetableret sø. Fremskrivning usikker. 
3) Tilstanden vurderet ud fra nærliggende, sammenlignelige sø/søer 
4) Søen opfylder sit miljømål frem til 2015. De endelige miljømål vil være 
fastlagt, når rammerne for vandløbets kontinuitet er fastlagt 
 
Af tabel 2.3.5 fremgår det, at hovedparten af søerne i oplandet til 
Nissum Fjord vil kunne leve op til miljømålet om minimum en god 
økologisk tilstand i 2015. Endvidere fremgår det, at et mindre antal 
søer, selv med de i dag planlagte foranstaltninger til reduktion af fos-
forbelastningen, ikke vil kunne opfylde en god økologisk tilstand i 
2015. Det skyldes dels, at der fortsat vil være en intern belastning, 
dels at den eksterne belastning til nogle af søerne fortsat er for høj. 
 
Byn, Husby Sø, Nørresø og Søndersund er alle sø-naturtyper i et na-
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tura 2000-område, og opfylder alle miljømålet i relation til indholdet 
af klorofyl. Byn og Søndersund er tillige i referencetilstand. Som sø-
naturtype vurderes ingen af de fire nævnte søer dog at opfylde gun-
stig bevaringsstatus (jf. Natura 2000-planen).  
 
Af søerne i tabel 2.3.5 ligger 6 i Natura 2000-områder, og de er alle 
udpeget som sønaturtyper. Ud over disse søer, er der 31 mindre sø-
er, der indgår i vandplanen fordi de er på udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-områder. Søernes naturtilstand er vurderet i naturpla-
nen, men søernes økologiske tilstandsklasse er ikke kendt. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk tilstand 
Der er ikke gennemført analyser for miljøfarlige forurenende stoffer i 
overfladevandet i søer i Hovedvandoplandet Nissum Fjord. 
 
I perioden 1986-1991 er der i Gødstrup Sø, Husby Sø, Nørresø, Hol-
stebro Vandkraftsø, Indfjorden, Tang Sø, Søndersund, Byn og Sunds 
Sø gennemført analyser for tungmetaller i sedimentet.  
 
Kemisk tilstand 
Da der ikke forligger målinger af prioriterede stoffer9 eller tidligere 
Liste 1-stoffer10 der kan sammenlignes med gældende miljøkvalitets-
krav (jf. afsnit 1.2.1), er det ikke muligt at vurdere den kemiske til-
stand i søerne i oplandet til Nissum Fjord.  
 
Den kemiske tilstand for samtlige søer i oplandet er således ukendt. 
 
Trods viden om tiltag, der også kan indvirke på tilførslerne af priorite-
rede stoffer eller tidligere Liste 1-stoffer, foreligger der ikke et til-
strækkeligt vidensgrundlag til at kunne fremskrive tilstanden for disse 
forurenende stoffer til 2015 i forhold til den nuværende tilstand. 
 
Økologisk tilstand 
Da der ikke forligger målinger af miljøfarlige forurenende stoffer, der 
indgår i vurderingen af den økologiske tilstand der kan sammenlignes 
med gældende miljøkvalitetskrav (jf. afsnit 1.2.1), er det ikke muligt 
at vurdere den økologiske tilstand med hensyn til niveauerne af disse 
stoffer i søerne i oplandet Nissum Fjord.  
 
Den økologiske tilstand med hensyn til miljøfarlige forurenende stof-
fer for samtlige søer i oplandet er således ukendt. 
 

                                                 
9  Stoffer der er identificeret i overensstemmelse med Vandrammedirektivets Arti-

kel 16 stk. 2 og 3. Miljømål for disse stoffer er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken mv. 2008/105/EF 
af 16. december 2008 

10  Stoffer der er omfattet af relevante datterdirektiver under Europa-Parlamentet 
og Rådets direktiv 2006/11/EF om forurening, der er forårsaget af udledning af 
visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø..   

 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nissum Fjord HØRING 

Redegørelse 

 
 
 
 
 

 
109 

Trods viden om tiltag, der også kan indvirke på tilførslerne af priorite-
rede stoffer eller tidligere Liste 1-stoffer, foreligger der ikke et til-
strækkeligt vidensgrundlag til at kunne fremskrive tilstanden for disse 
forurenende stoffer til 2015 i forhold til den nuværende tilstand. 
 
Supplerende vurderinger 
 
Der foreligger målinger af miljøfarlige forurenende stoffer i sediment, 
som der ikke er fastsat miljøkvalitetskrav for, hvorfor disse målinger 
ikke kan indgå i den nuværende vurdering af den kemiske tilstand 
eller økologiske tilstand. 
 
Indholdet af stofferne i sediment og biota kan have en potentiel ska-
delig effekt i forhold til vandområdets generelle økologiske tilstand, 
derfor er de vurderet efter 75%- samt 90%-fraktilen for tilsvarende 
landsdækkende analyser for sediment, for så vidt der foreligger så-
danne værdier (se bilag 7) 
 
I sedimentet i Gødstrup Sø, Husby Sø, Nørresø, Holstebro Vand-
kraftsø, Indfjorden, Tang Sø, Søndersund, Byn og Sunds Sø er der 
analyseret for 7 tungmetaller.  
 
I tabel 2.3.6. ses de søer, hvor koncentrationen af et eller flere 
tungmetaller i sedimentet er højere end 75 %- og 90 % -fraktilen for 
danske søer.  
 
 Sønavn og  Indhold i sediment i mg/kg tørstof 

undersøgelses år Krom Kobber Zink Kviksølv Cadmium Nikkel Bly 

Byn,1991   460  3,6 140  

Gødstrup Sø, 1987 156 160 2113 1,7 5,4 121 156 

Husby Sø, 1988 50     33  

Nørresø, 1988 32       

Sunds Sø, 1988 67     43  

Søndersund, 1991   510  3,8 150  
Holstebro Vandkraftsø v 
dæmning, 1986 30 37 571  5 120  
Holstebro Vandkraftsø 
vestlige ende, 1986     1,9 74  

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

90%-fraktil  36 49,7 506 0,41 2,9 65 89,6 
 
Tabel 2.3.6. Søer i Hovedvandopland Nissum Fjord hvor indholdet af tungme-
taller i sedimentet ligger over 75 %- og 90 % -fraktilen for danske søer. 
 
Indholdet af visse tungmetaller i Byn, Gødstrup Sø, Husby Sø, Nørre-
sø, Sunds Sø, Søndersund og Holstebro Vandkraftsø overstiger 75 %-
fraktilen for tungmetaller i danske søer. Indholdet af visse tungmetal-
ler i Byn, Gødstrup Sø, Husby Sø. Sunds Sø, Søndersund samt Hol-
stebro Vandkraftsø overstiger tillige 90 %-fraktilen for danske søer. I 
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Byn og Søndersund er det zink, cadmium og nikkel, mens der i Husby 
Sø og Sunds sø er tale om krom og nikkel. I Nørresø er det krom 
mens det i Holstebro Vandkraftsø er krom, kobber, zink, cadmium og 
nikkel. I Gødstrup Sø, som er en af de mest tungmetalbelastede søer 
i Danmark, ligger indholdet af alle syv tungmetaller over 90 %-
fraktilen. 
 
Det skal understreges, at der overvejende er tale om analyser af æl-
dre dato, hvor der i nogle tilfælde stadig var spildevandstilførsler til 
søerne. Niveauerne i sedimentet kan i dag være lavere, og med tiden 
forventes de yderligere nedbragt. 
 
For miljøfarlige forurenende stoffer er der ikke udarbejdet en til-
standsklassifikation som via en biologisk effektvurdering kan bestem-
me effekten af de miljøfarlige forurenende stoffer, som det er gjort 
mht. det biologiske kvalitetselement ålegræs dybdegrænse. Den be-
skrevne tilstand og de supplerende vurderinger mht. miljøfarlige foru-
renende stoffer benyttes, sammen med en vurdering af eventuelle 
kilder til stoftilførsel, til en vurdering af behov for indsats ud fra en 
inddeling i fire indsatskategorier, se kap. 2.4.  

 
 
2.3.3 Kystvande  
 
Kystvandene i hovedvandoplandet har gennem årene været væsent-
ligt belastet med næringsstofferne kvælstof og fosfor fra land og for 
især kvælstofs vedkommende også fra atmosfæren. Det har generelt 
betydet store opblomstringer af fytoplankton og i Nissum Fjord perio-
devis opblomstring af hurtigtvoksende makroalger og en tilbagegang i 
udbredelsen af ålegræs og anden rodfæstet vegetation. 
 
Den hidtil gennemførte vandmiljøindsats har reduceret udledningen af 
næringsstoffer fra land, se kap. 2.2, hvilket gennem i 1990erne og 
fremefter har medført faldende koncentrationer af kvælstof, fosfor og 
til dels klorofyl i kystvandene, se figur 2.3.6. Effekten er størst tæt-
test på land i de mere lukkede fjordområder. 
 
Nissum Fjord 
Den nuværende tilstand i Nissum Fjord er ringe. De store mængder af 
tilførte næringsstoffer medførte tidligere store opblomstringer af især 
blågrønalger, og af forureningstolerante 1-årige alger, som trådalger 
og epifytter, med en deraf følgende tilbagegang for ålegræs og øvrige 
undervandsplanter.  
 
Fra midt i 80’erne begyndte der at ske forbedringer i tilstanden i Nis-
sum Fjord, primært som effekt af en reduktion i udledningen af fosfor 
fra land. Sigtdybderne blev forbedret og algeopblomstringerne blev 
væsentligt reduceret. I takt med at også kvælstof blev reduceret i 
løbet af 1990’erne fortsatte den gunstige udvikling med nedgang i 
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klorofylkoncentrationerne og mere klart vand, se fig. 2.3.6. Sigtdyb-
derne er de seneste år blevet så gode, at der potentielt kan vokse 
ålegræs og anden rodfæstet vegetation ud til dybder, der ikke ligger 
så langt fra målsætningerne. De forbedrede sigtdybder har givet en 
svagt forøget dybdeudbredelse af bundplanter uden dog at nå så 
dybt, som de forbedrede sigtdybder giver mulighed for. I samme pe-
riode er dækningsgraden af bundplanter i hele fjorden faldet. I de 
senere år har vegetationen været meget sparsom, og store dele af 
fjorden er nu næsten helt uden bundplanter.  
 
Den økologiske tilstand er også påvirket af miljøfarlige forurenende 
stoffer. Dette aspekt er behandlet i nedenstående afsnit ’Miljøfarlige 
forurenende stoffer herunder kemisk tilstand’. 
 
Vesterhavet 
Den nuværende tilstand i Vesterhavet er ringe. Det åbne farvand, 
Vesterhavet, tilføres næringsstoffer og miljøfarlige stoffer fra land via 
Nissum Fjord og Dybe Å oplandet, fra de europæiske floder via den 
jyske kyststrøm og fra atmosfæren. Selv om de lokale danske tilførs-
ler til Vesterhavet ikke er nær så store som tilførslerne fra den Jyske 
Kyststrøm, påvirker de lokale kilder de kystnære dele af Vesterhavet 
forholdsmæssigt meget. Det skyldes, at vandet, der udledes fra ky-
sten, af hydrodynamiske grunde har svært ved at slippe fri af kysten, 
så næringsstofferne føres langs kysten mens det langsomt bevæger 
sig nord på. De forhøjede næringsstoftilførsler har betydet, at alge-
opblomstringer er et tilbagevendende problem i de kystnære dele af 
Vesterhavet og visse somre har der desuden været målt iltsvind i 
området. Siden 1989 er sommerkoncentrationerne af klorofyl a dog 
faldet og sommersigtdybderne tilsvarende forbedret.  
 
Koncentrationerne af både kvælstof og fosfor er faldet siden 1989 og 
det har betydet, at sommerkoncentrationerne af klorofyl a er mind-
sket og sommersigtdybderne tilsvarende forbedret. I figur 2.3.6 er 
vist kvælstof, fosfor og klorofyl værdier fra 1989 til 2007 for station 
22 i Mellem Fjord og st. 43 i det åbne farvand udfor Hvide Sande, da 
der ikke findes målinger af tilstanden i Vesterhavet ud for Thorsmin-
de. 
 
Tilstanden i vandområderne skal i henhold til miljømålsloven vurderes 
ud fra en række biologiske kvalitetselementer, der bl.a. omfatter 
bundvegetation og bunddyr. Fiskeri med skrabende redskaber har en 
effekt på disse parametre. Fiskeriet vanskeliggør således muligheder-
ne for, at større alger kan vokse i det befiskede område gennem en 
fjernelse af sten og ophvirvling af sediment så strukturen af havbun-
den og havbundens substrat ændres. Fiskeri på lokaliteter tæt på 
eller i ålegræsbevoksninger har en negativ virkning på udbredelsen 
og dybdegrænsen for ålegræs. Fiskeriet påvirker også diversiteten af 
bundfaunaen på de befiskede arealer. 
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Figur 2.3.6. Koncentrationer af total-N, total-P og klorofyl opgjort som 
årsmiddelværdier fra 1989 til 2007 for station 22 i Mellem Fjord og station 43 
i Vesterhavet ud for Hvide Sande. 
 
Økologisk tilstand, nuværende 
Den økologiske tilstand/ det økologiske potentiale er i denne første 
vandplan overvejende baseret på en vurdering af dybdeudbredelsen 
af ålegræs, som er tæt korreleret med den generelle vandkvalitet i 
kystområderne. Ålegræs reagerer negativt på dårlige lysforhold, der i 
kystvandene hovedsageligt opstår ved høje belastninger af nærings-
stoffer og deraf følgende forøget vækst af plankton og énårige ma-
kroalger.  
 
I det åbne kystområde, Vesterhavet, hvor der ikke gror ålegræs, er 
den økologiske tilstand vurderet ud fra koncentrationen af klorofyl a, 
som afspejler næringsstofniveauerne i kystområdet.  
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Klassifikationen og tilstandsvurderingen er baseret på den dybdeud-
bredelse eller klorofylkoncentration, der, specifikt for det enkelte 
kystområde, svarer til de forskellige kvalitetsklasser. Sammen med 
tilstandsklassen beskrives tilstanden ved EQR (økologisk kvalitetsra-
tio), som udtrykker forholdet mellem den målte tilstand og reference-
tilstanden/det maksimale økologiske potentiale, se figur 2.3.7.  
 

 
 
Figur 2.3.7. Klassifikation af vandområder med angivelse af EQR værdier for 
hhv. ålegræs dybdegrænse og koncentrationen af klorofyl a. De viste EQR-
værdier adskiller tilstandsklasserne.  
 
 
 
Grænserne mellem tilstandsklasserne for ålegræs dybdeudbredelse 
og koncentrationen af klorofyl a er vist i tabel 2.3.7 for vandområ-
derne i Hovedvandopland Nissum Fjord. Disse grænser tager ud-
gangspunkt i referencetilstanden i de pågældende områder, se afsnit 
2.1.2. Miljømålet for denne vandplan er opfyldt når ålegræssets dyb-
deudbredelse hhv. klorofylkoncentration i vandområdet mindst er i 
god tilstand/godt økologisk potentiale, se tabel 1.2.5, og dermed har 
en EQR værdi, der ligger over grænsen mellem god og moderat til-
stand, figur 2.3.7 og tabel. 2.3.7. 
 
 
 

EQR - Klassifikation
Ålegræs dybdegrænse

1,00

0,90 Høj 

0,74
God     

0,50

Moderat 

0,25

Ringe 

0,00

Dårlig 

EQR - Klassifikation
Klorofyl-a

1,00

0,66

Høj 

0,45
God     

0,30
Moderat 

0,15
Ringe 

0,00
Dårlig 
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Ålegræs dybdegrænse, m 
Vandområde 

Ref. H-G 
(EQR=0,9) 

G-M 
(EQR=0,74) 

M-R 
(EQR=0,5) 

R-D 
(EQR=0,25) 

Yder Fjord (Nissum Fjord) - 1) 2,5 2,0 1,4 0,7 

Mellem Fjord (Nissum Fjord) 2,4 2,1 1,7 1,2 0,6 

Felsted Kog (Nissum Fjord) 1,8 1,6 1,3 0,9 0,4 

Klorofyl a, µg C/l 
Vandområde 

Ref. H-G 
(EQR=0,66) 

G-M 
(EQR=0,45) 

M-R 
(EQR=0,3) 

R-D 
(EQR=0,15) 

Vesterhavet 3,1 4,7 6,9 10,3 20,7 

 
Tabel 2.3.7. Referenceforhold (Ref.) og grænser mellem kvalitetsklasser for 
dybdegrænsen af ålegræs (hovedudbredelse) og koncentration af klorofyl a; i 
referencetilstanden/maksimalt økologisk potentiale er EQR=1, mens klasse-
grænserne høj-god (H-G), god-moderat (G-M), moderat-ringe (M-R) og rin-
ge-dårlig (R-D) er givet ved EQR-værdierne angivet i tabellen. 
1) Det maksimale økologiske potentiale (= Ref.) for ålegræs overstiger af 
beregningstekniske årsager dybden i området. Det betyder at ålegræsset ved 
maksimalt økologisk potentiale skal kunne vokse i hele dybden. 
 
 
Trods ovennævnte forbedringer har miljøtilstanden i vandområderne 
generelt ikke ændret sig tilstrækkeligt i gunstig retning. I Nissum 
Fjord skyldes dette dels at både kvælstof- og fosfortilførslerne er for 
store og det er derfor nødvendigt, at reducere påvirkningen med især 
kvælstof men også fosfor. Dels giver de store udsving i saltholdighed 
vanskelige vækstbetingelser for de biologiske kvalitetselementer. For 
Vesterhavet er det primært for store tilførsler af kvælstof, der er år-
sag til, at tilstanden vurderes til at være ringe. 
 
Der er således ingen af vandområderne, hverken åbne eller lukkede, 
der er i en god økologisk tilstand mht. de biologiske kvalitetselemen-
ter, vurderet ud fra den nuværende tilstand af dybdegrænse af 
ålegræs eller koncentrationen af klorofyl a, se tabel 2.3.8. I alle om-
råder vurderes tilstanden at være i moderat, dårlig eller ringe til-
stand. 
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Tabel 2.3.8. Nuværende og fremskreven (baseline 2015) tilstand for hoved-
udbredelse af ålegræs og koncentrationen af klorofyl a med tilhørende økolo-
gisk kvalitetsratio (EQR), samt klassificering af vandområderne i Hovedvand-
opland Nissum Fjord. i.b.: ikke bestemt 
1) Ålegræs forekommer ikke i vandområdet, og den nuværende tilstand kan derfor ikke 
bestemmes. Klassifikationen er alternativt bedømt ud fra den generelle økologiske 
tilstand og påvirkningsgraden. Se tekstafsnit 
 
Figur 2.3.8 illustrerer tilstandsklassifikationen for kystvandene på 
hovedvandoplandsniveau dels i forhold til areal og dels ud fra antallet 
af vandområder, se i øvrigt tekst ovenfor. Miljømålene er angivet i 
tabel 1.2.5. 

 

 
 
Fig. 2.3.8. Nuværende økologisk tilstand i kystvandene i Hovedvandopland 
Nissum Fjord fordelt på tilstandsklasser efter areal og antal. Der er ikke må-
lopfyldelse i Felsted Kog og Mellem Fjord, men det har ikke været muligt at 
klassificere området (se tekst). 

Ålegræs dybdegrænse i 
meter (EQR) 

Klassifikation 
(Tilstandsklasse) Vandområde 

Nuværende 2015 Nuværende 2015 

Yder Fjord 0,8 m (0,29) i.b. Ringe 
Moderat eller 

ringe 

Mellem Fjord i.b.1 i.b. 

Mål ej op-
fyldt, ikke 
klassificer-

bart 

Mål ej op-
fyldt, ikke 
klassificer-

bart 

Felsted Kog i.b.1 i.b. 

Mål ej op-
fyldt, ikke 
klassificer-

bart 

Mål ej op-
fyldt, ikke 
klassificer-

bart 

Klorofyl a i µg C/l (EQR) 
Klassifikation 

(Tilstandsklasse) Vandområde 

Nuværende 2015 Nuværende 2015 

Vesterhavet 
13,3 µg C/l 

 (0,23) 
i.b. Ringe 

Moderat eller 
ringe 

Andel af areal af vandflade (614 km2)

26%

74%

Andel af antal områder (4)

50% 50%

Høj
God
Moderat
Ringe
Dårlig
Mål ej opfyldt, ikke klassificerbart
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Til vurdering af tilstanden for ålegræs dybdegrænse i områder helt 
uden datagrundlag for ålegræs, kan den generelle økologiske tilstand 
samt påvirkningsniveauet i fornødent omfang blive inddraget som 
supplement i tilstandsvurderingen. Med den generelle økologiske til-
stand menes en kvalitativ beskrivelse af forekomst af uønskede ma-
kroalger såsom søsalat og trådalger, bundfaunaen, niveauet af næ-
ringssalte og fytoplanktonbiomasse, forekomst af iltsvind, forekomst 
af miljøfarlige forurenende stoffer, etc. 
 
Saltholdighederne er for lave og svingende til at der kan vokse 
ålegræs i Mellem Fjord og Felsted Kog, og der foreligger derfor ingen 
relevante ålegræsdata fra områderne, hvorfor de ikke umiddelbart 
kan klassificeres. Begge vandområder er påvirket af næringssalttilfør-
sel med meget sparsom undervandsvegetation, forekomst af epifyt-
ter, ringe artsdiversitet af bundfauna. m.m., hvilket hindrer opfyldel-
se af miljømålet, og tilstanden for områderne vurderes til ikke at op-
fylde målet om godt økologisk potentiale. For de resterende områder 
er der god overensstemmelse mellem den angivne tilstandsklassifika-
tion baseret på dybdegrænsen af ålegræs eller klorofylkoncentratio-
nerne, og en kvalitativ vurdering af den samlede økologiske tilstand. 
 
Økologisk tilstand, fremtidige 
Vurderingen af den fremtidige tilstand tager udgangspunkt i de alle-
rede besluttede tiltag mod påvirkningerne til forbedring af tilstanden 
(baseline 2015). 
  
Den fremtidige tilstand (baseline 2015) mht. ålegræs dybdegrænse i 
Nissum Fjord kan ikke angives med en rimelig sikkerhed. Det skyldes 
først og fremmest, at ålegræs kun er udbredt i et mindre område af 
Yder Fjord, og at det ikke er muligt at vurdere, i hvor høj grad koloni-
seringen udbredes i hele Yder Fjord inden 2015. Modelberegninger 
viser dog, at selv hvis ålegræs breder sig til flere dele af Yder Fjord 
inden 2015, ville den forventede baseline-reduktion i næringsstofbe-
lastningen til hele Nissum Fjord ikke give grundlag for en tilstrækkelig 
forøgelse af dybdegrænsen. Tilstanden vil derfor under ingen omstæ-
digheder kunne forbedres fra ’ringe’, til ’godt’ økologisk potentiale 
som følge af baseline-reduktionen i belastningen til hele fjorden, jf. 
tabel 2.3.8. 
 
Der vil i følge beregningerne kunne ske en forbedring i den potentielle 
udbredelse af ålegræs i Nissum Fjord ved de reduktioner, der er for-
udsat ved den fremtidige økologiske tilstand.  
 
For Vesterhavsområdet kan den fremtidige tilstand (baseline 2015) 
heller ikke kvantificeres. Der foreligger ikke oplysninger om de for-
ventede reduktioner i næringsstoftilførslen via den Jyske Kyststrøm 
og atmosfæren i 2015, hvorfor det ikke har været muligt at vurdere 
klorofylkoncentrationen og dermed miljøtilstanden i 2015. 
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Den forventede reduktion i tilførslen af fosfor til de marine områder af 
Hovedvandopland Nissum Fjord som følge af baseline tiltag er be-
skedne og antages derfor ikke at have en afgørende indflydelse på 
tilstanden i de marine områder. Desuden er der sket en ophobning af 
kvælstof og især fosfor i kystvandenes sedimenter fra tidligere tiders 
kvælstof- og fosforbelastning af kystområderne. Denne er mindsket i 
de sidste årtier, men giver stadig anledning til en væsentlig intern 
næringsstofbelastning fra sedimentet i Nissum Fjord. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
Tilstandsvurderingen omfatter området ud til 1-sømilgrænsen mht. 
økologisk tilstand, og området ud til 12-sømilgrænsen mht. kemisk 
tilstand, jvf. miljømålslovens bilag 1. I de marine vandområder i Ho-
vedvandopland Nissum Fjord er der analyseret for miljøfarlige forure-
nende stoffer i Felsted Kog og Mellem Fjord. Der er analyseret for 
miljøfarlige forurenende stoffer i sediment i Felsted Kog. Desuden er 
der foretaget en screening af herbicider i vandfasen i 2007 i Felsted 
Kog og i Mellem Fjord. I sediment er der analyseret for 83 stoffer 
heraf 8 tungmetaller. I vand er der screenet for herbicider, og på 
trods af manglende koncentrationsangivelser af stofferne indgår re-
sultaterne i en vurdering. 
 
For Vesterhavet gælder, at strækningen skal vurderes samlet for hele 
vandområdet fra Thyborøn til Nymindegab, hvorfor dette er beskrevet 
efter afsnittet for Nissum Fjord, og afsnittet er det samme som i 
vandplanerne for Ringkøbing Fjord og Limfjorden. 
  
Kemisk tilstand 
Da der ikke foreligger målinger af prioriterede stoffer eller tidligere 
Liste 1-stoffer der kan sammenlignes med gældende miljøkvalitets-
krav (jf. afsnit 1.2.1), er det ikke muligt, at vurdere den kemiske til-
stand for Nissum Fjord. Den kemiske tilstand for Nissum Fjord er så-
ledes ukendt.  
 
Trods viden om tiltag, der også kan indvirke på tilførslerne af priorite-
rede stoffer og andre stoffer med miljøkvalitetskrav på fællesskabsni-
veau, foreligger der ikke et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at kunne 
fremskrive tilstanden for disse forurenende stoffer til 2015 i forhold til 
den nuværende tilstand.  
 
Økologisk tilstand 
For miljøfarlige forurenende stoffer gælder miljøkvalitetskravene helt 
ud til afgrænsningen af det nationale søterritorium (12 sømil) på 
samme måde som for de prioriterede stoffer under kemisk tilstand. 
De gældende miljøkvalitetskrav foreligger indtil videre kun for vand-
fasen. For stoffer, der skal vurderes under økologisk tilstand forelig-
ger ingen data for koncentrationer i vandfasen i Nissum Fjord, der 
kan vurderes på grundlag af fastsatte miljøkvalitetskrav for forure-
nende stoffer. 
Da der ikke foreligger målinger af prioriterede stoffer eller tidligere 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nissum Fjord HØRING 

Redegørelse 

 
 
 
 
 

 
118 

Liste 1-stoffer der kan sammenlignes med gældende miljøkvalitets-
krav (jf. afsnit 1.2.1), er det ikke muligt, at vurdere den økologiske 
tilstand niveauerne af disse stoffer i Nissum Fjord.  
 
Den økologiske tilstand med hensyn til miljøfarlige forurenende stof-
fer for Nissum Fjord er således ukendt. 
 
Trods viden om tiltag der også kan påvirke tilførslerne af miljøfarlige 
forurenende stoffer til vandområdets kystvande foreligger der ikke et 
tilstrækkeligt vidensgrundlag til at kunne fremskrive tilstanden for 
miljøfarlige forurenende stoffer til 2015 i forhold til den nuværende 
tilstand.  
 
Supplerende vurderinger 
Alle øvrige prioriterede stoffer, tidligere Liste 1 stoffer og andre stof-
fer fundet over detektionsgrænsen i sediment kan ikke vurderes efter 
ovennævnte direktiv eller bekendtgørelse, der overvejende er baseret 
på grænseværdier for vand.  
 
Indholdet af stofferne i sediment kan imidlertid have en potentiel 
skadelig effekt i forhold til vandområdets generelle økologiske til-
stand, derfor er de vurderet i forhold til vejledende økotoksikologiske 
kriterier (Ecological Assesment Criteria – EAC; OSPAR, 1998). Desu-
den er de vurderet efter 75%- samt 90%-fraktilen for tilsvarende 
landsdækkende analyser for sediment, for så vidt der foreligger så-
danne værdier.  
 
I nedenstående tabel 2.3.9 fremgår de stoffer/stofgrupper, der er 
analyseret for i sediment i Felsted Kog samt overskridelser i forhold 
til førnævnte vurderingskriterier. 
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Stof/ 
stofgruppe Sediment i Felsted Kog 

Zink X1+3 
Kobber   
Kviksølv  
Cadmium X1+3 

Nikkel X3 
bly X3 

TBT Ikke målt 
sum PAH 16  

PAH X1+3 
sum PCB7  

DEHP  
Nonylphenol+ ethoxyla-

ter  

P-triestere Ikke målt 
Chlorbenzener Ikke målt 

Phenoler Ikke målt 
Pesticider 

 
Ingen vurderings-

kriterier 

Ikke målt 

 
Tabel 2.3.9. Stoffer/stofgrupper (prioriterede – og tidligere liste 1 stoffer 
samt øvrige stoffer). 
Det fremgår (X), hvor målingerne ligger over grænseværdier i: 
1) 75%-fraktil udregnet på baggrund af landsdækkende data.  
2) 90%-fraktil udregnet på baggrund af landsdækkende data. 
3) Ecotoxicological Assessment Criteria (EAC) - grænseværdier for hvornår 
der er risiko for negative biologiske effekter fastsat i OSPAR-regi. 
 
 
I det undersøgte område Felsted Kog overskrider et eller flere stoffer 
vurderingskriterierne. Indholdet af tungmetallerne zink, cadmium, 
nikkel og bly og PAH’et pyren samt summen af 7 PCB’er ligger over 
den lave EAC-værdi, der betyder, at stofferne kan forårsage økotok-
sikologiske effekter i vandområdet.  
 
13 af de analyserede stoffer i sediment henregnes under de priorite-
rede stoffer eller tidligere Liste 1 stoffer Det drejer sig om: cadmium, 
nikkel, bly, kviksølv, Di(2-ethyl-hexyl)phthalat (DEHP), hexachlor-
benzen, hexachlorcyclohexan, DDT, naphthalen, anthracen, fluo-
ranthen, nonylphenol PAH’erne: (benz(b+k)fluoranthen, 
benz(ghi)perylen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren). Sidst nævn-
te regnes under et i prioriteringslisten.  
 
Ved en screeningsundersøgelsen er der påvist 4 stoffer omfattet af 
listen over prioriterede stoffer, for hvilke der foreligger gældende mil-
jøkvalitetskrav. Det drejer sig om målinger i vandfasen af antibegro-
ningsmidlerne diuron, atrazin, simazin og isoproturon. En anslået 
koncentration for diuron i undersøgelsen kunne ligge over miljøkvali-
tetskravet fastsat i gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav. 
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Endvidere blev der ved screeningsundersøgelsen påvist 9 herbicider, 
7 nedbrydningsprodukter og 5 nitrophenoler i fjordvandet. Det er 
stofferne 2,4-dinitrophenol, 2,6-dimethyl-4-nitrophenol, 2,6-
dinitrophenol, 3-methyl-4-nitrophenol, 4-nitrophenol, BAM, Bentazon, 
Desethylatrazin, Desethylterbutylazin,Desisopropylatrazin, Dich-
lorprop, Dinoseb, DNOC, Hexazinon, Hydroxyatrazin, Hydroxysimazin, 
MCPA, Mechlorprop, Pendimethalin, Prosulfocarb, Terbuthylazin. 
 
Det høje indhold af miljøfarlige forurenende stoffer understøtter ikke 
en god økologisk tilstand i de undersøgte vandområder, da stofferne 
kan have en negativ indflydelse på bundlevende dyr og planter.  
 
For miljøfarlige forurenende stoffer er der endnu ikke udarbejdet en 
tilstandsklassifikation, som via en biologisk effektvurdering kan be-
stemme effekten af de miljøfarlige forurenende stoffer, som det er 
gjort mht. det biologiske kvalitetselement ålegræs dybdegrænse. Den 
beskrevne tilstand og de supplerende vurderinger mht. miljøfarlige 
forurenende stoffer benyttes, sammen med en vurdering af eventuel-
le kilder til stoftilførsel, til en vurdering af behov for indsats ud fra en 
inddeling i fire indsatskategorier, se kap. 2.4. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer – Vesterhavet fra Thyborøn til 
Nymindegab 
Viden om miljøfarlige stoffer i denne del af Vesterhavet stammer fra 
analyser i forbindelse med undersøgelser af påvirkninger fra Høfde 42 
depotet, Cheminovas spildevandsudledning og udledning fra Kulhuse. 
I den forbindelse er der også analyseret på muslinger på et referen-
cested ved Ferring.  
 
Bortset fra indhold i muslinger fra 2002 medtages kun nyere data fra 
efter indspunsningen af Høfde 42 depotet i 2006.  
 
Kemisk tilstand 
Flere af de analyserede stoffer henregnes under de prioriterede stof-
fer eller tidligere Liste 1 stoffer. Det er imidlertid kun de målte kon-
centrationer af kviksølv og HCB i muslinger der lader sig sammenlig-
ne med gældende miljøkvalitetskrav og således indgår i vurderingen 
af områdets kemiske tilstand jf. afsnit 1.2.1.  
 
For kviksølv er niveauet i muslinger (0,2 mg/kg ts) ved Ferring højere 
end det i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav fastsatte miljøkvali-
tetskrav for kviksølv i biota (0,1 mg/kg ts).  
  
Den kemiske tilstand i Vesterhavet er således ikke god. HCB niveauet 
ligger under gældende krav.  
 
Trods viden om tiltag, der også kan indvirke på tilførslerne af priorite-
rede stoffer og andre stoffer med miljøkvalitetskrav på fællesskabsni-
veau, foreligger der ikke et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at kunne 
fremskrive tilstanden for disse forurenende stoffer til 2015 i forhold til 
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den nuværende tilstand. Som udgangspunkt skønnes den kemiske 
tilstand at være uændret i 2015 i forhold til i dag.  
 
Økologisk tilstand 
For miljøfarlige forurenende stoffer gælder miljøkvalitetskravene helt 
ud til afgrænsningen af det nationale søterritorium (12 sømil) på 
samme måde som for de prioriterede stoffer under kemisk tilstand. 
Generelt foreligger der ikke målinger der kan sammenlignes med 
gældende miljøkvalitetskrav. 
 
I denne del nordlige del af Vesterhavsstrækningen er der imidlertid 
flere punktudledninger inden for 1 sømil fra kysten med indhold af 
miljøfarlige forurenende stoffer, der kan medføre, at den økologiske 
tilstand ikke er god med hensyn til miljøfarlige forurenende stoffer. 
Det gælder et nærområde med en radius på 500 m omkring Chemi-
novas spildevandsudløb, hvor forudsætningerne for spildevandstilla-
delsen er, at miljøkvalitetskrav i nærzonen kan overskrides. De stof-
fer, der er relevante i den forbindelse, er de stoffer, hvortil der findes 
udlederkrav11. 
 
Fra analyseprogram fra udledningen fra Kulhuse findes en række 
stoffer12, hvor der er behov for opfølgning på planlagte tiltag, idet 
koncentrationen af flere af stofferne overskrider miljøkvalitetskrav. 
Det drejer sig om methylparathion. malathion, EP2-syre, 
O,O,diethylthiofosforsyre og arsen. 
 
Endvidere mangler der viden om udsivning fra den ikke indspunsede 
del af Høfde 42 depotet kan give anledning til overskridelse af miljø-
kvalitetskrav. 
 
Ud over ovenstående er der ikke kendskab til nyere data, fra efter 
ændringen ved Høfde 42, for koncentrationer i vandfasen, der skal 
vurderes under økologisk tilstand i Vesterhavet. 
 
Trods viden om tiltag der også kan påvirke tilførslerne af miljøfarlige 
forurenende stoffer til vandområdets kystvande foreligger der ikke et 
tilstrækkeligt vidensgrundlag til at kunne fremskrive tilstanden for 
miljøfarlige forurenende stoffer til 2015 i forhold til den nuværende 
tilstand. Ud over punktkilderegulering skønnes den økologiske tilstand 
i 2015 som udgangspunkt at være uændret i forhold til i dag med 
hensyn til niveauerne af miljøfarlige forurenende stoffer, der kan vur-
deres på grundlag af fastsatte miljøkvalitetskrav for forurenende stof-
fer.  
 

                                                 
 
11 Krav fastsat på baggrund af Revideret spildevandsafgørelse juli 2005, Cheminova 
A/S; dokument Spv.B1. 
12 Notat af 29-05-2008. Udledning af renset drænvand fra Kulhuset ved Høfde 42, 
Harboøre Tange, Redegørelse for udledning for 2007. Region Midtjylland 
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Supplerende vurderinger 
Alle øvrige prioriterede stoffer, tidligere Liste 1 stoffer og andre stof-
fer fundet over detektionsgrænsen i biota kan ikke vurderes efter 
ovennævnte direktiv eller bekendtgørelse, der overvejende er baseret 
på miljøkvalitetskrav for vand (jf. 1.2.1) 
 
Indholdet af stofferne i sediment og biota kan imidlertid have en po-
tentiel skadelig effekt i forhold til vandområdets generelle økologiske 
tilstand, derfor er de vurderet i forhold til vejledende økotoksikolo-
giske kriterier (Ecological Assesment Criteria – EAC; OSPAR, 1998). 
Desuden er de vurderet efter 75%- samt 90%-fraktilen for tilsvaren-
de landsdækkende analyser for sediment og biota, for så vidt der 
foreligger sådanne værdier.  
 
I nedenstående tabel 2.3.10 fremgår de stoffer/stofgrupper, der er 
analyseret for i én muslingeprøve i den sydlige del af vandområdet 
samt overskridelser i forhold til førnævnte vurderingskriterier. 
 
 Område 
Stof/ 
stofgrupper 

Vesterhavet ved Ferring 

Zink  
Kobber  X2 
Kviksølv  
Cadmium  
Nikkel X1 
Bly  
TBT X3 
Sum PCB7 X3 
DDE  
Gamma-HCH  
HCB  
 
Tabel 2.3.10. Stoffer/stofgrupper (prioriterede – og tidligere liste 1 stoffer 
samt øvrige stoffer). 
Det fremgår (X), hvor målingerne ligger over grænseværdier i: 
1) 75%-fraktil udregnet på baggrund af landsdækkende data.  
2) 90%-fraktil udregnet på baggrund af landsdækkende data. 
3) Ecotoxicological Assessment Criteria (EAC) - grænseværdier for hvornår der er risiko 
for negative biologiske effekter fastsat i OSPAR-regi.  
4) Bekendtgørelse nr. 148 af 19/02/2007 om visse forureninger i fødevarer 
 
Overskridelse af vurderingskriterierne betyder, at stofferne kan have 
en negativ indflydelse på bundlevende dyr og planter.  
  
I nærområdet omkring spildevandsudledningen fra Cheminova for-
modes det på baggrund af viden om udledning af miljøfarlige forure-
nende stoffer, at den økologiske tilstand skal klassificeres som ikke 
god. Jvf. beskrivelsen af dette under økologisk tilstand.  
 
Ud over de nævnte stoffer under afsnittet om ”Økologisk tilstand” er 
der i samme reference vedr. udledning fra Kulhuse overskridelser af 
potentielle vandkvalitetskrav for parathion, fensulfothion, sulfotep, 
paraoxon, MP2-syre, O,O,dimethylthiofosforsyre, 4-nitrophenol, 
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pnitrophenol, 4-Cl-2-cresol, ethylbenzen, o-xylen, ethanol og hexan. 
 
For miljøfarlige forurenende stoffer er der ikke udarbejdet en til-
standsklassifikation som via en biologisk effektvurdering kan be-
stemme effekten af de miljøfarlige forurenende stoffer, som det er 
gjort mht. det biologiske kvalitetselement ålegræs dybdegrænse. Den 
beskrevne tilstand og de supplerende vurderinger mht. miljøfarlige 
forurenende stoffer benyttes, sammen med en vurdering af eventuel-
le kilder til stoftilførsel, til en vurdering af behov for indsats ud fra en 
inddeling i fire indsatskategorier, se kap. 2.4.  
 
 
2.3.4 Grundvand 
 
I Hovedvandopland til Nissum Fjord indgår 6 terrænnære, 3 regionale 
og 1 dyb grundvandsforekomst(er) i vandplanlægningen.  
 
Grundvandets tilstand er opdelt i ”god” eller ”ringe” efter samme kri-
terier som miljømålene, der fremgår af afsnit 1.2.5. For at tilstanden 
kan klassificeres som god, skal der være både god kvantitativ og god 
kemisk tilstand. 
 
Kvantitativ tilstand, nuværende 
 
Vandbalance 
Vurderes ud fra den aktuelle indvinding sammenholdt med den ud-
nyttelige ressource (35 % af grundvandsdannelsen). Beregning af 
grundvandsdannelsen er foretaget ved hjælp af en strømningsmodel 
(DK-modellen). I tabel 2.3.11 er udnyttelsesgraden af forekomsterne 
opgjort, på baggrund af det kvantitative miljømål, jf. kapitel 1.2.5. 
 

Forekomst 
Id nr. 

Udnyttelig  
ressource (35 % af 

grundvandsdannelsen) 
1000 m3 

Tilladt årlig indvin-
ding 

1000 m3 

Årlig indvin-
dingsandel af 
grundvands-

dannelsen 
% 

Udnyttelses-
grad  
% 

Potentiel restres-
source  

1000 m3 

DK 1.4.1.1 58.692 8.120 5 14 * 

DK 1.4.1.2 47.365 1.251 1 3 * 

DK 1.4.1.3 85.554 512 0 1 * 

DK 1.4.1.4 7.966 0 0 0 * 

DK 1.4.1.5 7.107 0 0 0 * 

DK 1.4.1.6 8.503 87 0 1 8.416 

DK 1.4.2.2 5.281 1.985 13 38 3.295 

DK 1.4.2.3 21.455 11.804 19 55 * 

DK 1.4.2.4 85.228 41.924 17 49 * 

DK 1.4.3.1 19.586 12.077 22 62 7.509 

 
Tabel 2.3.11. Den årlige tilladelse til grundvandsindvinding i grundvandfore-
komster i Hovedvandopland Nissum Fjord, sammenlignet med størrelsen af 
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den udnyttelige ressource. 
 * Indvindingens påvirkning af vandløbene overskrider med den nuværende 
indvinding målsætningerne. Der er derfor reelt ikke nogen restressource. 
 
Beregningen af den udnyttelige ressource er behæftet med en del 
usikkerhed. Dette skyldes især, at den geologiske model der indgår i 
modelberegningerne ikke er opdateret i forhold til den nyeste viden 
om de hydrogeologiske forhold, og at beregningerne ikke tager højde 
for eventuel import og eksport af vand mellem den pågældende fore-
komst og grundvandsforekomsterne som ligger i umiddelbar nærhed. 
Yderligere er grundvandsdannelsen ikke beregnet i forhold til de 
samme lagflader, som er anvendt til at adskille forekomsterne. Denne 
usikkerhed betyder også, at den potentielle restressource for hver 
grundvandsforekomst er en vejledende størrelse, der kun kan bruges 
til overordnet at forvalte grundvandsmængden ved behandlingen af 
nye eller ændring af eksisterende vandindvindingstilladelser.  
 
 
Påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper 
Grundvandsforekomsternes kvantitative påvirkning af vandløb er vur-
deret ud fra vandindvindingernes påvirkning af vandløbs medianmi-
nimum.  
 
Grundvandsforekomsterne har en størrelse, der ikke direkte er an-
vendelige til vurdering af vandindvindingers påvirkning af vandløbe-
nes minimumsvandføringer. Hovedvandoplandet er derfor opdelt i 
mindre topografiske delvandløbsoplande. De delvandløbsoplande, 
hvor den nuværende, tilladte indvinding vurderes at resultere i en 
overskridelse af den acceptable vandløbspåvirkning, er vist i bilag 3, 
hvor der også redegøres for beregningsgrundlaget. 
 
Da delvandløbsoplandene har en anden arealmæssig udstrækning 
end grundvandsforekomsterne, kan man ikke direkte beregne, hvor 
stor udnyttelsen i m3 er i en konkret forekomst. For at vurdere om en 
grundvandsforekomst har kvantitativ god eller ringe tilstand, er der i 
stedet vurderet på, hvor store arealer med overudnyttede delvand-
løbsoplande, der dækker arealet af en forekomst, der formodes at 
forsyne vandløbet med vand.  
 
Det er vurderet at 5 terrænnære (DK1.4.1.1, DK 1.4.1.2, DK 1.4.1.3, 
DK 1.4.1.4, DK 1.4.1.5) og 2 regionale (DK 1.4.2.3, DK 1.4.2.4) 
grundvandsforekomster har ringe kvantitativ tilstand i forhold til på-
virkning af vandløb.  
 
Grundvandsafhængige terrestriske naturtyper og andre naturtyper, 
omfatter de 20 typer der er vist i tabel 1.2.7. Heraf indgår 16 natur-
typer i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder i hovedvand-
oplandet. Grundvandsindvinding kan medføre sænket vandstand i 
søer/naturområder, hvilket vil medføre en negativ påvirkning af om-
råderne. 
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Indvindingens påvirkning af søer og grundvandsafhængige terrestri-
ske naturtyper (se tabel 1.2.7) er ikke vurderet i denne vandplan. 
Eventuelle påvirkninger indgår ikke i vurderingen af den kvantitative 
tilstand, da det på grund af manglende viden om kontakt mellem 
grundvand og overfladevand ikke er muligt at vurdere tilstanden.  
 
Et bedre kendskab til kontakt mellem grundvand og overfladevand 
samt målrettet anvendelse af integrerede modeller vil gøre det muligt 
at beregne påvirkningerne.  
 
Saltvandsindtrængning mm. 
Indtrængning af salt og brunt vand vurderes ikke at give anledning til 
ringe tilstand i nogen af forekomsterne i Hovedvandopland Nissum 
Fjord. 
 
Samlet vurdering 
De enkelte forekomsters kvantitative tilstand i forhold til de nævnte 
kriterier er opsummeret i tabel 2.3.12. og vises på kortbilag 9. Da de 
dybe forekomster pr. definition ikke har kontakt til overfladevand er 
kriterierne ”Påvirkning af overfladevand” og ”Grundvandsafhængige 
terrestriske naturtyper” ikke relevante for disse forekomster.  
 

Forekomst 
Id nr. 

Vandbalan-
ce 

Påvirkning af 
overfladevand 

Påvirkning af 
terrestriske 
økosyste-

mer*) 

Saltvands-
indtrængning 

mm. 

Samlet 
kvantitativ  

tilstand 

DK 1.4.1.1 God Ringe Ikke vurderet  God Ringe 

DK 1.4.1.2 God Ringe Ikke vurderet God Ringe 

DK 1.4.1.3 God Ringe Ikke vurderet God Ringe 

DK 1.4.1.4 God Ringe Ikke vurderet God Ringe 

DK 1.4.1.5 God Ringe Ikke vurderet God Ringe 

DK 1.4.1.6 God God Ikke vurderet God God 

DK 1.4.2.2 God God Ikke vurderet God God 

DK 1.4.2.3 God Ringe Ikke vurderet God Ringe 

DK 1.4.2.4 God Ringe Ikke vurderet God Ringe 

DK 1.4.3.1**) God Ikke relevant Ikke relevant God God 

Tabel 2.3.12: Grundvandsforekomsternes samlede nuværende kvantitative 
tilstand i Hovedvandopland Nissum Fjord.  
*) Der er ikke fastsat kriterier for vurdering af påvirkning i denne vandplan. 
**) Dybe forekomster har pr. definition ikke kontakt til overfladevand. 
 
Kemisk tilstand, nuværende 
Til vurdering af nuværende kemisk tilstand bruges de tærskelværdier, 
der fremgår af tabel 1.2.8. Tærskelværdierne fastsætter grænsen 
mellem god og ringe kemisk tilstand. 
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Generel kvalitetsvurdering 
Den kemiske tilstand i selve grundvandsforekomsterne ses i tabel 
2.3.13 og gennemgås i det følgende:  
 
Nitrat 
De seks terrænnære forekomster karakteriseres alle som værende i 
ringe tilstand pga. nitrat. De geologiske forhold gør at forekomsterne 
hovedsagelig består af sand fra terræn. Den manglende beskyttelse 
betyder at vandet i forekomsterne er iltet. Analyser af flere datasæt 
fra terrænnære boringer og brønde med iltet vand viser at disse i 
gennemsnit har et nitratindhold over 50 mg/L og da det vurderes at 
den påvirkede del af de seks forekomster er større end 20 % af hele 
grundvandsforekomsten bedømmes disse til at have ringe tilstand. 
Der er enkelte fund af nitrat i de regionale og dybe forekomster, men 
de vurderes alle til at have god tilstand. 
  
Øvrige naturligt forekommende stoffer 
Der er flere meget terrænnære boringer med forhøjet indhold af kali-
um.  
I skovområder er det iltede grundvands indhold af chloroform over 
tærskelværdien, men da det dannes naturligt vurderes indholdet i 
forhold til den maksimalt accepterede forhøjede grænseværdi (Til-
synsbekendtgørelsen nr.1449 af 11/12/2007, note 13 til bilag 1C) og 
dermed overskrides tærskelværdien ikke. 
Der er arsen i en tidligere vandværksboring ved Ramme Vandværk og 
i enkelte markvandingsboringer i Skave-Ryde-Sevel-området. Indhol-
det af arsen er hovedsageligt geologisk betinget, men de terrænnære 
forekomster er også påvirket af arsen der udvaskes fra gamle depo-
nier og træ imprægnerings virksomheder.  
 
Pesticider og andre miljøfarlige stoffer 
De terrænnære forekomster er ofte er påvirket af bakterier og miljø-
fremmede stoffer. I byområder er grundvandet påvirket af udsivning 
fra kloak, brug af sprøjtemidler, industri og udstødningsgasser fra 
trafik, og i landområderne stammer påvirkningen fra nedsivningsan-
læg og brug af pesticider. 
I alle terrænnære og i ubeskyttede regionale forekomster er der i 
forbindelse med større forurenede arealer fx gamle lossepladser loka-
le kvalitetsproblemer. Grundvandet er påvirket med miljøfremmede 
stoffer og der er ændringer i grundvandets kemiske sammensætning. 
De steder hvor regionale og dybe forekomster er beskyttet af lerlag 
og med ovenliggende iltede terrænnære forekomster, vil påvirknin-
gen med hovedparten af de miljøfremmede stoffer være meget lille. 
Det skyldes at en del af de miljøfremmede stoffer nedbrydes i det 
iltede grundvand. 
De påvirkede arealer udgør dog kun en mindre del af forekomstens 
areal og forekomsten vurderes derfor som værende i god tilstand. 
 
De enkelte forekomsters tilstand i forhold til de nævnte stoffer er op-
summeret i tabel 2.3.13.  
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Enkeltstoffer og stofgrupper 
Forekomst 

Id nr. 
Nitrat Pesticider Øvrige stoffer 

DK 1.4.1.1 Ringe God God 
DK 1.4.1.2 Ringe God God 
DK 1.4.1.3 Ringe God God 
DK 1.4.1.4 Ringe God God 
DK 1.4.1.5 Ringe God God 
DK 1.4.1.6 Ringe God God 
DK 1.4.2.2 God God God 
DK 1.4.2.3 God God God 
DK 1.4.2.4 God God God 
DK 1.4.3.1 God God God 

Tabel 2.3.13: Grundvandsforekomsternes nuværende kemiske tilstand for 
konkrete stoffer i Hovedvandopland Nissum Fjord 
 
Forureningstendenser 
For at afklare mulighederne for at gennemføre en beregning af tidsli-
ge forureningstendenser er der på landsplan foretaget en analyse for 
grundvandets generelle indhold af nitrat for perioden 1988–2007. Der 
har dog ikke været et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne kvanti-
ficere eventuelle signifikante stigende tendenser i den generelle ud-
vikling af nitratindholdet. Da nitrat er et af de stoffer som er analyse-
ret hyppigst, vurderes at der ikke er datagrundlag for at gennemføre 
tendensanalyser for andre stoffer i denne planperiode. Der kan lokalt 
konstateres stigende tendenser i indholdet af konkrete stoffer. 
 
Påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper 
Der er i denne vandplan ikke fastsat tærskelværdier i forhold til 
grundvandets påvirkning af vandløb, søer, kystvande og terrestriske 
naturtyper, da bidraget af kemiske stoffer fra grundvand og kontakt 
mellem grundvand og overfladevand ikke kendes.  
 
Saltvandsindtrængning mm. 
Ingen grundvandsforekomster karakteriseres som ringe på grund af 
saltvandsindtræk. 
Inden for oplandet er der i stor dybde konstateret grundvandsmaga-
siner med et indhold af salt og organiskstof der overskrider drikke-
vandskriterierne. Magasinerne anvendes ikke til indvinding og med 
den aktuelle indvinding i oplandet mobiliseres dette vand ikke. Kyst-
nære indvindinger mobiliserer heller ikke saltvand fra havet.  
 
Beskyttede drikkevandsforekomster 
Alle terrænnære drikkevandsforekomster karakteriseres som ringe, 
mens alle regionale og dybe forekomster karakteriseres som gode. I 
alt 7 af de 9 grundvandsforekomster er udpeget som beskyttede 
drikkevandsforekomster, jf. afsnit 2.1.3 og tabel 2.3.14. 
I oplandet sker anvendelse af avanceret vand-behandling, men an-
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vendelsen er meget begrænset. Tilsætning af lud for at neutralisere 
aggressivt kuldioxid er en form for avanceret vandbehandling der 
foregår på oplandets vandværker. Mange vandværker har desuden en 
simpel form for vandbehandling hvor der tilsætter forskellige former 
for kalk for at neutralisere aggressivt kuldioxid.  
I oplandet er der 34 vandværker. Et vandværk indvinder fra en ter-
rænnær forekomst, 23 fra regionale forekomster og 10 fra den dybe 
forekomst. 
 
Samlet vurdering 
De enkelte forekomsters kemiske tilstand i forhold til de nævnte kri-
terier er opsummeret i tabel 2.3.14 og ses på kortbilag 10. Da de 
dybe forekomster pr. definition ikke har kontakt til overfladevand er 
kriterierne ”Påvirkning af overfladevand” og ”grundvandsafhængige 
terrestriske naturtyper” ikke relevante for disse forekomster. 
 
 

Tabel 2.3.14. Grundvandsforekomsternes samlede nuværende kemiske tilstand i Ho-
vedvandopland Nissum Fjord. De beskyttede drikkevandsforekomster er markeret med 
fed. 
*) Der er ikke fastsat kriterier for vurdering af påvirkning i denne vandplan. 
**) Dybe forekomster har pr. definition ikke kontakt til overfladevand. 
 
 
Samlet nuværende tilstand og forventet år 2015 
Vurdering af den fremtidige tilstand for de enkelte grundvandsfore-
komster sker ud fra, hvad der allerede i dag er besluttet af tiltag for 
at ændre tilstanden.  
 
For vandindvindingen ses svage tegn på at forbruget nu ligger på et 
konstant niveau, og hvis dette holder indtil 2015, vil den nuværende 
overudnyttelse være uændret i 2015. Det forudsætter dog bl.a., at 

Forekomst 
Id nr. 

Generel  
kvalitets-
vurdering 

Påvirkning af 
overflade-
vand*) 

Påvirkning af 
terrestriske 
naturtyper*) 

Saltvands-
indtræng-
ning mm. 

Beskyttede  
drikkevands-
forekomster 

Samlet  
kemisk 
tilstand 

DK 1.4.1.1 
Ringe 

Ikke 
vurderet 

Ikke 
vurderet 

God Ringe Ringe 

DK 1.4.1.2 
Ringe 

Ikke 
vurderet 

Ikke 
vurderet 

God Ringe Ringe 

DK 1.4.1.3 
Ringe 

Ikke 
vurderet 

Ikke 
vurderet 

God Ringe Ringe 

DK 1.4.1.4 
Ringe 

Ikke 
vurderet 

Ikke 
vurderet 

God 
Ikke 

relevant 
Ringe 

DK 1.4.1.5 
Ringe 

Ikke 
vurderet 

Ikke 
vurderet 

God 
Ikke 

relevant 
Ringe 

DK 1.4.1.6 
Ringe 

Ikke 
vurderet 

Ikke 
vurderet 

God Ringe Ringe 

DK 1.4.2.2 
God 

Ikke 
vurderet 

Ikke 
vurderet 

God God God 

DK 1.4.2.3 
God 

Ikke 
vurderet 

Ikke 
vurderet 

God God God 

DK 1.4.2.4 
God 

Ikke 
vurderet 

Ikke 
vurderet 

God God God 

DK 
1.4.3.1**) 

God 
Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

God God God 
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nedbør og fordampning ikke ændres væsentligt.  
 
Grundvandsdannelsen kan tage op til flere hundrede år. Det er derfor 
ikke muligt at vurdere, hvorvidt der i 2015 kan forventes væsentligt 
ændrede tilstandsforhold. Der er således ikke indregnet nogen æn-
dringer i den fremskrevne tilstandsvurdering i forhold til status i dag. 
 
På baggrund af vurderinger af grundvandsforekomsternes kvantitati-
ve og kemiske tilstand, kan den nuværende (og fremtidige) samlede 
tilstandsvurdering opgøres som det fremgår af tabel 2.3.15.  
 
 

Nuværende tilstand = forventet tilstand 2015 
Forekomst 
Id nr. Kvantitativ 

tilstand 
Kemisk 
tilstand 

Samlet  
tilstand 

DK 1.4.1.1 Ringe Ringe Ringe 

DK 1.4.1.2 Ringe Ringe Ringe 

DK 1.4.1.3 Ringe Ringe Ringe 

DK 1.4.1.4 Ringe Ringe Ringe 

DK 1.4.1.5 Ringe Ringe Ringe 

DK 1.4.1.6 God Ringe Ringe 

DK 1.4.2.2 God God God 

DK 1.4.2.3 Ringe God Ringe 

DK 1.4.2.4 Ringe God Ringe 

DK 1.4.3.1 God God God 

Tabel 2.3.15. Den samlede nuværende og fremtidige (2015) tilstandsvurde-
ring for de 10 grundvandsforekomster i Hovedvandopland Nissum Fjord. 
De beskyttede drikkevandsforekomster er markeret med fed. 
 
 
Som det fremgår opfyldes målet om god tilstand alene i 2 af de 10 
grundvandsforekomster i oplandet i 2015, mens tilstanden i de reste-
rende 8 forekomster klassificeres som ringe.  
 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nissum Fjord HØRING 

Redegørelse 

 
 
 
 
 

 
130 

2.4 Miljømål og indsatsbehov  
 
I dette afsnit vurderes om vandområderne samt grundvandsforekom-
sterne opfylder de opstillede miljømål, jf. kapitel 1.2. Hvor dette ikke 
er tilfældet opgøres den indsats, som vurderes nødvendig med hen-
blik på at opfylde målene. 
 
Indsatsbehovet opgøres på baggrund af forskellen mellem den frem-
skrevne tilstand i 2015 og den tilstand som vandforekomsterne skal 
have for at opfylde miljømålene.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevand. 
Omfanget af eksisterende undersøgelsesresultater om miljøfarlige 
forurenende stoffer er meget begrænset for vandløb, søer og kyst-
vande, og for de fleste vandområder er det derfor ikke umiddelbart 
muligt at vurdere vandområdernes målopfyldelse i forhold til miljøfar-
lige forurenende stoffer, herunder vandområdets kemiske tilstand. 
Endvidere er vurderingen begrænset af, at der p.t. primært foreligger 
miljøkvalitetskrav for indholdet i vandfasen, jf. Europa-Parlamentets 
og Rådets Direktiv om miljøkvalitetskrav indenfor vandpolitikken mv. 
2008/105/EF af 16. december 2008 og Miljøministeriets bekendtgø-
relse om miljøkvalitetskrav. Flere af de analyser, der findes for vand-
områderne i oplandet, er foretaget på biota og sediment, hvor det 
ofte er mere relevant at undersøge for disse stoffer. Det forventes, at 
der fremover i højere grad fastsættes miljøkvalitetskrav også for bio-
ta og sediment. Desuden findes for nogle vandområder undersøgelser 
af biologiske effekter som følge af påvirkninger med forurenende 
stoffer. 
 
For at forbedre grundlaget for, til den næste vandplan i 2015, at kun-
ne vurdere, om der i det konkrete vandområde er behov for en ind-
sats, opereres der i denne vandplan med et midlertidigt vurderings-
grundlag. Herved kan vandområderne knyttes til fire forskellige ind-
satskategorier i forhold til konkrete miljøfarlige forurenende stoffer. 
 
I første vandplanperiode baseres indsatsen i forhold til at opfylde mil-
jømål i vandområderne primært på: 

• at udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer skal re-
guleres i henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav, 
det vil sige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik 
og opfyldelse af miljøkvalitetskrav 

• at tilslutninger af spildevand fra virksomheder til offentlige 
spildevandsanlæg i henhold til miljøbeskyttelsesloven skal 
reguleres med tilslutningstilladelser, der skal sikre anven-
delsen af bedste tilgængelige teknologi og at miljøkvali-
tetskrav efter udledning fra det offentlige spildevandsan-
læg kan opfyldes. 

 
Frem til næste vandplan bestemmes behovet for eventuel yderligere 
indsats af, om der i de enkelte vandområder er eller kan være 
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problemer med opfyldelse af miljømålet, for så vidt angår miljøfarlige 
forurenende stoffer generelt ved opfyldelse af god økologisk tilstand 
og for prioriterede stoffer ved god kemisk tilstand. Behovet for even-
tuel yderligere indsats bestemmes desuden ud fra, om udviklingen i 
den samlede belastning med miljøfarlige forurenende stoffer opfylder 
vandrammedirektivets krav om ophør af emissioner, udledninger og 
tab af prioriterede farlige stoffer og krav om progressiv reduktion af 
forurening med øvrige stoffer. 
 
Som grundlag for denne eventuelle yderligere indsats er vandområ-
derne i vandplanen inddelt i fire indsatskategorier baseret på til-
standsvurderingen og vurdering af evt. kilder til stoftilførsel jf. afsnit 
2.2 og 2.3. I tabel 2.4.1 fremgår de fire indsatskategorier, kriterierne 
for inddeling i kategori, samt den indsats, der skal foretages af myn-
digheden. 
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1 Vandområde 
uden problem 
 

2 Vandområde 
under observation 

 

3 Vandområde med 
behov for stofbestemt 

indsats 

4 Vandområde med 
ukendt 

tilstand/belastning 
Kriterier der alle skal 
være opfyldt: 

 Alle kilder til stoftilfør-
sel er kendt 

 Miljøkvalitetskrav er 
opfyldt for de stoffer 
der er viden om bliver 
tilført eller som har 
været tilført  

 Viden om at der ikke 
sker betydende tilfør-
sel af forurenende 
stoffer 

 
 
 

Kriterier hvor et eller 
flere er opfyldt: 

 Koncentration af et 
forurenende stof 
overskrider 75%-
fraktil af værdier fra 
landsdækkende moni-
teringsdata 

 Koncentration af et 
forurenende stof 
overskrider OSPAR1 
Ecotoxicological As-
sessment Criteria 
(EAC) 

 Signifikante stofrela-
terede biologiske af-
fekter (f.eks. impo-
sex) 

 Viden om at der sker 
betydende tilførsel af 
forurenende stoffer 

 

Kriterier hvor et eller 
flere er opfyldt: 

 Miljøkvalitetskrav for 
et eller flere af Vand-
rammedirektivets prio-
riterede stoffer og an-
dre stoffer med fælles-
skabskrav2 ikke opfyldt 

 Miljøkvalitetskrav3 eller 
kvalitetskriterier for et 
eller flere af andre mil-
jøfarlige forurenende 
stoffer er ikke opfyldt 

 Krav til fødevarekvali-
tet ikke opfyldt4 

 Koncentration af et 
forurenende stof over-
skrider 90%-fraktil af 
værdier fra lands-
dækkende monite-
ringsdata 

 

Kriterier: 

 Viden om miljøtilstand 
og tilførsel af miljøfar-
lige forurenende stof-
fer er ikke tilstrække-
lig 

 
 

Indsats 
 Udledning fra punkt-
kilder og tilslutninger 
til offentlig kloak regu-
leres efter gældende 
regler og vejledninger 
med henblik på opfyl-
delse af miljøkvalitets-
krav3+5 

 identificerer udlednin-
ger og registrerer op-
lysninger herom6 

 
 

 Udledning fra punkt-
kilder og tilslutninger 
til offentlig kloak regu-
leres efter gældende 
regler og vejledninger 
med henblik på opfyl-
delse af miljøkvalitets-
krav3+5 

 identificerer udlednin-
ger og registrerer op-
lysninger herom6 

 Tilvejebringe viden om 
kilder og belastning7 

 
 

 Udledning fra punkt-
kilder og tilslutninger til 
offentlig kloak regule-
res efter gældende reg-
ler og vejledninger med 
henblik på opfyldelse af 
miljøkvalitetskrav3+5 

 identificerer udlednin-
ger og registrerer op-
lysninger herom6 

 Gennemgå og hvor 
nødvendigt revidere -
tilladelser til udledning 
og tilladelser til tilslut-
ning til offentlig kloak8  

 Forelægge evt. pro-
blemer vedr. diffuse 
kilder for relevante sty-
relse 

 Identificere og kort-
lægge kilder 

 

 Udledning fra punkt-
kilder og tilslutninger 
til offentlig kloak regu-
leres efter gældende 
regler og vejledninger 
med henblik på opfyl-
delse af miljøkvalitets-
krav3+5 

 identificerer udlednin-
ger og registrerer op-
lysninger herom6 

 Tilvejebringe eller 
forbedre grundlag for 
at kunne gennemføre 
generel indsats3+5 

 

 
Tabel 2.4.1. Oversigt over kriterier for inddeling af vandområderne i indsats-
kategorier og indsatsbehov. 
1) OSPAR (1998). Ecological Assessment Criteria (EAC). 
2) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljø-

kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer 
til vandløb, søer eller havet.  

3) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljø-
kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer 
til vandløb, søer eller havet. 

4) Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders bekendtgørelse nr. 148 
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af 19/02/2007 om visse forureninger i fødevarer  
5) Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006. Tilslutning af industrispildevand til 

offentlige spildevandsanlæg. 
6) Eksisterende og planlagte udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer 

identificeres. Miljømyndigheden (kommuner og By- og Landskabsstyrel-
sens tre miljøcentre) indberetter oplysninger i vilkår i udledningstilladelser 
og resultater af relevante tilsynsdata til registrering. Oplysningerne frem-
sendes til vanddistriktsmyndigheden, der er ansvarlig for vandplanlægnin-
gen, på vanddistriktsmyndighedens anmodning til brug for det videre 
vandplanarbejde, jf. BEK 1699 § 21 stk. 2. Vanddistriktsmyndigheden sik-
rer, at oplysningerne registreres og kvantificerer udledningernes omfang i 
relation til vandområder. 

7) Det vurderes, om kilder er diffuse eller punktkilder sidst i dette afsnit. 
8) Miljømyndighedens gennemgang og revision af tilladelser skal sikre opfyl-

delsen af gældende regler i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav og Miljø-
styrelsens Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til of-
fentlige spildevandsanlæg og bør omfatte: 
• Udledninger fra virksomheder, der er pligtige til godkendelse efter mil-

jøbeskyttelseslovens kapitel 5, herunder blandt andet fiskeopdræt af 
alle former samt affaldsdepoter 

• Udledninger fra kommunale renseanlæg og tilslutninger til renseanlæg 
med betydende tilførsel af forurenende stoffer 

• Udledninger fra særligt belastede separate regnvandsudledninger. 
• Udledninger med overløb fra fælleskloakeret område 
• Udledninger fra andre særlige punktkilder, eksempelvis fra afværge-

pumpninger, udsivning fra andre typer depoter eller oplag af materiale 
indeholdende forurenende stoffer, samt udsivning eller grundvands-
sænkning fra områder kortlagt med forurenet jord 

 
De fire indsatskategorier er ikke en endelig klassificering af vandom-
rådet, men en beskrivelse af, hvordan man skal agere ud fra det vi-
densniveau, der på nuværende tidspunkt foreligger for forskellige 
stoffer. Inddelingen er sket i forhold til de enkelte stoffer, og et vand-
område kan således samtidig være i flere af de fire kategorier - set i 
forhold til forskellige stoffer. Placeringen i indsatskategori er et første 
skridt i en dynamisk proces, hvor indsatskategorien vil blive ændret 
efterhånden, som der foreligger ny viden og kriterier, som det frem-
går nedenfor. 
 
For de konkrete vandområder fokuseres der i vandplanens indsats-
program først og fremmest på indsatskategori 3, hvor der for et eller 
flere stoffer er behov for at forbedre tilstanden, hvor miljøkvalitets-
krav ikke er opfyldt, og hvor kilder til tilførsel af stoffer er kendt. 
Desuden fokuseres der på områder i indsatskategori 2, hvor der for 
et eller flere stoffer, er sandsynlighed for, at miljøkvalitetskrav ikke 
vil kunne opfyldes. 
 
I tabel 2.4.2 er vist en oversigt over, hvilke typer af opgaver miljø-
myndigheden for punktkilder henholdsvis vanddistriktsmyndigheden, 
der er ansvarlig for vandplanlægningen, varetager i forbindelse med 
den generelle indsats efter vandplanens indsatsprogram. 
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Miljømyndighed Vanddistriktmyndigheden 

 Iværksætter foranstaltninger inden for 
sit myndighedsområde 

 Tilvejebringer eller forbedrer viden om 
udledninger med indhold af miljøfarli-
ge stoffer 

 Kvantificerer de individuelle udlednin-
gers omfang 

 Vurderer om kilder er diffuse eller 
punktkilder 

 Indberetter oplysninger til miljøcenter 
efter anmodning 

 Kortlægger kilder til stoftilførsel og 
kvantificerer samlet omfang af tilførs-
ler med fordeling på punktkilder og 
diffuse kilder 

 Vurderer omfang af tilførsel sammen 
med viden om miljøtilstand 

 Tildeler vandområder indsatskategori 
  Iværksætter overvågningsindsats  

Tabel 2.4.2 Oversigt over opgaver, som miljømyndighed og vanddistrikts-
myndighed varetager.  
 
I tilknytning til udledning af spildevand kan der være behov for at 
udpege en blandingszone, hvor der inden for blandingszonen accepte-
res en overskridelse af miljøkvalitetskravene. Blandingszoner udpe-
ges i henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav13 af miljømyn-
dighederne i relation til afgørelser om udledning af spildevand. Blan-
dingszoner skal begrænses til udledningspunkternes umiddelbare 
nærhed. De indføjes i vandplanen, når de er udpeget. Da der endnu 
ikke er udpeget blandingszoner henvises til kortlægning af påvirknin-
ger fra punktkilder jf. afsnit 2.2.1. 
 
Ovenstående definitioner af punktkilder og diffuse kilder til miljøfarli-
ge forurenende stoffer er direktivbestemt14 og anderledes end den 
måde begreberne er anvendt i vandplanens afsnit om næringsstoffer 
m.v. - og traditionelt har været anvendt i Danmark. I nærværende 
sammenhæng defineres punktkilder således som tilførsel af stoffer, 
der kan henføres til en konkret aktivitet, og som dermed omfattet af 
regulering efter miljøbeskyttelsesloven, mens diffuse kilder er flere 
forskellige og spredte kilder som ikke kan reguleres individuelt. 
 
 
2.4.1 Vandløb  
 
Økologisk tilstand 
Ca. 38 % (381 km) af de åbne vandløb, som indgår i denne vand-
plan, kan ikke forventes at leve op til de opstillede mål i 2015 uden 
en miljøforbedrende indsats, som ligger ud over de gældende spilde-

                                                 
13 Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vand-
områder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
14  EF domstolen har defineret punktkilder i forbindelse med udledning af miljø-
farlige forurenende stoffer som ”enhver handling, der kan tilskrives en ”person” 
(navngiven udleder, virksomhed mv.), og som resulterer i en tilførsel af et foru-
renende stof til vandmiljøet”.  
Diffuse kilder er tilsvarende defineret som flere forskellige og spredte kilder, 
hvor det ikke kan tilskrives bestemte ”personer” som årsag til stoftilførslen. 
F.eks. udledning via renseanlæg af stoffer anvendt i husholdninger. 
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vandsplaner og allerede vedtagne øvrige miljøforbedrende foranstalt-
ninger (se tabel 2.4.3).  
 
Tilstanden er desuden ukendt på 7 % af de åbne strækninger, som 
indgår i planen (71 km). Der er her især tale om mindre vandløb, 
som i særlig grad er forstyrrede af mennesket. Endvidere vil målet 
om mindst god tilstand ikke være opfyldt for de målsatte stræknin-
ger, som er rørlagte.  
 
En del, især mindre vandløb, har så forringede fysiske forhold, at må-
lopfyldelse normalt ikke kan forventes uden et indgreb til forbedring 
af disse forhold. Dertil kommer, at en række vandløb indeholder for-
skellige former for spærringer, der hindrer faunaens vandring og 
spredning i vandløbssystemerne. Endelig forekommer i visse vandløb 
store reduktioner i vandføringen i forbindelse med vandindvinding. 
Effekten af en reduceret vandføring på den økologiske tilstand er på 
nuværende tidspunkt dog ikke tilstrækkeligt belyst.  
 

Høj  
tilstand 

God 
tilstand 

Godt potentiale 
eller bedre Forventet opfyldel-

se af målene i 
2015 
 
 
 

Opfyldt Ikke  
opfyldt 

Opfyldt Ikke  
opfyldt 

Opfyldt Ikke op-
fyldt 

Ukendt 
tilstand 

 
 
 
 
 
 

Små naturlige vand-
løb (type 1) 

14 0 247 171 - - 46 

Mellemstore naturlige 
vandløb (type 2) 

32 0 177 190 - - 4 

Store naturlige vand-
løb (type 3) 

44 0 22 0 - - 0 

Stærkt modificerede 
vandløb 

- - - - 6 0 5 

Kunstige vandløb - - - - 24 20 14 

Åbne vandløb i alt 90 0 446 361 30 20 69 

 
Tabel 2.4.3. Oversigt over den forventede målopfyldelse i vandløbene i 2015 
på basis af allerede iværksatte eller planlagte miljøforbedringer (inden for 
’baseline’). Vurderingerne er foretaget ud fra kendskab til smådyrsfaunaen 
alene. Tallene er angivet i km og kun for de 1016 km åbne strækninger.  
 
Omfanget af den samlede supplerende indsats, der vurderes at være 
nødvendig for at opnå målopfyldelse med hensyn til de hydromorfolo-
giske forhold og vandkvaliteten, er angivet i tabel 2.4.4 (se også 
kortbilag 4 og 5 om fysiske forbedringer). Indsatsbehovet er opgjort 
både ud fra kendskab til smådyrsfaunaen og ud fra den eksisterende 
viden om forekomst af spærringer for faunaens frie vandring og 
spredning.  
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Forbedringer af vandkvaliteten i vandløbene forudsætter begrænsning 
af spildevandstilførslen fra skønsmæssigt 2 renseanlæg, ca. 18 regn-
betingede udløb fra fælles kloak, 14 ferskvandsdambrug og 34 
spredtliggende ejendomme i det åbne land (ud over de af regionpla-
nen omfattede ejendomme).  
 
 

Opgørelse for vandløb, der 
indgår i vandplanen 
 

 
Naturlige 

Type 1 
(små) 

 

Naturlige 
Type 2 

(mellem) 

Naturlige 
Type 3 
(store) 

Øvrige 
(kunstige og 

SM) 
I alt 

Samlet vandløbslængde i oplan-
det (km) 

484 403 66 71 1024 

Åbne vandløb i alt (km) 478 403 66 69 1016 

Åbne vandløb med ukendt tilstand 
(km) 

47 4 0 20 71 

Åbne vandløb, der ikke opfylder 
målene for faunaklasse (km) 

200 205 0 20 425 

Fysiske forbedringer 

Behov for ændret vedligeholdelse, 
åbne (km) 1 163 159 0 20 342 

Behov for genåbning af rørlagte 
strækninger midt i vandløbssy-
stemerne (km) 2 

4 < 1 < 1 < 1 4 

Behov for genåbning af øvre 
rørlagte strækninger (km)2 2 0 0 1 3 

Behov for mindre restaureringer 
(km) 

86 63 0 2 151 

Behov for spærringsfjernelse 
(antal spærringer) 

44 19 1 3 67 

Forbedring af hydrologi 

Behov for begrænsning af vand-
indvinding (km) 3 

299 220 28 57 605 

Vandkvalitetsforbedringer 

Påvirket af spildevandsudledning 
(km) 
Behov for forbedret rensning 

107 150 0 19 276 

Påvirket af pesticider (km) 
Behov for ophør af udledning 

- - - - 
Ingen 
viden 

Påvirket af okker, behov for 
vandstandshævning/genslyng-
ning (km) 

2 12 0 1 15 

Påvirket af okker men omfang 
ukendt. Muligvis behov for indsats 
(km)* 

66 79 0 16 161 

 
Tabel 2.4.4. Behov for forbedring af de hydromorfologiske forhold og vandkva-
liteten i naturlige vandløb af forskellig størrelse, samt i kunstige og stærkt 
modificerede (SM) vandløb. I de første fire rækker er til sammenligning angi-
vet den totale vandløbslængde, den samlede åbne vandløbslængde, den åbne 
vandløbslængde med ukendt tilstand og den åbne vandløbslængde, hvor målet 
for den økologiske tilstand bedømt ud fra smådyrsfaunaen ikke er opfyldt. En 
andel af de angivne strækninger er påvirket af spildevandsudledninger fra 
spredt bebyggelse.  
1 Det forventes i udgangspunktet, at indsats i form af forbedret spildevands-
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rensning vil være tilstrækkelig til at opnå målopfyldelse på disse strækninger. 
2 Det forudsættes her, at hvis der efter genåbning ikke foretages vedligehol-
delse, eller at denne foretages så skånsomt, at de fysiske forhold ikke hindrer 
målopfyldelse. 
 3 Beregningerne er behæftet med usikkerhed. Der foreslås derfor ingen ind-
sats over for påvirkninger fra indvinding. Indsatsbehovet fastlægges frem mod 
næste vandplan. Se afsnit 2.4.4.  
4 En række vandløb er i ukendt omfang påvirket af okker, og en indsats over-
for okker begrænses i denne planperiode til ændring af vedligeholdelsen (se 
også afsnit 1.3.2 Anvendte undtagelser). 
 
 
Beregninger af vandindvindingens påvirkning af vandløb er relativt 
usikre, se afsnit 2.4.4. 
 
For vandløb bør indvindingen ikke medføre en reduktion af deres 
vandføring på over 5 % og 10-25 % af oprindeligt medianminimum 
på strækninger, hvor vandløbenes miljømål er henholdsvis høj økolo-
gisk tilstand og god økologisk tilstand. Den konkrete fastsættelse af 
den maksimalt tilladelige påvirkning indenfor intervallet 10-25 %, 
foretages på baggrund af kendskab til vurderes i forhold til vandløbs-
typen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. 
 
Vandløbsstrækninger (605 km), hvor påvirkningen af medianmini-
mumvandføringen fra vandindvinding vurderes at være større end de 
opstillede maksimumgrænser (se bilag 3) er angivet tabel 2.4.4.  
 
Denne beskyttelse af vandløbenes vandføring kan betyde, at der kan 
være tilfælde, hvor der vurderes at være et reduktionsbehov over for 
en vandindvinding, selvom miljømålet vurderet ud fra smådyrsfauna-
en forventes opfyldt i 2015. Årsagen er, at kriterierne for målopfyl-
delse i vandløbene endnu ikke omfatter alle direktivets kvalitetsele-
menter. Faunaklassen (DVFI) afspejler således kun i begrænset om-
fang effekten af reduktioner i vandføringen. 
 
Vandkraftsøer 
Opstemningerne ved Holstebro Vandkraftsø, er menneskeskabte, og 
skal som udgangspunkt – i vandrammedirektivets terminologi – der-
med betragtes som vandløb, med de miljømål, der gælder for denne.  
 
Dette indebærer formentlig, at det er nødvendigt at forbedre de nu-
værende passageforhold for vandløbsfaunaen ved vandkraftsøen. Der 
er for nuværende ikke fuld klarhed over, hvordan direktivets be-
stemmelser om passageforhold skal tolkes i forhold til vandkraftsøer, 
og i hvilket omfang der hermed vil være behov for at iværksætte 
større anlægsprojekter. 
 
På denne baggrund udpeges vandløbsstrækningerne i søerne midler-
tidigt som værende stærkt modificerede og indsatsen udskydes i for-
hold til forbedring af kontinuiteten ved Holstebro Vandkraftsø (jf. af-
snit 1.3.1). I forbindelse med den tekniske afklaring vil forskellige 
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løsningsmodeller skulle vurderes – herunder en genetablering af den 
oprindelige vandløbsstrækning, hvor der nu er en opstemmet vand-
kraftsø samt vurdering af en etablering af omløbsstryg forbi søen.  
 
Usikkerhed på opgørelse af indsatsbehov 
Indsatsbehovet til forbedring af tilstanden i vandløb er opgjort på 
basis af eksisterende viden. Der er således anvendt kvalitetssikrede 
overvågningsdata for smådyrsfauna m.v. på 363 stationer. Af disse er 
261 undersøgt i perioden 2003-2008 mens 102 stationer er under-
søgt i perioden 1998-2002. Samlet set er 96 undersøgt mere end en 
gang. Det er ved vurderingerne antaget, at tilstanden på stationerne i 
et vist omfang er repræsentative for tilstanden på længere stræknin-
ger omkring stationerne. Dette vil ikke altid være tilfældet, hvorfor 
der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen af indsatsbeho-
vet, især hvad angår de hydromorfologiske forhold. 
 
For påvirkningerne er der anvendt alle kendte data, hvoraf nogle er 
nye i forhold til basisanalysen. Oplysningerne om forekomst af spær-
ringer bygger som udgangspunkt på oplysningerne fra basisanalysen, 
og er søgt opdateret via information fra kommunerne. Kvaliteten og 
omfanget af registreringerne varierer dog meget, hvorfor der på den 
baggrund også er en usikkerhed forbundet med opgørelsen af antallet 
af spærringer og dermed ved indsatsbehovet for skabelse af kontinui-
tet.  
 
Det er forudsat, at allerede udførte/planlagt udførte miljøforbedrende 
foranstaltninger inden for ’baseline’ virker efter hensigten og dermed 
ikke kræver supplerende indsats over for den aktuelle påvirkning.  
 
Natura 2000-områder 
Der er ikke i vandplanen foretaget en særskilt vurdering af beva-
ringsstatus for arter og naturtyper omfattet af Habitatdirektivet. Der 
henvises til Natura 2000 planerne for de pågældende områder, se 
bilag 1. Imidlertid kan der drages en række konklusioner om de mest 
truede arter og naturtyper.  
 
Laks 
Oprindelige danske bestande af laks findes i 4 større vandsystemer i 
det vestlige Jylland, bl.a. i Storå-systemet. Alle vandområder er ud-
peget som Natura 2000 område, hvor arten udgør en del af udpeg-
ningsgrundlaget. Artens bevaringsstatus i Storå-systemet er ugun-
stig. 
 
Havlampret 
Havlampretten har sin opvækst både i vandløb og i havet. Den gyder 
i vandløbene på hård gruset/stenet bund. Arten er sjælden i Danmark 
og indgår i udpegningsgrundlaget i 19 Natura 2000 områder (for-
trinsvis i Nordvestjylland). Havlampret kan ikke passere spærringer 
eller fisketrapper, hvorfor arten er afhængig af fuld kontinuitet for at 
kunne vandre mellem gyde- og opvækstområderne. Generelt er der 
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er ringe kendskab til artens bevaringsstatus. 
 
Flodlampret 
I levevis minder flodlampret om havlampret. Arten udgør en del af 
udpegningsgrundlaget i 17 habitatområder, med flest i Vestjylland. 
Ligesom havlampret er der generelt ringe kendskab til artens beva-
ringsstatus. 
 
Bæklampret 
Bæklampretten har hele sin opvækst i vandløb. Arten er forholdsvis 
almindelig i Danmark og indgår i udpegningsgrundlaget i 58 Natura 
2000 områder (fortrinsvis i Jylland). Arten er en ringe svømmer og er 
ligesom hav- og flodlampret afhængig af fuld kontinuitet forbi spær-
ringer og fisketrapper. Generelt er der også ringe kendskab til denne 
artes bevaringsstatus. 
 
Vandløb med vandplanter og vandløbsbræmmer 
For naturtypen ’vandløb med vandplanter’ er den største trussel i dag 
fysiske forstyrrelser i form af vedligeholdelse (grødeskæring og op-
gravning) og tidligere tiders regulering, der fastholder vandløbene i 
en dårlig fysisk tilstand med lav diversitet af vandplanter. Naturtypen 
’Bræmmer med høje urter’ trues især af vedligeholdelse (kantskæ-
ring), samt tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stof-
fer (diverse pesticider).  
 
Kilder med kalkholdigt vand, rigkær og tidvist våde enge 
Naturtypen ’kilder med kalkholdigt vand’, der omfatter vandløbenes 
udspring med omgivende vegetation, er især truet af regulering, ved-
ligeholdelse (opgravning) og vandindvinding, samt tilførsel af næ-
ringsstoffer og tilgroning. Desuden kan naturtyperne ’Rigkær’ og ’Tid-
vist våde enge’ på mager eller kalkrig bund’ være truet af dræning og 
udtørring som følge af nærliggende vandløbs regulering og vedlige-
holdelse, samt vandindvinding.  
 
Det påregnes, at de forbedringer, som omtales i vandplanen, i et vist 
omfang vil bidrage til at sikre gunstig bevaringsstatus for de omtalte 
særlige arter og naturtyper, der er tilknyttet vandløb. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
På baggrund af tilstandsvurderingen (afsnit 2.3.1) og vurdering af 
evt. kilder til stoftilførsel er vandløbene inddelt i 4 indsatskategorier 
jf. tabel 2.4.1 og 2.4.5.  
 
På alle vandløbsstrækninger i hovedoplandet er der ingen viden om 
tilførslen af miljøfarlige forurenende stoffer. Alle vandløbsstræknin-
gerne er derfor omfattet af indsatskategori 4. Her skal tilvejebringes 
det fornødne grundlag for at kunne gennemføre en generel indsats 
(se tabel 2.4.1).  
 
Alle vandløb er også medtaget i kategori 1 ”Vandområde uden pro-



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nissum Fjord HØRING 

Redegørelse 

 
 
 
 
 

 
140 

blem”, idet nogle stoffer er vurderet generelt ikke at være et pro-
blem i Danmark, eksempelvis alachlor (Miljøstyrelsen 2007: Basisvi-
den om EU-regulerede stoffer i vandmiljøet, Miljøprojekt nr. 1181)  

Vandløb med en kendt betydende belastning fra punktkilder placeres i 
kategori 2 "Vandområde under observation". For forskellige påvirk-
ningstyper angiver tabel 2.2.6 stoffer, der med sandsynlighed giver 
overskridelse af miljøkvalitetskriterier. Om påvirkningen er betydende 
for vandmiljøet kommer an på koncentrationsniveau og stofmængden 
i udledningen, miljøkvalitetskrav for stoffet og tilbageholdel-
se/omsætning inden tilførslen til vandområdet samt fortyndingen om-
kring udledningsstedet. Foreløbig sættes vandløb og søer med bety-
dende udledning fra renseanlæg, spredt bebyggelse, regnbetingede 
udledninger, industri eller dambrug i kategorien 2 "Vandområde un-
der observation" for de stoffer, der er angivet for den enkelte påvirk-
ningstype i førnævnte tabel. Denne foreløbige kategorisering foreta-
ges ud fra generel viden om sandsynlighed for overskridelse af miljø-
kvalitetskrav. Den kan blive ændret med bl.a. øget viden om påvirk-
ninger.  

Kategoriseringen kan blive ændret med bl.a. øget viden om påvirk-
ninger herunder tegn på påvirkning med pesticider på vandløbsfauna. 
 
Miljømyndighederne i oplandet til Hovedvandopland Nissum fjord bør 
gennem tilladelser og godkendelser sikre, at udledninger af miljøfarli-
ge forurenende stoffer begrænses gennem anvendelse af bedst til-
gængelig teknologi, ligesom det sikres at øvrige tiltag iværksættes jf. 
tabel 2.4.1 og retningslinjer 49-50 kap. 1.4.  
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1. Vandområde 
uden problem 

2. Vandområde 
under observation 

3. Vandområde 
med behov for 

stofbestemt  
indsats 

4. Vandområde 
med ukendt 

tilstand/belastning 

  
Vandløbsstrækning ned-
strøms renseanlæg og 
dambrug i: 
Vegen å 
Lilleå 
Storå 
 
Vandløbsstrækning ned-
strøms renseanlæg i: 
Lundby Bæk 
Herningsholm Å 
Tværmose Bæk 
Højris Å 
Ramme Å 
Skalkhøj Grøft 
Støvlbæl-Ufborg 
Græm Mosegrøft 
Hage Grøft 
 
Vandløbsstrækning ned-
strøms dambrug i: 
Fåremølle Å 
Tvis Å 
Flynder Å 
Sunds Nørreå 
Damhus Å 
Idom Å 
Gryde Å 
 
Vandløbsstrækning ned-
strøms industri i: 
Frøjk Bæk 
Storå 
Højris Å 
 
Vandløb med væsentlig 
påvirkning fra regnbetin-
gede udløb og spredt 
bebyggelse. 

  

Tabel 2.4.5. Fordeling af vandløb på indsatskategorier i Hovedvandopland 
Nissum Fjord. For nogle stoffer er alle vandløb i hovedvandoplandet i kategori 
1 og 4, jf. teksten. 
 
 
2.4.2 Søer 
 
Økologisk tilstand 
Tilstandsvurderingen af søerne i Hovedvandopland Nissum Fjord vi-
ser, at den nuværende samt den fremskrevne tilstand i langt de fleste 
af søerne er høj eller god, se tabel 2.3.5. 17 af de 22 søer forventes 
at nå målopfyldelse i 2015 uden at der iværksættes supplerende til-
tag.  
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I figur 2.4.1 ses kvælstof- og fosforbelastningen af de enkelte søer 
dels under de nuværende belastningsforhold og dels under den frem-
skrevne belastning (baseline 2015). Endvidere er markeret den fos-
forbelastning, der svarer til målopfyldelse. 

 
Figur 2.4.1. Den arealspecifikke kvælstof- og fosforbelastning af søerne i 
oplandet, dels under de nuværende belastningsforhold og dels den frem-
skrevne belastning (baseline 2015). Fosforbelastningen ved målopfyldelse 
fremgår tillige.  
 
I planperioden frem til 2015 gennemføres kun en indsats overfor fos-
for, da det faglige grundlag for at vurdere behov for og effekt af 
kvælstofreduktion er mangelfuldt. En række af virkemidlerne overfor 
fosfor vil dog samtidig reducere kvælstoftilførslen. En gennemførsel af 
indsatsen overfor tilførslen af fosfor (den eksterne belastning), vil 
ikke nødvendigvis medføre at søen opfylder miljømålet umiddelbart, 
da interne forhold i søen som intern belastning og biologisk træghed, 
kan forsinke udviklingen. Intern belastning skyldes, at tidligere tilført 
fosfor er ophobet i søbunden, hvorfra det kan frigives til vandet, hvil-
ket typisk sker om sommeren, hvor det kan give anledning til øget 
algevækst.  
 
Søernes økologiske tilstand kan endvidere være påvirket af miljøfarli-
ge forurenende stoffer. Denne problemstilling vurderes i efterfølgende 
afsnit om miljøfarlige forurenende stoffer/kemisk tilstand.  
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Det opgjorte indsatsbehov overfor fosfor for at nå målopfyldelse i 
2015 ses i tabel 2.4.6. For den eksterne belastning vurderes målop-
fyldelse at kunne opnås, når belastningen reduceres til det fosforni-
veau i søen, der fremgår af tabel 1.2.4. Ud over behovet for redukti-
on af den eksterne belastning viser tabellen, hvor der er intern be-
lastning. I tilfælde, hvor der er tilstrækkelig viden til at foreslå sø-
restaurering, er dette tillige angivet, herunder også hvilken metode 
der foreslås anvendt. Se i øvrigt efterfølgende tekst om de enkelte 
søer. 
 

Opgjort indsatsbehov, fosfor Baseline 
Fosfor- 

belastning 
2015 

Ekstern belastning 

Sønavn 
 

Baseline 
 
Tilstand 
 2015 

tons/år tons/år 
% af be-
lastning 

Intern belast-
ning/ 
Sørestaurering 
1) 

Byn Høj3) 0,263 0 0  
Fuglsang Sø (Høj)2 - 0 0  
Fællesmose nordlige del (Høj) 2) - 0 0  
Fællesmose sydlige del (Høj) 2) - 0 0  
Gødstrup Sø God 0,056 0 0 X (F)1) 
Husby Sø God3) 0,807 0 0  
Hvidmose (Høj) 2) - 0 0  
Indfjorden God 4,235 0 0  
Knudmose Sø (God) 2) - 0 0  
Kraftsværkssøen (God) 2) - 0 0  
Nørresø God3) 0,833 0 0  
Ravnholt sø - - 0 0  
Rørsø - - 0 0  
Sidetagssø M (God) 2) - 0 0  
Sidetagssø øst for Ikast (God) 2) - 0 0  
Sunds Sø God 1,176 0 0  
Sø v. Nissum Fjord - - 0 0  
Sømose (Høj) 2) - 0 0  
Søndersund Høj3) 0,345 0 0  
Tang Sø God 3,843 0 0  
Holstebro Vandkraftsø (God) 29,910 0 0  
Våd eng v. Nissum Fjord2) - - 0 0  

 
Tabel 2.4.6. Oversigt over baseline tilstand, baseline fosforbelastning samt 
det opgjorte indsatsbehov overfor fosfor for opnåelse af målopfyldelse i hver 
af de 22 søer. Se i øvrigt omtale under de enkelte søer. 
1) Hvis muligt er restaureringsmetode foreslået. (F): Fosforbinding i sedimentet  
2) Tilstand og indsatsbehov ikke opgjort på grund af manglende data 
3) Vurderes ikke at opfylde gunstig bevaringstilstand/prognose jf. Natura 2000-plan 
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Der skal knyttes følgende kommentarer til de enkelte søer:  
 
Byn 
Byn er Natura 2000-område. Søen opfylder miljømålet (høj tilstand) 
hvad angår klorofyl, så der iværksættes ikke særskilt indsats. For 
naturtypen søbred med småurter (3130) er prognosen vurderet 
ugunstig fordi kvælstofdepositionen fra luften er højere end tåle-
grænsen for naturtypen. Modelberegning tyder endvidere på, at fos-
fortilførslen er for stor, og søen er kun i moderat tilstand hvad angår 
støtteparameteren kvælstof. Det vurderes derfor, at målopfyldelsen 
er truet. Det skal endvidere sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplan-
det sker en øget tilførsel af næringsstoffer. Byn er okkerbelastet som 
følge af tilledning fra oplandet. 
 
Fuglsang Sø 
Søen er forholdsvis nyetableret i forbindelse med råstofgravning og 
tilstanden er ukendt. Derfor har det ikke været muligt at opgøre et 
indsatsbehov. Da søen har et meget lille opland og derfor primært 
modtager grundvand og regnvand, antages søen, at kunne opfylde 
miljømålet, hvilket underbygges af målinger af klorofyl, udført af 
Herning Kommune i 2007. Søen er udpeget som badevandssø og skal 
derfor opfylde kravene hertil. 
 
Fællesmose nordlige del 
Søen opfylder miljømålet, så der er ikke behov for særskilt indsats. 
Det bør dog bemærkes, at søens tilstand er vurderet på baggrund af 
et spinkelt og ældre datagrundlag fra 2001. Søen er endvidere kun i 
moderat tilstand hvad angår støtteparameteren kvælstof. Det skal 
sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af 
næringsstoffer.  
 
Fællesmose sydlige del 
Tilstanden kendes ikke for øjeblikket, men det antages at den opfyl-
der høj tilstand, da den er forbundet med Fællesmose nordlige del. 
Der planlægges derfor ingen indsats, men tilstanden må ikke forrin-
ges. Det skal således sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Gødstrup Sø 
Den allerede vedtagne indsats i oplandet gør, at der ikke er behov en 
supplerende indsats over for den eksterne belastning. For at opnå 
målopfyldelse i 2015 vurderes det nødvendigt med en indsats overfor 
den interne belastning gennem en sørestaurering, f.eks. i form af 
kemisk fældning af fosfor i sedimentet. Det skal endvidere sikres, at 
der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af nærings-
stoffer.  
 
Husby Sø 
Søen er Natura 2000-område. Søen opfylder miljømålet (god til-
stand), hvad angår klorofyl, så der iværksættes ikke særskilt indsats. 
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Prognosen for naturtypen ”Næringsrig sø” (3150) vurderes at være 
gunstig. Modelberegning tyder dog på, at fosfortilførslen er for stor, 
og søen er kun i moderat tilstand, hvad angår støtteparameteren 
kvælstof. Det vurderes derfor, at målopfyldelsen på sigt ikke vil kun-
ne fastholdes. Det skal endvidere sikres, at der ikke ved aktiviteter i 
oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
Hvidmose 
Søen opfylder miljømålet, så der er ikke behov for særskilt indsats. 
Vurderingen bygger på et ældre datagrundlag fra 2001. Søen er kun i 
moderat tilstand hvad angår støtteparameteren kvælstof. Det skal 
sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af 
næringsstoffer. 
 
Indfjorden 
Søen er Natura 2000-område. Søen opfylder miljømålet (god til-
stand), hvad angår klorofyl, så der iværksættes ikke særskilt indsats. 
Modelberegning tyder dog på, at fosfortilførslen er for stor. Det vur-
deres derfor, at målopfyldelsen på sigt ikke vil kunne fastholdes. Det 
skal endvidere sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en 
øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Kraftværkssøen (ved Herning) 
Søen er forholdsvis nyetableret i forbindelse med råstofgravning og 
tilstanden er ukendt. Derfor har det ikke været muligt at opgøre et 
indsatsbehov. Da søen har et meget lille opland og derfor primært 
modtager grundvand og regnvand, antages søen, at kunne opfylde 
miljømålet. Søen er udpeget som badevandssø og skal derfor opfylde 
kravene hertil. Det skal sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Nørresø 
Søen er Natura 2000-område. Søen opfylder miljømålet (god til-
stand), hvad angår klorofyl, så der iværksættes ikke særskilt indsats. 
Prognosen for sønaturtypen ”Næringsrig sø” (3150) vurderes at være 
gunstig. Modelberegning tyder endvidere på, at fosfortilførslen er for 
stor, og søen er kun i moderat tilstand hvad angår støtteparameteren 
kvælstof. Det vurderes derfor, at målopfyldelsen på sigt ikke vil kun-
ne fastholdes. Det skal endvidere sikres, at der ikke ved aktiviteter i 
oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
Ravnholt Sø   
Da søen ikke tidligere har været undersøgt, er tilstanden ukendt. 
Derfor har det ikke været muligt at opgøre et indsatsbehov. 
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Rørsø 
Rørsø opfylder ikke miljømålet om god økologisk tilstand. Opgørelse 
af belastning og indsatsbehov har ikke været muligt. Endvidere er 
datagrundlaget utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at 
restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst eg-
nede. 
 
Sidetagssø M, Sidetagssø øst for Ikast og Knudmose sø 
Søerne er forholdsvis nyetableret i forbindelse med råstofgravning og 
tilstanden er ukendt. Derfor har det ikke været muligt at opgøre et 
indsatsbehov. Da søerne har et meget lille opland og derfor primært 
modtager grundvand og regnvand, antages søerne, at kunne opfylde 
miljømålet. Det skal sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker 
en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Sunds Sø 
Søen opfylder miljømålet (god tilstand), hvad angår klorofyl, så der 
iværksættes ikke særskilt indsats. Modelberegning tyder dog på, at 
fosfortilførslen er for stor, og søen er kun i moderat tilstand hvad an-
går støtteparameteren kvælstof. Det vurderes derfor, at målopfyldel-
sen på sigt ikke vil kunne fastholdes. Søen er okkerbelastet som følge 
af tilledning fra oplandet. Søen er udpeget som badevandssø og skal 
derfor opfylde kravene hertil. Det skal sikres, at der ikke ved aktivite-
ter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Sømose 
Søen opfylder miljømålet, så der er ikke behov for særskilt indsats. 
Søen er dog kun i moderat tilstand, hvad angår støtteparameteren 
kvælstof. Det skal sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker 
en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Søndersund 
Søen er Natura 2000-område. Søen opfylder miljømålet (høj til-
stand), hvad angår klorofyl, så der iværksættes ikke særskilt indsats. 
For naturtypen søbred med småurter (3130)er prognosen vurderet 
ugunstig fordi kvælstofdepositionen fra luften er højere end tåle-
grænsen for naturtypen Modelberegning tyder endvidere på, at fos-
fortilførslen er for stor, og søen er kun i moderat tilstand hvad angår 
støtteparameteren kvælstof. Det vurderes derfor, at målopfyldelsen 
på sigt ikke vil kunne fastholdes. Det skal endvidere sikres, at der 
ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
Søndersund er okkerbelastet som følge af tilledning fra oplandet. 
 
Tang Sø 
Søen er Natura 2000-område. Søen opfylder miljømålet (god tilstand) 
hvad angår klorofyl, så der iværksættes ikke særskilt indsats. Prog-
nosen for naturtypen ”Næringsrig sø” (3150) vurderes at være gun-
stig. Modelberegning tyder endvidere på, at fosfortilførslen er for stor, 
og søen er kun i moderat tilstand hvad angår støtteparametrene fos-
for og kvælstof. Det vurderes derfor, at målopfyldelsen på sigt ikke 
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vil kunne fastholdes. Det skal endvidere sikres, at der ikke ved aktivi-
teter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. Søen er ok-
kerbelastet som følge af tilledning fra oplandet. 
 
Holstebro Vandkraftsø 
Opstemningen ved Holstebro Vandkraftsø er menneskeskabt, og den 
del af Storåen, hvor der i dag ligger en sø, skal som udgangspunkt – i 
vandrammedirektivets terminologi – dermed betragtes som et vand-
løb, med de miljømål, der gælder for dette.  
 
Dette indebærer formentlig, at det er nødvendigt at forbedre de nu-
værende passageforhold for vandløbsfaunaen ved Holstebro Vand-
kraftsø, f.eks. ved at nedlægge søen eller forlægge Storåen uden om. 
Der er dog på nuværende tidspunkt ikke fuld klarhed over, hvordan 
direktivets bestemmelser om passageforhold skal tolkes i forhold til 
vandkraftsøer, og i hvilket omfang der hermed vil være behov for at 
iværksætte større anlægsprojekter.  
 
På denne baggrund udskydes indsatsen i forhold til forbedring af kon-
tinuiteten ved Holstebro Vandkraftsø, så den tidligst gennemføres i 2. 
planperiode (2015 - 2021), hvilket giver tid til teknisk afklaring og 
konsekvensvurdering og dialog samt afklaring i forhold til en EU-
tolkning af begrebet ”kontinuitet”, herunder rammerne for anvendel-
sen af undtagelsesbestemmelser. Spørgsmålet om sikring af vand-
løbskontinuiteten forbi søen behandles i øvrigt i afsnit 2.4.1 samt af-
snit 1.3.2. 
 
Såfremt ovennævnte afklaring frem mod næste vandplanperiode re-
sulterer i, at Holstebro Vandkraftsø permanent udpeges som en 
stærkt modificeret strækning af Storåen, og søen dermed bevares, vil 
søens nuværende tilstand opfylde miljømålet, hvad angår klorofyl. 
Vurderingen bygger på et ældre datagrundlag fra 1996. Modelbereg-
ninger tyder dog på, at fosfortilførslen i dag er for stor, og at søen 
kun er i moderat tilstand, hvad angår støtteparameteren fosfor, og i 
ringe tilstand hvad angår støtteparameteren kvælstof.  
 
Våd eng v. Nissum Fjord og Sø ved Nissum fjord 
Søerne er Natura 2000-område. Da de ikke tidligere har været un-
dersøgt, er tilstanden ukendt. Derfor har det ikke været muligt at 
opgøre et indsatsbehov. 
 
Øvrige søer 
For alle søer ud over ovennævnte gælder det, at de skal opnå god 
økologisk tilstand. Der vil typisk være behov for at nedbringe tilførs-
len af næringsstoffer. Den generelle bestemmelse om, at der skal 
etableres 10 m sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs 
vandløb og bredden af søer > 100 m² vil medvirke til dette. Desuden 
kan følgende foranstaltninger gennemføres for yderligere at reducere 
belastningen: 
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1) Reducere tilførsel af næringsstoffer fra omgivende arealer gen-
nem: 
• Videregående rensning med fosforfjernelse af spildevand fra 

ejendomme i oplandet 
• Afskæring af regnbetingede udledninger 
• Afskæring af dræntilløb fra højere liggende områder 
• Foranstaltninger til reduktion af næringsstofafstrømningen 

fra dyrkede arealer  
2) Fjerne eller reducere andeopdræt til jagtformål 
3) Ophøre med fiskeudsætninger og put & take (især karper). 
 

Reguleringen af disse forhold sker gennem bestemmelserne i sektor-
lovgivningen (naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, miljøbeskyttel-
sesloven m.v.).  

 
Natura 2000-områder 
Ud over de ovennævnte Byn, Husby Sø, Indfjorden, Nørresø, Sø v. 
Nissum Fjord, Søndersund, Tang Sø og våd eng ved Nissum Fjord er 
31 øvrige søer udpeget som sø-naturtyper indenfor Natura 2000-
områder. Effekten af de generelle virkemidler i vandplanen, herunder 
randzoner, vil medvirke til opfyldelse af miljømålet og samtidig med-
virke til at sikre, at der ikke sker en forringelse i forhold til gunstig 
bevaringsstatus. Kommunerne skal via Natura 2000-planerne søge at 
opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyperne. Dette vil samtidig 
medvirke til opnåelse af god økologisk tilstand i søerne. 
 
Usikkerhed på opgørelse af indsatsbehov 
Indsatsbehovet overfor den eksterne tilførsel af fosfor til den enkelte 
sø er opgjort ud fra eksisterende vurdering af søens tilstand, den 
målte eller beregnede tilførsel af fosfor, samt modeller for sammen-
hængen mellem fosfortilførsel og fosforkoncentration i søen.  
 
Vidensgrundlaget for vurdering af belastningen er forskelligt fra sø til 
sø. Ved nogle søer har der været målinger af belastningen gennem 
flere år, ved andre søer enkelte års målinger tilbage i tiden og for 
atter andre foreligger der ikke målinger direkte ved søen. I det sidste 
tilfælde er søens belastning vurderet ud fra målinger ved andre til-
svarende søområder. Endvidere er intensiteten af målinger også af 
betydning for usikkerheden. 
 
Belastningen ved baseline vil være behæftet med de samme usikker-
heder og herudover med en usikkerhed på effekten af de tiltag der 
indregnes, herunder tiltag over for spredt bebyggelse. 
 
For at vurdere indsatsbehovet, er der anvendt en generel model for 
sammenhængen mellem fosfortilførsel og fosforkoncentration i søen. 
Sådanne generelle modeller kan give et godt billede af den generelle 
sammenhæng, og dermed af det samlede indsatsbehov for søerne, 
men der vil være usikkerhed i forhold til den enkelte sø, den anven-
des på.  
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Mange af søerne er desuden underlagt en intern belastning med fos-
for, som skyldes tidligere tilførsler af fosfor fra f.eks. byspildevand. 
Dette er nu ophobet i søbunden og kan i en længere årrække frigives 
til vandet. Dette betyder, at mange af søerne har et betydeligt højere 
indhold af fosfor – og dermed klorofyl – end forventet ud fra nuvæ-
rende tilførsler, og derfor kan man ikke bruge aktuelle målinger til at 
validere modellerne, hvis der er en betydelig intern belastning. 
 
Samlet set betyder ovennævnte, at der kan være en vis usikkerhed 
på det beregnede indsatsbehov for den enkelte sø, mens indsatsbe-
hovet for søerne samlet er mindre usikkert.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
På baggrund af tilstandsvurderingen (afsnit 2.3.2) og vurdering af 
evt. kilder til stoftilførsel er søerne inddelt i 4 indsatskategorier, jf. 
tabel 2.4.1 og tabel 2.4.7.  
 
I Byn, Gødstrup Sø, Husby Sø, Sunds Sø, Søndersund og Holstebro 
Vandkraftsø overstiger koncentrationen af flere tungmetaller 90 %-
fraktilen for danske søer. Det drejer sig om cadmium og nikkel i Byn, 
krom i Husby Sø og Sunds Sø, zink, cadmium og nikkel i Søndersund 
og Holstebro Vandkraftsø samt samtlige af de tungmetaller, der er 
analyseret for i Gødstrup Sø. Husby Sø, Sunds Sø og Holstebro Vand-
kraftsø placeres på baggrund heraf i indsatskategori 3 for disse stof-
fer. Gødstrup Sø placeres i indsatskategori 2, da de høje koncentrati-
oner skyldes en massiv spildevandstilledning fra Herning By samt 
forskellige industrier, som i dag er fjernet. Der er således ikke behov 
for en egentlig stofspecifik indsats i Gødstrup Sø. De høje koncentra-
tioner af visse tungmetaller i Byn og Søndersund skyldes formodent-
ligt udvaskning af pyritholdigt jord, hvorfor der heller ikke i deres 
tilfælde er behov for en stofspecifik indsats. Byn og Søndersund pla-
ceres således også i indsatskategori 2.  
 
I søerne Byn, Nørresø og Holstebro Vandkraftsø er der endvidere 
konstateret indhold af zink (Byn), krom (Nørresø og Holstebro Vand-
kraftsø) og kobber (Holstebro Vandkraftsø), der overskrider 75 %-
fraktilen for danske søer. Disse søer indgår i indsatskategori 2 for de 
nævnte stoffer.  
 
Alle søer i Hovedvandopland Nissum Fjord indgår også i indsatskate-
gori 4, da der er en begrænset viden om en række miljøfarlige foru-
renende stoffers forekomst i søerne. For vandområder omfattet af 
indsatskategori 4 tilvejebringes det fornødne grundlag for at kunne 
gennemføre en generel vurdering/indsats, Jf. tabel 2.41. 
 
Alle søer er også medtaget i kategori 1 ”Intet problem”, idet nogle 
stoffer er vurderet generelt ikke at være et problem i Danmark, ek-
sempelvis alachlor (Miljøstyrelsen 2007: Basisviden om EU-regule-
rede stoffer i vandmiljøet, Miljøprojekt nr. 1181).  



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nissum Fjord HØRING 

Redegørelse 

 
 
 
 
 

 
150 

Søer med en kendt betydende belastning fra punktkilder placeres i 
kategori 2 ”Under observation”. For forskellige påvirkningstyper angi-
ver tabel 2.2.5 stoffer, der med sandsynlighed giver overskridelse af 
miljøkvalitetskriterier. Om påvirkningen er betydende for vandmiljøet 
kommer an på koncentrationsniveau og stofmængden i udledningen, 
miljøkvalitetskrav for stoffet og tilbageholdelse/omsætning inden til-
førslen til vandområdet samt fortyndingen omkring udledningsstedet. 
Foreløbig sættes vandløb og søer med betydende udledning fra ren-
seanlæg, spredt bebyggelse, regnbetingede udledninger, industri eller 
dambrug i kategorien 2 "Under Observation" for de stoffer, der er an 
givet for den enkelte påvirkningstype i førnævnte tabel. Denne fore-
løbige kategorisering foretages ud fra generel viden om sandsynlig-
hed for overskridelse af miljøkvalitetskrav. Den kan blive ændret med 
bl.a. øget viden om påvirkninger - herunder tegn på påvirkning med 
pesticider. 
 

1. Vandområde 
uden problem 

2. Vandområde under 
observation 

3. Vandområde med 
behov for stofbe-

stemt indsats 

4. Vandområde med ukendt 
tilstand/belastning 

 Gødstrup Sø 
Byn 

Nørresø 
Søndersund 

Holstebro Vandkraftsø 
Søer med væsentlig spil-

devandspåvirkning. 

Husby Sø 
Sunds Sø 

Holstebro Vandkraftsø 

 

Tabel 2.4.7. Fordeling af søer på indsatskategori i Hovedvandopland Nissum 
Fjord. Betydningen af indsatskategorierne fremgår af tabel 2.4.1. For nogle 
stoffer er alle søer i hovedoplandet i kategori 1 og 4, jf. teksten. 
  
 
Det skal bemærkes, at der er tale om analyser af ældre dato, hvor 
der i nogle tilfælde stadig var spildevandstilførsler til søerne. Niveau-
erne i sedimentet kan i dag være lavere, og med tiden forventes de 
yderligere nedbragt. Der bør dog iværksættes undersøgelser, der kan 
klarlægge i hvilket omfang, det høje indhold af tungmetaller i sedi-
mentet i ovennævnte søer er til hinder for, at de kan opfylde miljø-
målet om god økologisk tilstand.  
 
Miljømyndighederne i oplandet til Hovedvandopland Nissum fjord bør 
gennem tilladelser og godkendelser sikre, at udledninger af miljøfarli-
ge forurenende stoffer begrænses gennem anvendelse af bedst til-
gængelig teknologi, ligesom det sikres at øvrige tiltag iværksættes jf. 
tabel 2.4.1 og retningslinjer 49-50 kap. 1.4.  
 
Denne foreløbige kategorisering foretages ud fra generel viden om 
sandsynlighed for overskridelse af miljøkvalitetskrav. Den kan blive 
ændret med bl.a. øget viden om påvirkninger. 
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2.4.3 Kystvande  
 
Økologisk tilstand 
Tilstandsvurderingen for kystvandene i Hovedvandopland Nissum 
Fjord viser, at den nuværende samt den fremskrevne tilstand i samt-
lige områder er moderat eller dårligere, se tabel 2.3.8. Ingen af de 
marine vandområder forventes dermed at nå målopfyldelse i 2015, 
uden at der iværksættes supplerende tiltag. Den generelle målopfyl-
delse for kystvande kan ses på kortbilag 8.  
 
For at opnå målopfyldelse skal der iværksættes en indsats der for-
bedrer dybdegrænsen for ålegræs i Nissum Fjord og reducerer kon-
centrationen af klorofyl a i Vesterhavet. Tabel 2.4.8 viser den forven-
tede målopfyldelse i 2015, samt en vurdering af indsatsbehov. Der 
forventes ikke målopfyldelse som følge af baselineindsats i nogen af 
vandområderne. Med hensyn til kemisk tilstand, se afsnit om miljø-
farlige forurenende stoffer/kemisk tilstand nedenfor. 
 
Tabellen indeholder, foruden den nuværende og fremskrevne belast-
ning (baseline 2015), en fordeling af den landsdækkende indsats ved 
reduktion på 9.000 tons kvælstof. I Nissum Fjord er miljømål og ind-
satsbehov forsøgt fastsat ud fra foreliggende data og økologisk mo-
dellering. For Vesterhavet er beregnet et indsatsbehov for Dybe Å-
oplandet; behovet er bestemt ud fra landsdækkende data for sam-
menhænge og miljømål. 
 
 
Marine Vandområder 
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Forventet målopfyldelse 2015 (baseline) 
• Økologiske miljømål  nej nej nej  nej 

Nuværende påvirkning 
2001-2005 

ton N/år 21,4 2105 2126 ton P/år 60 • Land  
kg N/ha/år 12,1 13,1 13,1 kg P/ha/år 0,4 

• Atmosfære  ton N/år i.b. 64 i.b. ton P/år 0,2 
Fremskreven påvirkning (Baseline 2015) 

ton N/år 20,8 2014 2035 ton P/år 57 
kg N/ha/år 11,8 12,5 12,5 kg P/ha/år 0,4 • Land  
% red.1) 3 4 4 % red.1) 4 
ton N/år i.b. 64 i.b. Ton P/år 0,2 • Atmosfære2) 
% red.1) i.b.  0 i.b. % red.1) 0 

Krav til supplerende indsats i første planperiode  3) 4) 
•  ton N/år 0,7 249 249,7 ton P/år 8,2 

 
Tabel 2.4.8.Nuværende og fremskreven kvælstofbelastning samt indsats for 
kystvande. i.b.: ikke bestemt.  
1) % reduktion i forhold til 2001-05 
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2) Det er her forudsat at den atmosfæriske deposition er uforandret, svarende til den 
nuværende situation 

3) Det er her forudsat, at der ikke iværksættes indsats til nedbringelse af den atmo-
sfæriske kvælstofdeposition 

4) Indsatsen er svarende til 9.000 tons kvælstof på landsplan. Det er med Grøn Vækst 
aftalerne fra hhv. juni 2009 og april 2010 besluttet, at der skal ske en reduktion på 
19.000 tons kvælstof fra landbruget i 2015. For de 10.000 tons kvælstof er der som 
følge af aftalerne i Grøn Vækst igangsat et udredningsarbejde om vandplanernes 
konsekvenser i visse egne af landet og den fremadrettede kvælstofregulering med 
belysning af fordele og ulemper ved en model med omsættelige kvælstofkvoter i 
forhold til alternativer mhp. fastlæggelse af resterende indsatskrav og valg af kon-
krete virkemidler. Det endelige resterende indsatsbehov, der skal nås i første plan-
periode (2010-2015) fastlægges først for det enkelte vandopland, når ovenstående 
analyse foreligger. Den samlede analyse skal være færdig i 2011. 

 
Den største indsats i hovedvandoplandet skal foretages i oplandet til 
Nissum Fjord (340 tons, hvoraf 249 tons N pr. år er supplerende ud-
over baseline). I forhold til den nuværende belastning vil den pro-
centvise reduktion (baseline og supplerende indsats) for hele hoved-
vandoplandet udgøre 16 %. Ca. 80 % af den samlede næringsstoftil-
førsel til Nissum Fjord løber ind i Felsted Kog. Vandet bevæger sig fra 
Felsted Kog ind i Mellem Fjord, videre til Yder Fjord og ud gennem 
slusen i Torsminde. Derfor bør langt den største indsats for at reduce-
re næringsstoftilførslerne også ske i oplandet til Felsted Kog.  
 
For Nissum Fjord foreligger et tilstrækkelig datagrundlag baseret på 
overvågningsdata og økologisk modellering til specifik fastsættelse af 
indsatsbehov for både kvælstof og fosfor, og modellen viser, at fos-
fortilførslen til Nissum Fjord også skal reduceres for at opfylde miljø-
målene, se fig. 2.4.2. Den nødvendige P-indsats forventes at kunne 
udgøres af de tiltag til reduktion af fosforbelastningen, der gennemfø-
res i oplandet enten af generel karakter eller målrettet søer og vand-
løb. Der iværksættes således ikke en særskilt indsats for at nedbringe 
fosfortilførslerne specifikt til Nissum Fjord. 
 
Bundtrawlfiskeri. By- og Landskabsstyrelsen og Fiskeridirektoratet vil 
i 1. planperiode gennemføre en kortlægning af trawlfiskeriet i kyst-
vandene og på baggrund heraf vurdere behovet for indsats. 
 
Natura 2000-områder 
Via Natura 2000-planerne skal der sikres eller genoprettes god beva-
ringsstatus for marine Natura 2000-områder. Nissum Fjord har på 
udpegningsgrundlaget den prioriterede naturtype Kystlaguner og 
strandsøer (1150) i alt 6430 ha fordelt på Nissums Fjords tre bassi-
ner. Naturtypen er vurderet i ugunstig bevaringstilstand grundet be-
lastning med næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. I Natura 2000-
planen er det endvidere vurderet at skarvprædation, uhensigtsmæs-
sig hydrologi og fiskeri med stående redskaber er trusler mod natur-
typen. For at opfylde habitatdirektivets målsætning om gunstig 
bevaringsstatus skal tilførslen af næringssalte reduceres væsentligt, 
således at der opnås udbredt dække af undervandsplanter som til-
fredsstiller livsbetingelserne de internationalt vigtige forekomster af 
trækkende gæs, ænder og svaner.  



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nissum Fjord HØRING 

Redegørelse 

 
 
 
 
 

 
153 

 
Af arter på udpegningsgrundlaget er laks, stavsild, lampretter, odder 
og vandranke afhængige vandplanens tiltag omkring vandkvalitet og 
hydrologi. Vandranke er en national ansvarsart som kræver særlig 
opmærksomhed i udmøntningen af vand- og naturplanerne. Stavsild 
er også prioriteret i det der kun er registreret forekomst af arten i få 
naturbeskyttelsesområder. 
  
Der er endvidere en række yngle- og trækfugle på udpegnings-
grundlaget for Nissum Fjord. Fødegrundlaget for nogle af disse fugle-
arter såvel som hydrologiske forhold (vandstand, vandstandssving-
ninger, saltholdighed), påvirkes af vandplanens tiltag. For rørskovs-
tilknyttede ynglefugle er både daglige og ynglesæson vandstandsvin-
gerne af betydning for arternes ynglesucces og dermed bevaringssta-
tus. Særlig fokus skal gives til alm. ryle (ynglefugl) og plettet rørvag-
tel, som er kategoriseret som truede arter. 
 
To naturtyper i Natura 2000-områder påvirkes af kystlagunens til-
stand og hydrologi, vegetation af kveller eller andre enårige strand-
planter (1310, dog endnu ikke kortlagt for området) og strandeng, 
herunder strandrørsump (1330). Sidstnævnte naturtype forekommer 
med ca. 700 ha omkring Nissum Fjord, og den arealmæssige udbre-
delse samt naturtypens kvalitet afhænger af saltholdighed og 
vandstandsvingninger. 
 
I Natura 2000 områder skal der foretages en miljøkonsekvensvurde-
ring. Vurderingen indebærer, at fiskeriaktiviteten skal undersøges 
med hensyn til dens virkninger på det omkringliggende miljø og re-
sultaterne skal sammenholdes med de særlige beskyttelseshensyn, 
der er gældende for det pågældende område. Forvaltningen sker i 
overensstemmelse med sektorlovgivningen. 
 
Internationale aftaler 
Østersøaktionsplanen opstiller loft for den maksimalt tilladelige be-
lastning til de 7 hovedafsnit af Østersøområdet, samt til hvert enkelt 
af Østersølandene. På basis af et gennemsnit af den eksisterende 
belastning for perioden 1997-2003 er der beregnet, hvor stor en re-
duktion af kvælstof- og fosforbelastningen Danmark skal opnå for at 
nå HELCOMs økologiske miljømål for Kattegat, Bælthavet og Østersø-
en. 
 
Det samlede indsatsbehov, der er identificeret i vandplanen for nær-
værende hovedvandopland og i de øvrige relevante vandplaner for de 
nævnte farvandsområder, overstiger sammenlagt det indsatsbehov, 
som Østersøhandlingsplanen fastsætter. 
 
OSPARs strategi for begrænsninger for fosfor og kvælstofbelastningen 
til havområderne har som målsætning, at der i 2010 ikke længere 
forekommer eutrofiering, som følge af menneskelig påvirkning. Den 
seneste statusopgørelse fra 2008 viser, at målet ikke vil være opfyldt 
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i 2010 og der er behov for yderligere reduktioner af næringsstofbe-
lastningen for at målet kan opfyldes.    
 
Usikkerheder på beregning af indsatsbehovet 
I en række fjorde og lukkede områder er datagrundlaget detaljeret og 
tilstrækkeligt til, at der med relativ stor sikkerhed kan beregnes et 
specifikt reduktionsbehov for kvælstof, til sikring af fuld målopfyldel-
se. I disse områder har Danmarks Miljøundersøgelser vurderet, at 
usikkerheden knyttet til beregningsmetoden er i størrelsesordenen 
15-20 %. I de resterende fjorde og lukkede områder har indsatsbe-
hovet ikke kunnet beregnes direkte; her er indsatsbehovet beregnet 
med udgangspunkt i gennemsnitsbetragtninger baseret på viden i 
førstnævnte områder. Usikkerheden på de beregnede indsatsbehov 
for disse områder er imidlertid større og anslås til 25-30 %. 
 
For de åbne kystvande og gennemstrømningsområder i de indre dan-
ske farvande er der i dag kun i et begrænset omfang tilstrækkeligt 
faglig og datamæssig viden til at kunne etablere et vidensniveau, 
hvor der kan gennemføres direkte beregninger af et indsatsbehov –  
fx. har det ikke kunnet vurderes hvilke virkninger, der skyldes græn-
seoverskridende belastninger og atmosfærisk belastning, og herunder 
ikke mindst hvilken virkning indsatsen inden for andre sektorer vil få 
med hensyn til at nedbringe den atmosfæriske emission af kvælstof-
forbindelser. De foreløbige beregninger af indsatsbehovet for disse 
områder har således kun overslagsmæssig karakter. Konkret er ind-
satsbehovet beregnet med udgangspunkt i ovennævnte gennem-
snitsbetragtninger, dvs. med et resultat, der er forbundet med en 
yderligere usikkerhed i størrelsesordenen 30 %. 
 
For fosfor gælder desuden, at effekterne af den generelle og målret-
tede indsats afventes, bl.a. fordi der en vis usikkerhed forbundet med 
effekten heraf. En nærmere vurdering af effekten af de gennemførte 
indsatser og et eventuelt resterende indsatsbehov/-krav foretages i 
næste planperiode. Der skal herunder foretages en nærmere vurde-
ring af, hvilken indsats og virkemidler, der mest omkostningseffektivt 
kan anvendes. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
På baggrund af tilstandsvurderingen (afsnit 2.3) og vurdering af evt. 
kilder til stoftilførsel er kystvandene inddelt i 4 indsatskategorier, jf. 
tabel 2.4.1 og tabel 2.4.9. 
 
Vandområder med en kendt betydende belastning fra punktkilder 
placeres i kategori 2 ”under observation”. 
 
Vandområderne indgår som udgangspunkt for flere stoffer også i ind-
satskategori 4, da der er begrænset viden om en række miljøfarlige 
forurenende stoffers forekomst i vandområderne. Yderfjorden er også 
omfattet af kategori 4, da forekomsten af miljøfarlige forurenende 
stoffer her er ukendt. For vandområder omfattet af indsatskategori 4 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nissum Fjord HØRING 

Redegørelse 

 
 
 
 
 

 
155 

tilvejebringes det fornødne grundlag for at kunne gennemføre en ge-
nerel vurdering / indsats jf. tabel 2.4.1. 
 
Vandområderne fremgår af tabel 2.4.9. 
Alle vandområder er også medtaget i kategori 1 "Intet problem", idet 
nogle stoffer er vurderet generelt ikke at være et problem i Danmark, 
eksempelvis alachlor (Miljøstyrelsen 2007: Basisviden om EU-
regulerede stoffer i vandmiljøet, Miljøprojekt nr. 1181). 
 
Tabel 2.2.6 angiver stoffer for forskellige påvirkningstyper, der med 
sandsynlighed giver overskridelse af miljøkvalitetskriterier. Om på-
virkningen er betydende for vandmiljøet kommer an på koncentrati-
onsniveau og stofmængden i udledningen, miljøkrav for stoffet og 
tilbageholdelse/omsætning inden tilførslen til vandområdet samt for-
tyndingen omkring udledningsstedet. De områder hvor man erfa-
ringsmæssigt finder de højeste koncentrationer af forurenende stoffer 
i kystvandene er i havnene. Netop i havnene sker ofte en relativ stor 
udledning af miljøfarlige forurenende stoffer, og da de fleste havne på 
grund af deres fysiske udformning fungerer som sedimentationsfæl-
der, ses de højeste indhold af miljøfarlige forurenende stoffer i sedi-
ment fra havne. Førnævnte tabel opsummerer hvilke stoffer der kan 
være særlig problematiske i forhold til udledninger fra forskellige kil-
der, herunder skibsfart og klapning, dette vil være de samme stoffer 
der er risiko for at finde i betydelige koncentrationer i havnene hvor-
for havnene placeres i kategorien ”Vandområde under observation” 
for disse stoffer. Denne foreløbige kategorisering foretages ud fra 
generel viden om sandsynlighed for overskridelse af miljøkvalitets-
krav. Den kan blive ændret med bl.a. øget viden om påvirkninger. 
 
1 Vandområde 
uden problem 
 

2 Vandområde 
under observa-
tion 
 

3 Vandområde 
med behov for 
stofbestemt 
indsats 

4 Vandområde 
med ukendt 
tilstand/belastning 
 

  
Felsted Kog, Mel-

lem Fjord 
Havne og klap-

pladser 

  
 

Tabel 2.4.9. Fordeling af kystvande i indsatskategorier i Hovedopland Nissum 
Fjord. For nogle stoffer er alle vandområder i hovedoplandet i kategori 1 og 
4, jf. teksten. 
 
Miljømyndighederne i oplandet til oplandet til Nissum Fjord bør gen-
nem tilladelser og godkendelser sikre, at udledninger af miljøfarlige 
forurenende stoffer begrænses gennem anvendelse af bedst tilgæn-
gelig teknologi, ligesom det sikres at øvrige tiltag iværksættes jf. ta-
bel 2.4.1 og retningslinjer kap. 1.4.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer – Vesterhavet fra Thyborøn til 
Nymindegab 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

Vandplan – Hovedvandopland Nissum Fjord HØRING 

Redegørelse 

 
 
 
 
 

 
156 

På baggrund af tilstandsvurderingen (afsnit 2.3) og vurdering af evt. 
kilder til stoftilførsel er kystvandene inddelt i 4 indsatskategorier, jf. 
tabel 2.4.1 og tabel 2.4.10. 
 
Vesterhavet placeres i kategori 3 ”stofspecifik indsats, da miljøkvali-
tetskravet for biota er overskredet. 
 
For en række stoffer er de konkrete vandområder inddelt i indsatska-
tegori 2, ”underobservation”.  
 
Vandområderne indgår som udgangspunkt for flere stoffer også i ind-
satskategori 4, da der er begrænset viden om en række miljøfarlige 
forurenende stoffers forekomst i vandområderne. Indsatskategorierne 
i vandområdet fremgår af tabel 2.4.10. For vandområder omfattet af 
indsatskategori 4 tilvejebringes det fornødne grundlag for at kunne 
gennemføre en generel vurdering/ indsats jf. tabel 2.4.1.  
Alle vandområder er også medtaget i kategori 1 "Intet problem", idet 
nogle stoffer er vurderet generelt ikke at være et problem i Danmark, 
eksempelvis alachlor (Miljøstyrelsen 2007: Basisviden om EU-
regulerede stoffer i vandmiljøet, Miljøprojekt nr. 1181). 
 
For området i en radius af 500 m omkring Cheminovas spildevands-
udledning er der i dag en spildevandsnærzone med lempet miljømål-
sætning. Dvs. at området i dag ikke lever op til god økologisk tilstand 
med hensyn til miljøfarlige forurenende stoffer. De stoffer, der er re-
levante i den forbindelse, er de stoffer, hvortil der findes udlederkrav 
(Krav fastsat på baggrund af Revideret spildevandsafgørelse juli 
2005, Cheminova A/S; dokument Spv.B1.).  
De henføres under stofspecifik indsats, men der bør gennemføres en 
socioøkonomisk analyse inden området evt. kan udlægges med min-
dre strengt miljømål. Undtagelsesbestemmelse med tidsudskydelse 
anvendes derfor. 
 
Fra tidligere analyseprogram findes for områderne umiddelbart ud for 
høfde 42 depotet og udledningen ved kulhuse en række stoffer der, 
hvor der er behov for opfølgning på planlagte tiltag. Disse nærområ-
der placeres derfor under ”under observation” for stofferne anført 
nedenfor. Ligeledes henføres området som vandområde under obser-
vation i forhold til evt. udsivning fra forurenet område udenfor ind-
spunset høfde 42 depot.    
 
Tabel 2.2.6 angiver stoffer for forskellige påvirkningstyper, der med 
sandsynlighed giver overskridelse af miljøkvalitetskriterier. Om på-
virkningen er betydende for vandmiljøet kommer an på koncentrati-
onsniveau og stofmængden i udledningen, miljøkrav for stoffet og 
tilbageholdelse/omsætning inden tilførslen til vandområdet samt for-
tyndingen omkring udledningsstedet. De områder hvor man erfa-
ringsmæssigt finder de højeste koncentrationer af forurenende stoffer 
i kystvandene er i havnene. Netop i havnene sker ofte en relativ stor 
udledning af miljøfarlige forurenende stoffer, og da de fleste havne på 
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grund af deres fysiske udformning fungerer som sedimentationsfæl-
der, ses de højeste indhold af miljøfarlige forurenende stoffer i sedi-
ment fra havne. Førnævnte tabel opsummerer hvilke stoffer der kan 
være særlig problematiske i forhold til udledninger fra forskellige kil-
der, herunder skibsfart og klapning, dette vil være de samme stoffer 
der er risiko for at finde i betydelige koncentrationer i havnene hvor-
for havnene placeres i kategorien ”Vandområde under observation” 
for disse stoffer. Denne foreløbige kategorisering foretages ud fra 
generel viden om sandsynlighed for overskridelse af miljøkvalitets-
krav. Den kan blive ændret med bl.a. øget viden om påvirkninger. 
 
 
1 Vandområde 
uden problem 
 

2 Vandområde 
under observa-

tion 
 

3 Vandområde 
med behov for 

stofbestemt 
indsats 

4 Vandområde 
med ukendt 

tilstand/belastning 
 

 
 

 
Vesterhavet 0-1 

sømil  
Havne og klap-

pladser 

 
Vesterhavet 0-1 

sømil 

 
 

 
Tabel 2.4.10. Fordeling af kystvande i indsatskategorier for Vesterhavet. Be-
tydningen af indsatskategorierne fremgår af tabel 2.4.1. For nogle stoffer er 
alle vandområdet i kategori 1 og 4, jf. teksten. 
 
Miljømyndighederne i oplandet bør gennem tilladelser og godkendel-
ser sikre, at udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer begræn-
ses gennem anvendelse af bedst tilgængelig teknologi, ligesom det 
sikres at øvrige tiltag iværksættes jf. tabel 2.4.1 og retningslinjer 
kap. 1.4.  
 
For så vidt angår TBT, foregår der en international regulering af bru-
gen af TBT, idet anvendelse og salg af produkter med TBT til antifou-
ling siden 2003 har været forbudt i hele EU.  
 
 
2.4.4 Grundvand 
 
Kvantitativ tilstand 
 
Vandbalance 
I Hovedvandopland Nissum Fjord findes ingen forekomster, der har 
ringe kvantitativ tilstand på baggrund af vandbalance. 
 
Påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper 
Syv forekomster har ringe kvantitativ tilstand som følge af påvirkning 
af vandløb. Påvirkningsberegningerne udpeger nogle geografiske om-
råder (delvandløbsoplande), hvor den nuværende tilladte indvinding 
vurderes at resultere i en overskridelse af den acceptable vandløbs-
påvirkning. 
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I forekomster med god tilstand findes også overudnyttede delvand-
løbsoplande. Påvirkede delvandløbsoplande er angivet i bilag 3.  
 
Beregningerne er behæftet med en del usikkerhed. Der er flere kilder 
til denne usikkerhed i påvirkningsberegningerne, bl.a. indgår ikke al 
indvinding, der ønskes bedre viden om kontakt mellem grundvands-
forekomster og overfladevand, og videngrundlaget for bestemmelse 
af medianminimumsvandføring bør forbedres. De opgjorte redukti-
onsbehov for de enkelte delvandløbsoplande bør således snarere for-
stås som vejledende værdier. 
 
Der foreslås ingen indsats over for vandløbspåvirkninger fra vandind-
vinding til markvandingsformål. Et kvalificeret indsatsbehov kan be-
regnes frem mod næste vandplan, og der kan opstilles et realistisk 
indsatsprogram for opnåelse af målene, hvor de relevante virkemidler 
inddrages. 
 
Der gennemføres en dialog med kommuner og andre primære inte-
ressenter med henblik på at udarbejde en administrationsvejledning 
for kommunernes administration af markvanding i første planperiode.  
 
I alle tilfælde er der tale om en udskydelse af tidsfristen for fuld må-
lopfyldelse. 
 
Der foreslås ingen indsats overfor forekomsternes kvantitative til-
stand, hvor det drejer sig om kontakt mellem grundvand og søer 
samt terrestriske naturtyper, da der er behov for en nøjere beskrivel-
se af denne kontakt. Dette forventes først afklaret i den kommende 
planperiode. 
 
Saltvandsindtrængning mm. 
I Hovedvandopland Nissum Fjord findes ingen forekomster, der har 
ringe kvantitativ tilstand på baggrund saltvandindtrængning. 
 
Samlet vurdering 
Tabel 2.4.11 viser indsatsbehov overfor kvantitativ tilstand i grund-
vandsforekomsterne i Hovedvandopland Nissum Fjord. 
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Forekomst 
Id nr. 

Forventet 
kvantitativ 

tilstand 
2015 

Påvirkning Indsatsbehov*) 

DK 1.4.1.1 

Ringe Vandindvinding 
(påvirkning af 
vandløb jf. afsnit 
2.3.4) 

Reduktion/flytning af vandindvin-
ding. Behovet skal kvalificeres. 

DK 1.4.1.2 

Ringe Vandindvinding 
(påvirkning af 
vandløb jf. afsnit 
2.3.4) 

Reduktion/flytning af vandindvin-
ding. Behovet skal kvalificeres. 

DK 1.4.1.3 
Ringe Vandindvinding 

(påvirkning af 
vandløb jf. afsnit 
2.3.4) 

Reduktion/flytning af vandindvin-
ding. Behovet skal kvalificeres. 

DK 1.4.1.4 
Ringe Vandindvinding 

(påvirkning af 
vandløb jf. afsnit 
2.3.4) 

Reduktion/flytning af vandindvin-
ding. Behovet skal kvalificeres. 

DK 1.4.1.5 

Ringe Vandindvinding 
(påvirkning af 
vandløb jf. afsnit 
2.3.4) 

Reduktion/flytning af vandindvin-
ding. Behovet skal kvalificeres. 

DK 1.4.1.6 God - Intet 

DK 1.4.2.2 God - Intet 

DK 1.4.2.3 
Ringe Vandindvinding 

(påvirkning af 
vandløb jf. afsnit 
2.3.4) 

Reduktion/flytning af vandindvin-
ding. Behovet skal kvalificeres. 

DK 1.4.2.4 
Ringe Vandindvinding 

(påvirkning af 
vandløb jf. afsnit 
2.3.4) 

Reduktion/flytning af vandindvin-
ding. Behovet skal kvalificeres. 

DK 1.4.3.1 God - Intet 

 
Tabel 2.4.11. Indsatsbehov for kvantitativ tilstand i Hovedvandopland Nissum 
Fjord. 
*) Der er generelt behov for en nøjere beskrivelse af kontakt mellem grund-
vand og søer, kystvande og terrestriske naturtyper. Dette forventes først 
afklaret i den kommende planperiode. 
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Kemisk tilstand 
 
Kemisk tilstand i grundvandsforekomsterne 
Seks grundvandsforekomster har ringe kemisk tilstand på grund af 
overskridelse af kvalitetsstandarder og tærskelværdier for de stoffer, 
der er nævnt i kapitel 2.3.4. Angående indsats, se beskrivelsen under 
beskyttede drikkevandsforekomster nedenfor. 
 
Påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper 
For grundvandets kemiske påvirkning af vandløb, søer, kystvande og 
terrestriske naturtyper gælder det også, at kontakten mellem grund-
vand og overfladevand ikke er tilstrækkelig velbeskrevet til at der kan 
angives en indsats. 
 
Saltvandsindtrængning mm. 
Der angives ikke indsatser over for saltvandsindtrængning mm. i det 
ingen forekomster er karakteriseret som ringe i forhold til denne på-
virkning. 
 
Beskyttede drikkevandsforekomster 
Der foreslås ikke indsats overfor de 6 grundvandsforekomster med 
ringe kemisk tilstand, herunder også de 4 som har status som be-
skyttede drikkevandsforekomster, idet det forventes varetaget af den 
generelle miljøregulering i form af nationale vandmiljøplaner og pe-
sticidhandlingsplaner, nationale godkendelsesordninger for anvendel-
se af pesticider, generelt fastlagte harmonikrav for udspredning af 
husdyrgødning m.v. Hertil kommer den konkrete regulering i form af 
tilladelses- og godkendelsesordninger for en række aktiviteter. 
 
Indsatsen overfor drikkevandet varetages desuden af de kommunale 
indsatsplaner for grundvand.  
 
Tabel 2.4.12 viser indsatsbehov i relation til den kemiske tilstand i 
grundvandsforekomsterne i Hovedvandopland Nissum Fjord. 
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Forekomst 
Id nr. 

Samlet ke-
misk tilstand 

Påvirkning Indsatsbehov*) 

DK 1.4.1.1 Ringe Nitrat 
(Generel 
kvalitetsvur-
dering jf. 
afsnit 2.3.4) 

Ingen indsats, da den 
varetages af generelle 
reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 

DK 1.4.1.2 Ringe Nitrat 
(Generel 
kvalitetsvur-
dering jf. 
afsnit 2.3.4) 

Ingen indsats, da den 
varetages af generelle 
reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 

DK 1.4.1.3 Ringe Nitrat 
(Generel 
kvalitetsvur-
dering jf. 
afsnit 2.3.4) 

Ingen indsats, da den 
varetages af generelle 
reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 

DK 1.4.1.4 Ringe Nitrat 
(Generel 
kvalitetsvur-
dering jf. 
afsnit 2.3.4) 

Ingen indsats, da den 
varetages af generelle 
reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 

DK 1.4.1.5 Ringe Nitrat 
(Generel 
kvalitetsvur-
dering jf. 
afsnit 2.3.4) 

Ingen indsats, da den 
varetages af generelle 
reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 

DK 1.4.1.6 Ringe Nitrat 
(Generel 
kvalitetsvur-
dering jf. 
afsnit 2.3.4) 

Ingen indsats, da den 
varetages af generelle 
reguleringer og kommu-
nale indsatsplaner. 

DK 1.4.2.2 God  Intet 
DK 1.4.2.3 God  Intet 
DK 1.4.2.4 God  Intet 
DK 1.4.3.1 God  Intet 
DK 1.4.1.1 God  Intet 
DK 1.4.1.2 God  Intet 
DK 1.4.1.3 God  Intet 

 
 
Tabel 2.4.12. Påvirkning og indsatsbehov for kemisk tilstand i Hovedvandop-
land Nissum Fjord. De beskyttede drikkevandsforekomster er markeret med 
fed. 
*) Der er generelt behov for en nøjere beskrivelse af kontakt mellem grund-
vand og søer, kystvands og terrestriske naturtyper. Dette forventes først 
afklaret i den kommende planperiode. 
 
 
Usikkerhed på opgørelse af indsatsbehov 
Der mangler beregningsmetoder til præcist at kunne redegøre for den 
kvantitative og kemiske kontakt mellem grundvand og vandløb, søer, 
kystvande og terrestriske naturtyper. Desuden er mængden og kvali-
teten af data mangelfuld. 
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2.5 Virkemidler, foranstaltninger og økono-
mi  
 
 
Analyserne i afsnit 2.4 viser, at for at vandområderne i Hovedvandop-
land Nissum Fjord kan opnå miljømålene, skal der gennemføres en 
række foranstaltninger der reducerer de menneskeskabte påvirknin-
ger af vandområderne. Kravene til indsats for reduktion af påvirknin-
gerne af vandområderne i 1. vandplanperiode er sammenfattet i af-
snit 1.3.  
 
Der er for vandområderne i Hovedvandopland Nissum Fjord udarbej-
det et indsatsprogram, som under givne forudsætninger opstiller en 
omkostningseffektiv kombination af virkemidler med henblik på at 
opnå målopfyldelse. Indsatsprogrammet er specifikt adresseret på 
oplande til 2 kystvandsområder, 22 søer, 1.024 km vandløb samt 10 
grundvandsforekomster. For kystvandområdet Vesterhavet er krav til 
indsats for reduktion af næringsstofpåvirkning alene adresseret det 
”restopland” i hovedvandoplandet som afvander direkte til vandom-
rådet, idet det forudsættes at indsatsen i forhold til øvrige kystvands-
områder også bidrager til den samlede målopfyldelse.  
 
Oplandene og vandløbene fremgår af kortbilag 2. Basisforanstaltnin-
ger og forudsætninger (baseline 2015) for de enkelte vandområder 
fremgår af tabel 1.3.2 i afsnit 1.3. 
 
Årsagerne til manglende målopfyldelse i de forskellige typer af vand-
områder kan principielt opdeles i nedenstående to typer af påvirknin-
ger:  
 

1. Påvirkninger som skyldes tilførsler af forurenende stoffer 
• næringsstoffer 
• miljøfarlige forurenende stoffer   
• iltforbrugende organiske stoffer 
• okker 

 
2. Fysiske påvirkninger 

• påvirkninger fra vandløbsvedligeholdelse, vandløbsregulerin-
ger og rørlægninger  

• spærringer i vandløb og opstemning/inddæmning af søer og 
kystvande  

• muslingefiskeri, råstofindvinding på søterritoriet og udgrav-
ning af sejlrender m.v. 

• overudnyttelse af grundvandsressourcer  
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Ved gennemførelse af indsatsen i relation til de konkrete vandfore-
komster forudsættes miljølovgivningens bestemmelser lagt til grund, 
og at der er taget udgangspunkt tidligere indgåede aftaler om forbed-
ring af vandmiljøets tilstand. Der er redegjort for disse grundlæggen-
de foranstaltninger i et særskilt dokument, der indgår som en del af 
denne vandplan. (Dokumentet er udarbejdet i henhold til reglerne i § 
4, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljø-
målsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsats-
programmet mv). 
 
Grundlaget for at dimensionere et indsatsprogram er miljømålene og 
de opgjorte indsatsbehov, som fremgår af afsnit 1.2 og 2.4. Indsats-
behovet tager udgangspunkt i påvirkningen registreret ved tilstands-
bedømmelsen, der som udgangspunkt er foretaget indenfor de sene-
ste fem år (men kan i visse tilfælde være ældre), samt den frem-
skrevne påvirkning i år 2015 (baseline 2015) når man inddrager ef-
fekten af allerede planlagte og gennemførte tiltag til reduktion af på-
virkningen.  
 
Der opereres således med et samlet indsatsbehov, fordelt på en 
baseline 2015 og et supplerende indsatsbehov som er direkte initieret 
af miljømålslovens miljømål. 
 
Ikke alle steder er det, af naturbetingede, tekniske eller økonomiske 
årsager, muligt at gennemføre en indsats, der i denne første vand-
planperiode dækker det fulde indsatsbehov. Den indsats, der gen-
nemføres, betegnes som indsatskravet for planperioden. Hvor det 
ikke er muligt at opfylde det fulde indsatsbehov, forlænges tidsfristen 
for opnåelse af miljømålet til efter 2015, jf. undtagelsesbestemmel-
serne i miljømålslovens § 19. I afsnit 1.3.2 er de konkret anvendte 
undtagelser beskrevet. 
 
På baggrund af fastlagte indsatskrav for 1. vandplanperiode er ne-
denfor opstillet et omkostningseffektivt indsatsprogram. 
 
 
2.5.1 Basisforanstaltninger og forudsætninger 
 
Det er i medfør af Regionplanen og de kommunale spildevandsplaner, 
Vandmiljøplan III, samt Energiplan 2008-11 besluttet at gennemføre 
en række foranstaltninger i Hovedvandopland Nissum Fjord, som vil 
reducere påvirkningerne af vandområderne i perioden frem til udgan-
gen af 2015. Dertil kommer, at den såkaldte ”Miljømilliard” i perioden 
2006-2009 også bidrager til opfyldelsen af miljømålslovens miljømål.  
 
Effekten af ovenstående såkaldte basisforanstaltninger (baseline 
2015) og de øvrige forudsætninger er samlet for hovedvandoplandet 
specificeret i tabel 2.5.1.  
 
Samlet for Hovedvandopland Nissum Fjord er baseline-effekten af 
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allerede planlagte og gennemførte tiltag til reduktion af påvirkningen 
opgjort til en reduktion af kvælstofudledningen på ca. 97 tons (5 % 
reduktion) og en reduktion fosforudledningen på ca. 2,4 tons (4 % 
reduktion) frem til 2015 (tabel 2.5.1). Dertil kommer at der vil ske en 
reduktion i udledningen af iltforbrugende og miljøfarlige forurenende 
stoffer.  
 
I plandelen afsnit 1.3 tabel 1.3.2 er effekten af basisforanstaltninger-
ne opgjort på de enkelte oplande til søer og kystvande.  
 
Diffus belastning landbrug - baselineforudsætninger 
Ved vurderingen af ”Baseline 2015”-effekter er det antaget, at der 
inden 2015 opnås en effekt af Vandmiljøplan III svarende til den af 
Danmarks Miljøundersøgelser reviderede effektvurdering ved midt-
vejsevalueringen af planen. Ligeledes forudsættes det, at omlægnin-
gen af brakordningen i 2008 og frem holdes neutral mht. tab af næ-
ringsstoffer til vandmiljøet.  
 
Energiaftalen 2008-2011 forventes at betyde en general reduktion i 
N-udledningen til vandområderne som følge af øget anvendelse af 
biogas samt et øget dyrket areal med energiafgrøder. Endelig forven-
tes strukturudvikling i landbruget at medføre et fald i anvendelse af 
intensiv afgræsning over mod øget brug af slæt på græsmarkerne, 
hvilket vil medføre et fald i N-udvaskningen.  
 
Der er i Lille Å systemet i Hovedvandopland Nissum Fjord iværksat et 
genslyngningsprojekt som et led i realiseringen af regeringens ”mil-
jømilliard”. Projektet forventes at nedbringe den årlige kvælstofbe-
lastning af Nissum Fjord med ca. 18 tons.  
 
Det er i vandplanen forudsat, at kommunernes administration efter 
husdyrloven i perioden fra 2005 frem til Vandplanernes vedtagelse 
har betydet/betyder at eventuelle ændringer af husdyrproduktionen 
ikke medfører ændringer i påvirkningen af vandområderne. Det anta-
ges endvidere, at husdyradministrationen fremadrettet med hensyn 
til tab af nitrat til overfladevande og grundvand samt fosforoverskud 
ikke vil være til hindring for opfyldelse af vandplanens miljømål.  
 
Med hensyn til fosfor er der i baseline opgørelsen forudsat at der ikke 
sker nogen ændring i den diffuse fosforudledning fra landbrugsarea-
ler.  
 
Punktkilder og spredt bebyggelse - baselineforudsætninger 
Der er i vandplanen indregnet en reduktion i påvirkningen fra punkt-
kilder fra de tiltag, der indgår i vedtagne kommunale spildevandspla-
ner. For spredt bebyggelse indregnes den spildevandsrensning ved 
bebyggelser i det åbne land, der er vedtaget i Regionplanen.  
 
Efter 2005 er 6 renseanlæg afskåret til andre renseanlæg, heraf 4 til 
Hovedvandopland Limfjorden. Det vurderes, at der i Hovedvandop-
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land Nissum Fjord allerede anvendes den teknisk bedst tilgængelige 
rensning i relation til næringssaltfjernelse, hvilket resulterer i en 
marginal baselineeffekt fra disse kilder. Desuden er 4 dambrug ned-
lagt. I forbindelse med nedlæggelsen fjernes dambrugenes stemme-
værk, hvilket giver forbedret kontinuitet i vandløbene. Foderet er i de 
fleste tilfælde solgt videre til andre dambrug, og nedlæggelsen af 
dambrugene bidrager således ikke til en reduktion af baseline i for-
hold til status. Ingen af de 4 dambrug er opkøbt med Miljømilliarden. 
  
 

Baseline 2015 – forudsætninger 
Hovedvandopland Nissum Fjord 

Effekter 

Iværksatte tiltag og forudsætninger Dosering 

Kvælstof 
Reduce-
ret ud-
ledning 

 
Ton/år 

Fosfor 
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Diffus påvirkning fra næringsstoffer   88 0,5    

 
Energiaftalen 2008-2011 
(mere biogas og energiafgrøder)  

    

Strukturudvikling i landbruget  
(øget slæt af græsmarksafgrøder i stedet for 
afgræsning) 

    

VMP III  

69,5 0,5 

+ +  

Miljømillard-projekter   18,5 0 + +  

       

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder  8,5 1,9    

Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrens-
ning 

Ca. 870 
ejend. 

2 0,9   + 

Renseanlæg – afskæring af spildevand til andet 
vandområde 

6 anlæg 6,5 0,5   + 

Regnbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak 

0 udløb 0 0   + 

Regnbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak 

0 udløb 0 0   +   

Ferskvandsdambrug - Nedlægning 8 dambrug 0 0,5 + + + 

SAMLET EFFEKT   96,5 2,4    

 
Tabel 2.5.1. Miljøeffekter af allerede gennemførte og besluttede men endnu 
ikke fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til regionplan, spildevands-
planer, Vandmiljøplan III, Energiplan 2008-2011 og ”Miljømilliard”, også be-
nævnt baseline 2015.  
 

 
2.5.2 Indsatsprogram – supplerende foranstaltninger 
 
I afsnit 1.3.1 er opsummeret de supplerende foranstaltninger som 
samlet for Hovedvandopland Nissum Fjord skal gennemføres i første 
planperiode.  
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Den fastlagte indsats for de enkelte vandområder i første planperiode 
forudsætter anvendelse af forskellige virkemidler. Der skal i det føl-
gende gives dels en generel beskrivelse (bl.a. effekt og økonomi) af 
de enkelte virkemidler som anvendes, dels en beskrivelse af den kon-
krete anvendelse af virkemidler i hovedvandoplandet. 
 
Virkemiddelbeskrivelse 
Til brug for opstilling af et indsatsprogram for vandområderne i Ho-
vedvandopland Nissum Fjord er benyttet en række omkostningseffek-
tive virkemidler. En nærmere beskrivelse af de benyttede virkemidler 
er samlet i et virkemiddelkatalog med en kort beskrivelse af hvert 
enkelt virkemiddel, herunder forudsætninger, effekter og økonomi. 
Virkemiddelkataloget kan findes på By- og Landskabsstyrelsens 
hjemmeside om vand- og Natura 2000-planer (www.blst.dk). 
 
Dertil kommer effekten af de virkemidler, der fremgår af Grøn Vækst 
aftalerne fra hhv. juni 2009 og april 2010. Der er i udkast til vandpla-
nerne fastlagt indsatser svarende til 9.000 tons kvælstof. Det er med 
Grøn Vækst aftalerne fra hhv. juni 2009 og april 2010 besluttet, at 
der skal ske en reduktion på 19.000 tons kvælstof fra landbruget i 
2015. For de 10.000 tons kvælstof er der som følge af aftalerne 
igangsat et udredningsarbejde om vandplanernes konsekvenser i vis-
se egne af landet og den fremadrettede kvælstofregulering med be-
lysning af fordele og ulemper ved en model med omsættelige kvæl-
stofkvoter i forhold til alternativer mhp. fastlæggelse af resterende 
indsatskrav og valg af konkrete virkemidler. Det endelige resterende 
indsatsbehov, der skal nås i første planperiode (2010-2015) fastlæg-
ges først for det enkelte vandopland, når ovenstående analyse fore-
ligger. Den samlede analyse skal være færdig i 2011. 
 
På baggrund af analysen vil der blive fastlagt en tidsplan for de frem-
adrettede krav til kvælstof-reduktion. 
 
For flere af virkemidlerne gælder, at de ikke nødvendigvis kun kan 
målrettes en reduktion af påvirkningen af en type vandområde, f.eks. 
en sø, men virkemidlet kan samtidig have effekt på flere typer af 
vand- og naturområder f.eks. en nedstrøms beliggende fjord, og/eller 
en effekt i forhold til styrkelse af terrestriske naturkvaliteter, f.eks. 
skabe ny og mere sammenhængende natur. Virkemidlet kan samtidig 
have en positiv effekt på de af Natura 2000 planernes omfattede na-
turtyper og arter. Nogle virkemidler er således multi-funktionelle, 
hvilket f.eks. gælder virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse”. 
Dette virkemiddel reducerer på samme tid både den fysiske påvirk-
ning af vandløbene, kan genskabe ny natur, og har en positiv effekt 
på vandløbets naturtyper og arter omfattet af habitatdirektivet.  
 
Indsatsen overfor påvirkninger fra landbruget sker gennem anvendel-
se af 2 typer af virkemidler. Den ene gruppe af virkemidler – virke-
midler af generel karakter – anvendes ensartet i alle sø- og 
kystoplande uanset indsatskrav med samme relative effekt i forhold 
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til landbrugsbelastningen af vandområderne. Der er således en effekt 
af de generelle virkemidler i alle sø- og kystoplande.  
 
De generelle virkemidler består af:  
 

• Randzoner - 10 m langs vandløb og søer  
• Efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker 
• Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder 
• Forbud mod visse former for jordbearbejdning i efteråret 
 

Samlet vil de generelle virkemidler bidrage til en reduktion af kvæl-
stofudledningen fra landbrugsarealer med 9 % henholdsvis nationalt 
samt inden for Hovedvandopland Nissum Fjord. For fosfor reduceres 
bidraget fra det åbne land til søer som følge af de generelle virkemid-
ler med 14 % såvel nationalt som inden for de enkelte søoplande i 
Hovedvandopland Nissum Fjord.  
 
Den anden gruppe af virkemidler anvendes derimod i forhold til de 
opgjorte indsatsbehov og potentialer i de enkelte sø- og kystoplande 
inden for hovedvandoplandet. 
 
Disse virkemidler består af: 
 

• Ændret vandløbsvedligeholdelse 
• Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse,  
• Yderligere brug af efterafgrøder i sædskiftet,  
• Etablering af arealer med periodevis oversvømmelse i ådale 

opstrøms søer med henblik på fosforfjernelse til søerne 
 
Vådområde indsatsen skal som udgangspunkt ske indenfor de områ-
der, der er udlagt hertil i kommuneplanerne. 
 
Ud over de omtalte landbrugsrelaterede virkemidler omfatter indsats-
programmet en række virkemidler og foranstaltninger, som relaterer 
sig til vandindvinding, spildevandsudledning, sørestaurering samt 
fysisk påvirkning/restaurering af vandløb mv. 
 
Anvendelsen af virkemidler (foranstaltninger) 
I tabel 1.3.1 (afsnit 1.3) er opsummeret de supplerende foranstalt-
ninger som skal gennemføres for 1. planperiode i Hovedvandopland 
Nissum Fjord. Til hvert virkemiddel er anført såvel effekter som årlige 
omkostninger for stat, kommuner, forsyningsselskaber (borgerne) og 
erhverv. De oplistede indsatser er fordelt efter type af påvirkning. 
Samlet udgør tabellen det overordnede indsatsprogram for Hoved-
vandopland Nissum Fjord. I tabel 2.5.2 er vist den specifikke anven-
delse af landbrugstiltag for kystoplandene i Hovedvandopland Nissum 
Fjord. 
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 Vådområder til 
kvælstoffjernelse 

 
 

Hektar1) 

Efterafgrøder - 
yderligere  
anvendelse 

 
hektar 

Kystvande 
Nissum Fjord 352 3.876 
Vesterhavet   
Totalt anvendt  352 3.876 

 
Tabel 2.5.2 
Fordeling af anvendelsen af målrettede landbrugsrelaterede virkemidler i 
kystoplande i 1. vandplanperiode for Hovedvandopland Nissum Fjord. Der er 
ikke anvendt målrettede landbrugsrelaterede virkemidler i søoplande i Ho-
vedvandopland Nissum Fjord. 
1) Antal ha er beregnet ud fra en gennemsnitseffekt for kvælstofreduktion. 
Da projekterne udvælges ud fra deres omkostningseffektivitet, dvs. prisen pr. 
kg kvælstof, er hektarangivelsen vejledende 
 
For de landbrugsrelaterede virkemidler til begrænsning af kvælstof-
påvirkningen af overfladevande, har det stor betydning for deres ef-
fekt, hvor de placeres.  
 
Virkemidler der iværksættes på mere sandede jorde, som typisk ikke 
er drænet, vil have mindre nominel effekt på påvirkningen af overfla-
devandene, sammenlignet med hvis virkemidlet var iværksat på mere 
lerholdige jorde som typisk er drænet. Årsagen hertil er at omsæt-
ningen (retentionen) af næringsstoffer der afstrømmer fra de dræne-
de lerholdige jorde undervejs til overfladevande er mindre end om-
sætningen på næringsstofafstrømningen fra de udrænede sandjorde.  
 
Desuden gælder, at virkemidler der placeres på omdriftsarealer på 
lavtliggende arealer (ådale) alt andet lige (dvs. uden at tage hensyn 
til om der er drænet eller ej) har større effekt end hvis det samme 
virkemiddel blev placeret på ”højbundsjord”, hvor effekten er mindre 
som følge af, at der sker en større naturlig omsætning og tilbagehol-
delse af næringsstofferne (retention) under vandets længere trans-
portvej i jorden mod overfladevandene. Det har i denne vandplan for 
1. vandplanperiode ikke været muligt at benytte en differentieret re-
tention der skelner mellem arealer på højbund og arealer på lavbund.  
 
Indsats i forhold til påvirkning med fosfor og kvælstof 
Den samlede indsats i hovedvandoplandet som følge af supplerende 
indsats sikrer en reduktion i næringsstofudledningen til overfladevan-
de på ca. 268 tons kvælstof og ca. 7,7 tons fosfor i 1. vandplanperio-
de.  
 
Dertil kommer effekten af den fremadrettede kvælstofregulering, der 
i henhold til Grøn Vækst aftalen fra april 2010 er under udredning, jf. 
bemærkningerne i afsnit 1.3.  
 
Indsats i forhold til fysiske forhold i vandløb. 
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Indsatsen i forhold til den fysiske påvirkning i oplandet går primært 
på sikring af forbedrede fysiske forhold i vandløbene. Virkemidlerne 
omfatter ændret vandløbsvedligeholdelse for 290 km vandløb, gene-
rel restaurering af 98 km vandløb, okkerbegrænsende vandløbsre-
staurering på 15 km, fjernelse af 41 spærringer og fjernelse af 4 km 
rørlægning samt udlægning af randzoner langs vandløb og søer. 
 
Anvendte undtagelser omfatter vandløbsstrækninger med ukendt 
tilstand i forhold til enten smådyrsfauna eller okkerkoncentration (ca. 
243 km), moderat til stærkt okkerbelastede strækninger, hvor der 
igangsættes genslyngning og vandstandshævning (15 km) samt gan-
ske få rørlagte top-ender af vandløb (4 km). Desuden undtages vand-
løbsstrækningerne beliggende i Holstebro Vandkraftsø (5 km). 
 
I vandløb, hvor hovedårsagen til manglende målopfyldelse skyldes 
udledning af spildevand fra spredt bebyggelse, afventes effekten af 
en forbedret spildevandsrensning før det vurderes, hvorvidt der også 
er brug for at ændre vandløbsvedligeholdelsen (49 km) og evt. også 
foretage en vandløbsrestaurering (46 km) for at kunne opfylde mil-
jømålene. 
 
For visse kunstige og stærkt modificerede vandløb, der har en til-
stand, der nødvendiggør en indsats overfor de fysiske forhold, for-
længes fristen for at opfylde miljømålet begrundet i manglende viden 
om den nødvendige indsats for at opnå målopfyldelse. Eventuel ind-
sats for at sikre kontinuiteten i denne type vandløb forudsættes som 
udgangspunkt dog forsat gennemført i 1. planperiode (3 km). 
 
Tidsfristen er udskudt for sikring af kontinuiteten forbi Holstebro 
Vandkraftsø, samt ved pumpestationen i Ramme Ås udløb i Bøvling 
Fjord (se afsnit 1.3.2).  
 
Indsats i fh.t. badevand  
Indsats i vandplanerne er generelt vurderet ud fra målsætningen om 
at opnå god økologisk kvalitet i vandområderne. Derudover kan der i 
visse vandområder være behov for at foretage en indsats for at be-
grænse påvirkninger fra spildevandsudledninger for at sikre bade-
vandskvaliteten opfyldt. 
 
Indsats - øvrige forhold 
I visse situationer er udledningen af iltforbrugende stoffer (BI5) fra 
spildevand årsagen til manglende målopfyldelse i vandløb. Det har 
derfor visse steder vist sig nødvendigt at iværksætte en supplerende 
indsats vedrørende dambrug, renseanlæg, regnbetingede udløb, samt 
spredt bebyggelse, som efter Regionplan 2005 ikke er omfattet af en 
(baseline) indsats. Denne indsats medfører samtidig en reduktion i 
fosfor- og kvælstofbelastningen. 
 
De i tabel 1.3.1 opgjorte indsatser for punktkilder er forbundet med 
stor usikkerhed. Der må i forbindelse med den kommunale handle-
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plan og revision af kommunernes spildevandsplaner tages stilling til, 
hvordan regulering af de nævnte punktkilder konkret udmøntes inden 
for rammen af de statslige indsatsprogrammer. 
 
Visse vandløbsstrækninger kan være påvirket af pesticidrester fra 
landbrug og/eller gartnerier (jf. afsnit 2.4.1 – kemisk tilstand). Ind-
satsen i forhold til begrænsning af pesticidtab fra landbrug/gartnerier 
består i at etablere fylde- og vaskeplads mv. med opsamling og gen-
anvendelse af overfladevand på enkelte ejendomme. Det vurderes at 
der er tale om forholdsvis få landbrug og gartnerier i hovedvandop-
landet hvorfor indsatsen ikke er medtaget i det overordnede indsats-
program. Desuden er en bekendtgørelse om indretning af fylde- og 
vaskepladser på landbrug trådt i kraft i 2009 (BEK nr. 268 af 31. 
marts 2009 ”Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter 
til udbringning af plantebeskyttelsesmidler”).  

 
En vandløbsstrækning kan være påvirket af ferskvandsdambrug. Ud 
fra en konkret vurdering af indsatsbehovet, kan opkøb af dambrug 
være en mulighed. Indsatsen for at nedbringe påvirkningen med or-
ganisk stof kan også gennemføres ved skærpede krav i forbindelse 
miljøregulering af virksomheden, f.eks. i form af etablering af forure-
ningsbegrænsende tiltag såsom biologisk rensning eller omlægge 
produktionen til recirkulerede anlæg. Indsatsen for at sikre kontinui-
tet kan ske i overensstemmelse med bilag 8 herunder at der sikres en 
tilstrækkelig vandføring i vandløbet, jf. bilag 8. 
 
Koordineret indsats med Natura 2000-planer 
I Natura 2000-planlægningen er der som udgangspunkt lagt til grund, 
at vandplanlægningen i sig selv vil medføre en forbedret vandkvalitet 
og mere naturlig hydrologi. 
 
Det er muligt via kommunernes handleplaner at opnå synergieffekter 
ved at foretage en koordineret indsatsplanlægning for vandplanens 
vandområder og de naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 
2000-planer inden for hovedvandoplandet.   
 
Ved synergieffekt forstås at bestemte valg og placeringer af virkemid-
ler på samme tid gavner både vand- og Natura 2000-områder. Der er 
således mulighed for, at man ved en koordineret indsatsplanlægning 
samlet set opnår samme eller større effekt (reduceret påvirkning) ved 
en mindre indsats (økonomi, arealudstrækning af virkemiddel).  
 
Etablering af randzoner vil medvirke til at reducere tilførslen af næ-
ringsstoffer, herunder især fosfor, til vandløb, søer og fjorde. Rand-
zoner bidrager også til reduktion af pesticidpåvirkningen af vandom-
råderne. Randzonerne kan ligeledes bidrage til at imødekomme Natu-
ra 2000-planernes krav om at forbedre tilstanden for naturtyper og 
arters levesteder inden for Natura 2000 områderne.  
 
Et andet eksempel på synergieffekt kan opstå, når en Natura 2000-
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plan foreskriver et behov for at skabe nye arealer med habitatnatur. 
Ny natur kan f.eks. dannes ved at omlægge agerjord til vedvarende 
arealer uden omdrift og med målrettet naturpleje. En hensigtsmæssig 
placering af disse arealer kan på samme tid skabe ny natur og redu-
cere tabet af kvælstof og fosfor fra arealet og dermed bidrage til op-
fyldelsen af miljømålene for nedstrøms beliggende vandområder.  
 
I vandplanen er der sine steder behov for at genetablere den naturli-
ge hydrologi i ådale, med frit meandrerende vandløb uden regulering 
og ved ændret vandløbsvedligeholdelse; dels for at reducere den fysi-
ske påvirkning af vandløbene, dels for at genetablere den naturlige 
næringsstoffjernelse som sker i ådalene og dermed reducere næ-
ringsstofpåvirkningen af søer og kystvande. Dette sker bl.a. gennem 
anvendelse af virkemidlerne ”Ændret vandløbsvedligeholdelse”, 
”Vandløbsrestaurering”, ”Genskabelse af vådområder” og ”fosfor-
ådale”. Virkemidler som alle indebærer udtagning af agerjord i om-
drift i ådalene og overgang til mere ekstensiv landbrugsdrift.   
 
I visse tilfælde kan ovenstående virkemidler i ådalene – inden for 
Natura 2000-områder – umiddelbart være i konflikt med Natura 
2000-planernes målsætning om at sikre en hensigtsmæssig drift og 
hydrologi, samt en lav tilførsel af næringsstoffer. Dette gælder f.eks. 
naturtypen rigkær. Hvis en vandstandsændring indebærer, at natur-
arealerne ikke længere kan afgræsses eller der tilføres næringsrigt 
vand, vil der ikke kunne nødvendigvis opnås god eller høj naturtil-
stand. Det vurderes dog, at det ved passende implementering af 
vandplantiltag i ådalene som oftest kan sikres at tilstanden af Natura 
2000-områdernes naturtyper og arter samlet set ikke forringes og 
mange steder endda kan styrkes af vandplanindsatsen.   
 
I oplandets 7 Natura 2000-områder vurderes et behov for at etablere 
habitatnaturtyper på et areal på cirka 8 hektar. Arealet kan etableres 
ud fra eksisterende §3 arealer og/eller landbrugsjord i omdrift. En 
hensigtsmæssig placering af disse naturområder vil skabe en synergi 
med vandplanen. 
 
Indsatser i regi af vandplanen, der reducerer næringsstoftabet til 
vandmiljøet inden for et Natura 2000-område, vil ligeledes ofte have 
en positiv effekt på tilstanden og opnåelse af gunstig bevaringstil-
stand for de naturtyper og arter, der er direkte afhængige af vand, 
eksempelvis kilder, sø-typerne og de marine naturtyper samt arter 
som f.eks. gæs og ænder.  
 
Tilsvarende vil vandplanindsatser for vandløb, der fjerner spærringer, 
genopretter fysiske forhold og nedbringer belastning med iltforbru-
gende og miljøfremmede stoffer, medvirke til at Natura 2000-
målsætningen om gunstig bevaringstilstand for vandløbsnatur og til-
knyttede arter opfyldes.  
 
Vandplanen forventes at medvirke til helt eller delvist at opfylde ind-
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satsbehovet for de våde naturtyper og vandtilknyttede arter, der er 
omfattet af udpegningsgrundlaget i følgende 9 Natura 2000-områder: 
 

64 Heder og Klitter på Skovbjerg Bakkeø 
• Sikring af god vandkvalitet og fysiske forhold i vandløb og sik-

ring af fri kontinuitet til gavn for laks, bæklampret og naturty-
pen vandløb med vandplanter. 

 
65 Nissum Fjord 
• Sikring af god vandkvalitet, fysiske forhold i vandløb og fjer-

nelse af spærringer til gavn for bl.a. tre lampretarter, stavsild 
og laks. 

• Reduktion af tilførslen af næringsstoffer til Nissum Fjord til 
gavn for levestederne for bl.a. de herbivore vandfugle. 

• Reduktion af tilførsel af næringsstoffer til områdets søer gavn 
for de 3 sø-naturtyper. 

 
66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord 
• Reduktion af tilførslen af næringsstoffer til gavn for bl.a. den 

marine naturtype og for områdets herbivore vandfugle. 
• Reduktion af tilførslen af næringsstoffer til områdets søer til 

gavn for både sø-naturtyperne og for områdets herbivore 
vandfugle. 

• Reduktion af tilførslen af næringsstoffer til Stadil Fjord til gavn 
for vandranke. 

• Sikring af god vandkvalitet, fysiske forhold i vandløb og fjer-
nelse af spærringer til gavn for flod- og bæklampret og natur-
typen vandløb med vandplanter. 

 
72 Husby Sø og Nørresø 
• Reduktion af tilførslen af næringsstoffer til Husby – og Nørresø 

til gavn for de to sø-naturtyper og for bestanden af vandranke. 
 
74 Husby Klit 
• Ingen synergi mellem natura 2000 og vandplanerne. 
 
 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage  
• Sikring af bedre vandkvalitet, fysiske forhold i vandløb og fjer-

nelse af spærringer til gavn for bl.a. bæklampret, odder og na-
turtypen vandløb med vandplanter. 

 
225 Ovstrup Hede med Røjen Bæk 
a. Sikring af god vandkvalitet, fysiske forhold i vandløb og fjer-

nelse af spærringer i Sunds Nørreå og Røjen Bæk til gavn for 
bl.a. bæklampret, odder og naturtypen vandløb med vand-
planter. 

 
 
2.5.3 Omkostningsanalyse 
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Anvendelse af virkemidler 
Anvendelsen af virkemidlerne er foretaget således, at man får målop-
fyldelse i vandområderne på den billigste måde, idet der er valgt vir-
kemidler med så stor omkostningseffektivitet som muligt.  
 
For landbrugsvirkemidler gælder at de er udvalgt på baggrund af en 
forudgående omkostningseffektivitetsanalyse under Grøn Vækst. For 
en nærmere beskrivelse heraf henvises til ”retningslinjer for udarbej-
delse af indsatsprogrammer”, kapitel 7 og 8. 
 
I forbindelse med doseringen af de landbrugsrelaterede virkemidler, 
er der ikke taget stilling til den eksakte placering af virkemidlerne i 
deloplandene. Fordelingen er foretaget ud fra om det er et generelt 
virkemiddel eller et målrettet virkemiddel. For de generelle virkemid-
ler er fordelingen foretaget således, at den samlede effekt af de ge-
nerelle virkemidler i forhold til belastningsbidraget fra landbrugsarea-
ler procentvis er ens uafhængigt af oplandstype. For de målrettede 
virkemidler er fordelingen foretaget i forhold til størrelsen af opgjorte 
indsatskrav og et beregnet potentiale i de enkelte sø- og kystdelvan-
doplande.   
 
For virkemidler til reduktion af påvirkninger fra punktkilder ligger ind-
satsen ved selve forureningskilden. Det samme gør sig principielt 
gældende for indsatsen over for fysiske påvirkninger af vandløb, hvor 
indsatsen forudsættes placeret de konkrete steder hvor de fysiske 
forhold er negativt påvirket. For punktkilder og fysiske forhold gæl-
der, at der i de fleste tilfælde typisk kun er ét virkemiddel der kan 
håndtere den pågældende belastning. I de enkelte tilfælde hvor der 
er flere virkemidler at vælge imellem har princippet om omkostnings-
effektivitet været et bærende princip for valg af virkemiddel. 
 
En nærmere beskrivelse af fordeling af virkemidler findes i virkemid-
delkataloget til vandplanen og kan findes på www.blst.dk 
 
Enhedsomkostninger 
For at kunne beregne den årlige omkostning af valgte indsatsprogram 
i hovedvandoplandet er der for alle virkemidler beregnet en enheds-
omkostning. For de virkemidler hvor der forudsættes en investering 
ved implementering af virkemidlet, er denne investering annuiseret 
efter gældende metode for at få en årlig omkostning, f.eks. kroner 
per hektar vådområde per år (se virkemiddelkataloget på 
www.blst.dk for en nærmere beskrivelse). Endvidere er i den årlige 
omkostning indregnet de årlige driftsomkostninger, hvis sådanne op-
træder. 
 
For de landbrugsrelaterede virkemidler over for diffus næringsstofbe-
lastning er omkostningerne estimeret som jordrentetab, dvs. det tab 
en landmand har i sit dækningsbidrag pr. påvirket arealenhed ved 
anvendelse af et virkemiddel i forhold til en før situation.  
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Enhedsomkostningerne såvel som de samlede omkostninger af den 
supplerende indsats er opgjort som årlige omkostninger for stat, 
kommuner, forsyningsselskaber (borgerne) og erhverv. Disse om-
kostninger er de direkte omkostninger forbundet med implementerin-
gen af virkemidlet. Det kan f.eks. være landmandens direkte tab per 
hektar eller udgiften til den entreprenør der skal foretage en fysisk 
indsats i et vandløb. 
 
På baggrund af den beskrevne anvendelse samt opgørelse af virke-
midlets årlige enhedsomkostning er en samlet årlig omkostning ved 
implementering af indsatsprogrammet beregnet for hovedvandoplan-
det (tabel 1.3.1) 
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2.6 Overvågningsprogram 
 
Vandrammedirektivets overvågningsforpligtigelser er gennemført i 
Danmark med de nationale overvågningsprogrammer NOVANA og 
DEVANO (for programbeskrivelser se www.blst.dk). 
 
Overvågningsprogrammerne inkl. stationsnet, er under revision og et 
nyt program forventes at træde i kraft fra 1. januar 2011. Det nye 
nationale overvågningsprogram vil være yderligere tilpasset Vand-
rammedirektivet samt overvågningsbehov afdækket gennem arbejdet 
med vandplanerne og vil løbende blive tilpasset. 
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2.7 Inddragelse af offentligheden 
 
 
2.7.1 Introduktion 
 
Dette afsnit redegør for inddragelse af offentligheden i vandplanen for 
Hovedvandopland Nissum Fjord. 
 
Ifølge Miljømålsloven skal offentligheden inddrages flere gange un-
dervejs i processen med at forberede en vandplan. Vandplanen skal 
således indeholde en sammenfatning af de foranstaltninger der er 
truffet med hensyn til oplysning og høring af offentligheden, hvilke 
resultater der er opnået, samt hvilke ændringer i planen de har med-
ført. 
 
 
2.7.2 Offentlig oplysning og høring i processen 
 
I Miljøministeriets pjece om ”Ny vandplanlægning i Danmark” er 
fremlagt forslag til arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces. Af 
arbejdsprogram og tidsplan fremgår at offentligheden høres fire gan-
ge undervejs i den statslige planlægning og en gang i den efterføl-
gende kommunale planlægning. Arbejdsprogram og tidsplan for den 
statslige planlægning fremgår af tabel 2.7.1. 
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Tabel 2.7.1. Arbejdsprogram og tidsplan for vandplanarbejdet, herunder hø-
ringsperioder 
 
Idéfasen blev indledt den 22. juni 2007 med offentliggørelse i dags-
pressen. På miljøcentrene blev oprettet en særlig hjemmeside 
www.vandognatur.dk med viden om vandplaner og inspiration til of-
fentligheden. I forbindelse med den indledende planlægning efterlyste 
Miljøcentrene især svar på nedenstående fire spørgsmål og inviterede 
borgere, kommuner, regioner og organisationer til at komme med 
idéer og forslag til disse emner: 
 

• Har I forslag til projekter eller aktiviteter som kan forbedre 
vand- og naturområderne? 

• Kender I til påvirkninger af vandområderne eller trusler mod 
naturområderne? 

• Hvad mener I er vigtigst at sikre og forbedre? 
• Hvor kunne det være vanskeligt at opfylde miljømålene for 

vandområderne, selv om der gøres en stor indsats? 
 

 
Arbejdsprogram 
 

 
Tidsplan 

 
Høringsperiode 

Basisanalyser Del I afsluttet 2004 
Del II afsluttet 2006 

- 

Arbejdsprogram og tidsplan for 
processen med udarbejdelse af 
vandplaner 

Høring afsluttet  
20. juni 2007 

 

 
6 måneder 

Idéfase Afsluttet  
22.december 2007 

 
6 måneder 

Oversigt over væsentlige 
vandforvaltningsmæssige op-
gaver 

Høring afsluttet  
22. december 2007 

 

 
6 måneder 

Teknisk forhøring af udkast til 
vandplaner (kommunerne) 

Afsluttet  
11. marts 2010 

8 uger 

Høring af forslag til vandplaner Høring i gang   
6 måneder 

Endelige vandplaner   
- 

Forslag til kommunale handle-
planer 

  
8 uger 

Endelige kommunale handle-
planer 

  
- 

Opfyldelse af miljømål 22. december 2015 - 
Seneste frist for opfyldelse af 
miljømål efter 2 x 6 års frist-
forlængelse  

22. december 2027  
- 
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Samtidig med idéfasens indledning den 22. juni 2007 blev en oversigt 
over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver (se 
www.vandognatur.dk) i hovedvandoplandene sendt i høring, jf. ar-
bejdsprogrammet i tabel 2.7.1.  
 
Høringsfasen af forslag til vandplaner er delt i to dele. Første del er 
gennemførelsen af en forhøring af vandplanerne hos kommuner, re-
gioner og statslige institutioner. Anden del er den offentlige høring. 
 
Forhøringen blev gennemført over 2 måneder og blev afsluttet den 
11. marts 2010. Det primære formål var at afklare eventuelle tekni-
ske/faglige fejl og mangler i det anvendte datagrundlag inden den 
offentlige høring.  
 
Efter forhøringen sendes forslag til endelige vandplaner i offentlig 
høring i 6 måneder. Efter høringsfasen færdiggøres vandplanerne og 
godkendes af miljøministeren. 
 
Udover de generelle offentlighedsfaser er der i perioden for udarbej-
delse af vandplanerne under de forskellige Miljøcentre nedsat et eller 
flere Vand- og Naturråd. 
 
Miljøcenter Ringkøbing har nedsat ét samlet Vand- og Naturråd for de 
2 hovedvandoplande Ringkøbing- og Nissum Fjord. Formålet har væ-
ret at styrke dialogen med Vand- og Natura-2000 -planernes interes-
senter ved med rådet at sikre en mere direkte kommunikation og 
information samt at skabe et forum for diskussion af relevante pro-
blemstillinger i forbindelse med udarbejdelse af vand- og naturpla-
nerne. Vand- og Naturrådet har, foruden repræsentanter fra Miljøcen-
ter Ringkøbing, bestået af repræsentanter for relevante kommuner, 
repræsentanter for regionale grønne organisationer og erhvervsorga-
nisationer samt Region Midtjylland. Vand- og Naturrådet har afholdt 2 
møder.  
 
Foruden Vand- og Naturråds møder har der været afholdt en work-
shop, hvor processen med opstilling af et indsatsprogram blev gen-
nemgået og afprøvet i praksis af kommunale miljø- og naturmedar-
bejdere.  
 
 
2.7.3 Hvilke typer kommentarer har vandmyndigheden 
modtaget?  
 
Idéfasen 
I idéfasen modtog BLST mange forslag, ønsker og idéer til hvordan 
kvaliteten af Danmarks natur og vandmiljø kan øges. Bidragene kom 
både fra privatpersoner, erhvervsorganisationer, grønne organisatio-
ner, landbrugets rådgivningscentre og offentlige myndigheder. På 
landsbasis blev der samlet set indsendt lidt under 1700 indlæg, hvor-
af mange indlæg indeholdt flere idéer og forslag. 
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Miljøcenter Ringkøbing modtog i alt 144 indlæg fordelt på de 4 ho-
vedvandoplande. Indlæggene relaterede til natur, vandløb, søer, 
grundvand, hav og fjord og generelle idéer og kommentarer. Endelig 
omhandlede indlæggene om oversigten over væsentlige vandforvalt-
ningsmæssige opgaver, som blev sendt i høring samtidig med idéfa-
sens start.  
 
Indlæggende vedrørende natur handlede primært om Natura-2000 
planerne der af Miljøministeriet var sendt i høring samtidigt. 
 
Privatpersoner, flere grønne organisationer, erhvervsorganisationer, 
landbrugs organisationer, Region Midtjylland og samtlige kommuner i 
hovedvandoplandet Nissum Fjord har bidraget med indlæg i en eller 
flere kategorier. 
 
Forhøringen 
I forbindelse med forhøringen er afholdt møder med både kommuner, 
regioner og statslige institutioner. Stort set alle kommuner har bidra-
get med indspil i forhøringen. Bidragene har været af både faglig-
teknisk karakter og af mere generel og/eller politisk karakter. Ligele-
des blev modtaget bidrag fra regioner og flere statslige institutioner.  
 
 
2.7.4 Hvilke typer af handling er der sket på baggrund af 
kommentarerne? 
 
Idéfasen 
De indkomne indlæg er først fordelt på fagområde, jf. afsnit 2.7.3. 
Bidrag med konkrete data og oplysninger samt faglige bidrag om 
vandområder indgår i udarbejdelsen af vandplanen. For indlæg af 
generel og/eller principiel karakter er der udarbejdet en oversigt over 
generelle problemstillinger inklusive ministeriets kommentarer hertil, 
som er tilgængelig på www.blst.dk under sammenfatning af bidrag.  
 
Alle bidrag er således gennemgået og behandlet, dog uden at Miljø-
ministeriet kan love at alle indkomne idéer kan imødekommes. 
 
Forhøringen 
Alle indkomne bidrag under forhøringen er behandlet, og har således 
medvirket til at sikre, at vandplanen er baseret på et korrekt data-
grundlag. Desuden har der som følge af bidragene i flere tilfælde væ-
ret foretaget fornyede vurderinger omkring udledninger, et vandom-
rådes tilstand, foreslået indsats eller lignende, som har medført juste-
ringer i de planer, der nu udsendes i høring.     
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2.8 Liste over kommunalbestyrelser i vand-
distriktet 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ved Fjorden 6 
6950 Ringkøbing 
Telefon: 99 74 24 24 
Mail: post@rksk.dk 
 
Byrådet: 
 
Iver Enevoldsen (V), Borgmester, Bent Brodersen (V), Niels 
Skovbjerg Rasmussen (A), Knud Christensen (V), Esben Lunde Larsen 
(V), Peder Sørensen (F), Peder Christensen (V), Kristian Andersen, 
(K), Lone Andersen (V), Lene Marie Dalsgaard Nørlund (A), Ole Kamp 
(V), Bente Kronborg Holst Flensted (O), Linda Agerbo Nielsen (A), 
Erling Gaasdal (v), Lennart Qvist (V), Pia Vestergaard (F), Claus 
Meiner (C), Kristian Ahle (V), Bertel Jensen (V), Karsten Birkebæk 
Sørensen (A), Bente Tang (V), Gitte Kjeldsen (V), Helle Stærk Olesen 
(A), Tine Korsholm (V), Jens Erik T. Damgaard (K), Jesper Flensted 
(O), Elly Frederiksen (F), Preben V. Enevoldsen (V), Elmo Flaskager 
(V). 
 
Ikast-Brande Kommune 
Rådhusstrædet 6 
7430 Ikast 
Telefon: 99 60 40 00 
Mail: post@ikast-brande.dk 
 
Byrådet: 
 
Carsten Kissmeyer (V), Borgmester, Preben Hørlykke Christensen 
(Å), Birthe Østergaard Sørensen (A), Annette Kjær Mosegaard (V), 
Helle Vigsøe Mathiasen, (Å), Frank Heidemann Sørensen (A), Dion 
Møberg Eriksen (C), Erik René Pedersen (Å), Ib Boye Lauritsen (V), 
Evald Asp Sørensen (A), Hanne Bang Pedersen (Å), Kaare Grand 
Graversen, (O), Anne Agersnap Thomsen (V), Jens Carl Jensen (Å), 
Inge Dines Jensen (A), Tove Elisabeth Videbæk (C), Jacob Schou 
Schnedler (Å), Uffe Winther Henneberg (V), Anders Udengaard 
Sørensen (F), Bo Sand Kristensen (Å), Morten Bak Pedersen (V), 
Peder Kempf Pedersen (A), Kirsten Engelbreth Skovgaard Mørup (Å),  
Brian Bøge Christensen (V), Anne-Grehe Vaadde Sørensen (O). 
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Herning Kommune 
Torvet 
7400 Herning 
Telefon: 96 28 28 28 
Mail: kommunen@herning.dk 
 
Byrådet: 
 
Lars Krarup (V), Borgmester, Kent Falkenvig (V), Dorte West (V), 
Finn Stengel Petersen (A), Anne Marie Søe Nørgaard (V), John 
Thomsen (V), Ulrik Hyldgaard (V), Søren Green (V), Peter Villadsen 
(F), Lone Nielsen (A), Jens-Bernhard Knudsen (V), Dann Karlsen (V), 
Christan Bjerre (K), Torben Clausen (V), Søren Peder Jensen (V), 
Johannes Poulsen (B), Ingelis Sander (V), Anders Madsen (V), Birgit 
Jonassen (O), Line Hillerup (F), Tina Majlil Søndergaard (V), Knud 
Nielsen (A), Christen Dam Larsen (V), Jens Kirkeby (V), Joan Hansen 
(V), Anne Marie Christensen (A), Per Sørensen (V), Knud Erik 
Kirkegaard (C), Natascha Joof (V), Christian Hæsum (V), Tommy 
Tønning (F). 
 
 
Holstebro Kommune 
Rådhuset 
Kirkestræde 11 
7500 Holstebro 
Telefon: 96 11 75 00 
Mail: kommunen@holstebro.dk 
 
Byrådet: 
 
H. C. Østerby (A), Borgmester, Arne Lægaard (V), Anders G. 
Jacobsen (V), Anette Lind (A), John Thorsø (C), Karsten Filsø (F), Eli 
Vium (O), Morten Flæng (A), Holger Hedegaard (V), Torben Gudiksen 
(B), Thomas Danielsen (V), Bodil Pedersen (A), Pernille Bloch (C), 
Nils Ulrik Nielsen (A), Finn Thøgersen (V), Anne Lise Holst Jensen (F), 
Søren Olesen (O), Canan Dogan (A), Jens Kristian Hedegaard V), 
Jens Otto Nystrup (A), Aksel Gade (V), Lars Stampe (B), Gubber 
Kristensen (C), Niels Krawack (F), Susanne Thiim (O), Ole Saugbjerg 
Andersen (A), Mathilde Trabjerg (V). 
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Struer Kommune 
Postboks 19 
Østergade 11-15 
7600 Struer 
Telefon: 96 84 84 84 
Mail: struer@struer.dk 
 
Byrådet: 
 
Niels Viggo Lynghøj (A), Borgmester, John Christoffersen (A), Karin 
Houmann (A), Helle Vibeke Lyng (A), Søren Christensen (A), Ole 
Agergaard Olsen (A), Lars Møller Pedersen (A), Flemming Odde (A), 
Georg Sabroe (A), Grethe Hestbech (F), Bende Juel Okkerstrøm (F), 
Martin Merrild (V), Per Jakobsen (V), Lene Houe (V), Mads Jakobsen 
(V), Steen Jakobsen (V), Hans Østergaard (V), ), Poul Kjær Nielsen 
(V), Anna Marie Brix Poulsen (O), Lars Hyldgaard (O), Martin 
Hulgaard (C). 
 
 
Lemvig Kommune 
Rådhusgade 2 
7620 Lemvig  
Telefon: 96 63 12 00 
Mail: lemvig.kommune@lemvig.dk 
 
Kommunalbestyrelsen: 
 
Erik Flyvholm (V), Borgmester, Ulla Raundahl (V), Jørgen Nørby (V), 
Steffen Husted Damsgaard (V), Gunhild Jeppesen (C), Karsten 
Kragelund (A), Orla Østerby (N), Vagn Thode Nielsen (V), Gitte M. 
Bitsch (C), Kenneth Bro (A), Elisabeth Moltke (F), Henrik Thygesen 
(K), Karl Balleby Jensen (O), Gunnar Lisby Kjær (V), Arne Noe (F), 
Albert Vinther Krogh (V), Ole Byskov (A), Jette Jespersen (O), Lone 
Pilgaard Sørensen (A), Troels Skovmose (V), Marie Hyldgaard Poulsen 
(F). 
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 Silkeborg Kommune 
Søvej 1 
8600 Silkeborg 
Telefon: 87 70 10 00 
Mail: kommunen@silkeborg.dk 
 
Byrådet: 
 
Hanne Bæk Olsen (A), Borgmester, Søren Kristensen (A), Erling 
Prang (A), Carl Erik Larsen (A), Lars Faarup (A), Helle Westergaard 
(A), Rune Kristensen (A), Lars Munksø (A), (A), Søren Stauning 
Goldmann (A), Ivan Greve (A), Mia Schmidt (C), Frank Borch-Olsen 
(C), Martin Jacobsen (C), Hans Okholm (F), Elin Sonne (F), Jørn Rye 
Rasmussen (F), Alexander Thorvaldsen (F), Anders Henriksen (F), 
Erik Markvad Jørgensen (F), Leif Lund (O), Karina Due (O), Steen 
Vindum (V), Gitte Villumsen (V), Bente Rands Mortensen (V), Leif 
Bæk (V), Britta Bang (V), Hans Jørgen Hørning (V), Helga Sandorf 
Jacobsen (V), Anders Kaysen (V), Kjeld Aagaard Kjærulff (V), Poul 
Dahl (V). 
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2.9 Sammenfatning af øvrige planer for del-
oplande og sektorer  
 
Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen 
af øvrig lovgivning, jf. miljømålslovens § 3 stk. 2: 
”Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved 
udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen 
og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførel-
sen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan.” 
 
For kommuneplanen gælder endvidere, jf. planlovens § 11, stk. 4, nr. 
4.: "Kommuneplanen må ikke stride mod en vandplan, en Natura 
2000-plan eller handleplaner for realiseringen af disse planer, jf. mil-
jømålsloven". Desuden skal kommunerne have vedtaget en kommu-
neplan for persioden 2009-2021. Her er lovgrundlaget for planerne 
beskrevet. Denne skal indeholde retningslinjer for anvendelsen af 
vandløb, søer og kystvande. Her tænkes bl.a. på den samfundsmæs-
sige anvendelse af vandområderne til planmæssige formål som fri-
luftsliv (f.eks. kanosejlads eller badning) eller som landskabelige 
elementer (f.eks. bymæssige kanaler eller oplevelsesrige landskaber). 
 
De 7 kommuner i Hovedvandopland Nissum Fjord er ved kommunal-
reformen dannet ved sammenlægning af 23 kommuner i de tidligere 
Ringkjøbing, Vejle og Århus Amter. Sammenlægningerne har betydet, 
at det er blevet påkrævet at revidere de hidtidige kommunale spilde-
vands- og vandforsyningsplaner, så strukturen, serviceniveauet og 
økonomien tilpasses den nye kommune.  
 
Udover kommune-, spildevands- og vandforsyningsplanerne kan føl-
gende planer have relevans for vandplanen: 

• den regionale råstofplan (udarbejdes af Region Midtjylland) 
• Natura 2000 planerne (udkast udsendes af miljøcentrene i 

høring samtidig med vandplanen) 
• indsatsplaner for grundvand (kortlægningen varetages af mil-

jøcentrene, og kommunerne udarbejder planerne) 
 

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer vil der til det 
endelige udkast til vandplan blive udarbejdet en miljøvurdering. 
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Tabel 2.9.1. De tidligere kommuners spildevandsplaner og vandforsynings-
planer, samt hver planperiode. Desuden fremgår den kommende kommune-
planperiode og vedtagne indsatsplaner for grundvand inden for kommunen.  
 
 
Kommunale spildevandsplaner  
Kommunerne er i gang med at lave nye spildevandplaner og Miljøcen-
ter Ringkøbing har derfor ikke fundet det hensigtsmæssigt at opliste 
hovedpunkter fra de gamle spildevandsplaner. 
 
 
Kommunale vandforsyningsplaner 
Herning Kommune 
Herning Kommune Vandforsyningsplan 1996, Trehøje Kommune 
Vandforsyningsplan 1988, Aaskov Vandforsyningsplan 1988 og Au-
lum-Haderup Kommune Vandforsyningsplan 1987. Vandforsynings-
planerne ligger ikke elektronisk. Herning Kommune er i gang med at 
udarbejde en ny samlet vandforsyningsplan for hele kommunen, der 
forventes godkendt i 2010. 
 
Holstebro Kommune 
Holstebro Kommune Vandforsyningsplan 1993, Ulfborg-Vemb Kom-
mune Vandforsyningsplan 1996 og Vinderup Kommune Vandforsy-
ningsplan 1999. Vandforsyningsplanerne ligger ikke elektronisk. Hol-
stebro Kommune er i gang med at udarbejde en ny samlet vandfor-
syningsplan for hele kommunen, der forventes godkendt i 2009-10. 
 

 
Nuvæ-
rende 
kommune 

 
Tidligere 
kommune 

 
Spildevand 
Planperiode 

 
Vandforsyning 

Planperiode  

 
Kommuneplan 

Indsatsplaner 
for grundvand 

vedtaget  

Aulum-
Haderup 

1988 - 1998 1987- 2009-2021 

Herning 2000-2008 1996- 2009-2021 

 
Herning 

Trehøje 1995-2005 1988- 2009-2021 

Indsatsplan for 
Herning / Lind 

 

Holstebro 2004-2012 1993- 2009-2021 
Ulfborg-
Vemb 

1990-1993 1996- 
2009-2021 

Holstebro 

Vinderup 2004-2016 1999- 2009-2021 

- 

Ikast-
Brande 

Ikast 2010-2021 2004-2007 
2009-2021 

- 

Lemvig Lemvig 2003-2013 1994- 2009-2021 - 
Ringkø-
bing-
Skjern 

Ringkøbing 1991-2001 1993-2005 
2009-2021 

- 

Silkeborg  Them 2001-2005 ? 2009-2021 - 
Struer Struer 2007-2012 1997- 2009-2021 - 
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Ikast-Brande Kommune 
Brande Kommune Vandforsyningsplan September 1997, Nr. Snede 
Vandforsyningsplan December 1989 (rettet aug. 1994 efter Miljøsty-
relsens godkendelse) og Vandforsyningsplan 2004-2007 Ikast Kom-
mune. Vandforsyningsplanerne ligger ikke elektronisk. 
 
Lemvig Kommune 
Lemvig Kommune Vandforsyningsplan 1994 og Thyborøn-Harboøre 
Kommune Vandforsyningsplan 1997. Planerne kan fås elektronisk ved 
henvendelse til kommunen. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ringkøbing Kommune Vandforsyningsplan 1993-2005, Skjern Kom-
mune Vandforsyningsplan 1989, Egvad Kommune Vandforsyningsplan 
1988, Videbæk Kommune Vandforsyningsplan 2001 og Holmsland 
Kommune Vandforsyningsplan 1997. Vandforsyningsplanerne ligger 
ikke elektronisk. Kommunen planlægger at igangsætte en ny samlet 
vandforsyningsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune, der forventes 
godkendt i 2010. 
 
Silkeborg Kommune 
Vandforsyningsplan for Them Kommune, Vandforsyningsplan for 
Gjern Kommune 2003-12, Vandforsyningsplan for Gjellerup Kommu-
ne 1985 og Vandforsyningsplan for Silkeborg Kommune 1995 – 2005. 
Vandforsyningsplanerne ligger ikke elektronisk. 
 
Struer Kommune 
Struer Kommune Vandforsyningsplan 1997 og Thyholm Kommune 
Vandforsyningsplan 1989/1993. Vandforsyningsplanerne ligger ikke 
elektronisk. 
 
Indsatsplaner for grundvand 
I 1998 vedtog Folketinget ved ændring af Vandforsyningsloven, at de 
daværende amter skulle kortlægge grundvandet og udarbejde ind-
satsplaner for grundvandsbeskyttelse i indsatsområder. Indsatsområ-
der blev udpeget som lig med regionplanernes Områder med Særlig 
Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande udenfor disse. Region-
planerne er efter strukturreformen landsplandirektiv. 
 
Med strukturreformen har Miljøministeriet ved Statens Miljøcentre 
overtaget indsatskortlægningen (Miljøministeriets afgiftsfinansierede 
grundvandskortlægning), der finansieres af forbruget på de almene 
vandforsyninger samt indvindinger til erhverv. Kommunerne har 
overtaget at udarbejde indsatsplaner. 
 
I Hovedvandopland Nissum Fjord er der vedtaget én indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse:  
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Indsatsplan for Herning/Lind 
Indsatsplanen blev vedtaget i 2002. Området dækker knap 20 km2, 
hvoraf de 90 % ligger i Hovedvandopland Nissum Fjord og resten 
ligger i Hovedopland Ringkøbing Fjord. Det meste af området er 
dækket af by. De aftalte indsatser er blandt andet at mindske punkt-
kilderne ved for eksempel målrettede miljøtilsyn og opprioritering af 
kortlægningen af forurenede grunde. 
 
I Hovedvandopland Nissum Fjords øvrige indsatsområder er kortlæg-
ningen ikke afsluttet, og i enkelte områder er den ikke påbegyndt. 
(tabel 2.1.7).  
 
Kommuneplaner 
Kommunerne skal senest i 2009 vedtage en ny kommuneplan. Kom-
muneplanen skal i henhold til planlovens § 11 a indeholde retningsli-
nier for følgende emner:  

§ 11 a. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for 
1) udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder, 
2) beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. bolig-

formål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden 
af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområ-
der m.v., 

3) den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af 
bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig plads-
krævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsæt-
telse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det 
enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte 
butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående 
butikker, jf. §§ 5 l-5 r, 

4) beliggenheden af trafikanlæg, 
5) beliggenheden af tekniske anlæg, 
6) beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af 

hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige belig-
genhedskrav, 

7) beliggenheden af de i § 11 g nævnte anlæg, 
8) sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom 

anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres 
mod støjgener, jf. § 15 a, 

9) beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihave-
områder og andre rekreative områder, 

10) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder ud-
pegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder, 

11) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skov-
tilplantning er uønsket, 

12) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, 
der kan genoprettes som vådområder, 

13) varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder belig-
genheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinte-
resser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturom-
råder og potentielle økologiske forbindelser, 
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14) sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggen-
heden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhi-
storiske bevaringsværdier, 

15) sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af 
områder med landskabelig værdi, herunder større, sammen-
hængende landskaber, 

16) sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden 
af områder med særlig geologisk værdi, 

17) anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, 
18) arealanvendelsen i kystnærhedszonen i overensstemmelse med 

bestemmelserne i § 5 a, stk. 1, og § 5 b og 
19) realisering af regler eller beslutninger efter lovens §§ 3 og 5 j. 
 
 

Regional råstofplan  
Region Midtjylland har den 1. juli 2008 offentliggjort ”Råstofplan 
2008 for Region Midtjylland”. Den er dermed rammen for kommuner-
nes administration af Råstofloven og ramme for kommunernes plan-
lægning efter Planloven. 
 
Planens retningslinie 7 anfører at: Efterbehandling tager udgangs-
punkt i drikkevandsinteresserne på stedet. Sekundært efterkommes 
indvinders ønske om efterbehandling under hensyntagen til land-
skabelige interesser, beskyttelse af grundvand, beskyttelse og dan-
nelse af naturområder og geologiske særkender. Vilkår for beskyttel-
se af grundvandet skal tinglyses på ejendommene med kommunen 
som påtaleberettiget. 
 
Planens retningslinie 7 anfører at: Der er et generelt forbud mod til-
førsel af jord til råstofgrave. Regionsrådet har adgang til at dispense-
re fra dette forbud. Ved administrationen vil der blive lagt vægt på 
hensynet til drikkevandsinteresser. 
 
Og retningslinie 9 angiver at: Hensynet til naboer, natur, grundvand 
og kulturhistorie og hvad der i øvrigt fremgår af Råstoflovens §3 samt 
øvrig lovgivning (for eksempel Natura 2000) – skal afvejes i forbin-
delse med ny råstofindvinding. 
 
Planen har gjort kommunerne opmærksom på, at de skal tage hen-
syn til grundvandsinteresserne i forbindelse med administrationen af 
Råstofloven, og at der ved afvejningen skal tages udgangspunkt i 
drikkevandsinteresserne. 
 
Generelt reguleres forholdet mellem en konkret råstofindvinding og 
eventuelt påvirkning af vandløb, søer, grundvandsforekomster og 
kystvande (samt terrestriske naturtyper) i råstofansøgningen, der 
behandles af kommunerne efter Råstofloven.  
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Bilagsoversigt 
 
1. Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag 
 
2.  Udgår  

  
3. Tekniske baggrundsnotater (findes på www.blst.dk) 
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Bilag 1. NATURA 2000-områdernes udpegningsgrundlag 
  
Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag indenfor Hovedvandopland Nissum 
Fjord. Med * er det angivet, at der er tale om prioriterede naturtyper.  
 
 
Natura 2000-område nr. 64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø samt Idom å og Ormstrup 
hede 
Habitatområde H57 og H225 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2310 
2320 
2330 
3140 
3160 
3260 
4010 
4030 
5130 
6410 
7140 
7150 
7230 
9190 

Indlandsklitter med lyng og visse 
Indlandsklitter med lyng og revling 
Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene 
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
Brunvandede søer og vandhuller 
Vandløb med vandplanter 
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
Tørre dværgbusksamfund (heder) 
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv 
Rigkær 
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 

Habitatarter 
1096 
1160 
1166 
1355 

Bæklampret (Lampetra planeri) 
Laks (Salmo salar) 
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
Odder (Lutra lutra) 
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Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord 
Habitatområde H58, Fuglebeskyttelsesområde F38 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
1150 
1210 
1310 
1330 
2130 
2140 
2190 
2310 
2330 
3130 
3140 
3150 
3260 
4010 
4030 
6230 
6410 
7230 
91D0 
91E0 

* Kystlaguner og strandsøer 
Enårig vegetation på stenede strandvolde 
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
Strandenge 
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
Fugtige klitlavninger 
Indlandsklitter med lyng og visse 
Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene 
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
Vandløb med vandplanter 
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
Tørre dværgbusksamfund (heder) 
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
Rigkær 
* Skovbevoksede tørvemoser 
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

Habitatarter 
1095 
1096 
1099 
1103 
1106 
1355 
1831 

Havlampret (Petromyzon marinus) 
Bæklampret (Lampetra planeri) 
Flodlampret (Lampetra fluviatilis) 
Stavsild (Alosa fallax) 
Laks (Salmo salar) 
Odder (Lutra lutra) 
Vandranke (Luronium natans) 

Ynglefugle  
A021 
A080 
A119 
A132 
A138 
A149 
A151 
A191 
A193 
A194 
A195 

Rørdrum 
Rørhøg 
Plettet rørvagtel 
Klyde 
Hvidbrystet præstekrave 
Almindelig Ryle 
Brushane 
Splitterne 
Fjordterne 
Havterne 
Dværgterne 
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Trækfugle  
A037 
A038 
A045 
A157 
A036 
A040 
A047 
A050 
A052 
A054 
A069 
A070 
A132 

Pibesvane 
Sangsvane 
Bramgås 
Lille kobbersneppe 
Knopsvane 
Kortnæbbet gås 
Lysbuget knortegås 
Pibeand 
Krikand 
Spidsand 
Toppet skallesluger 
Stor skallesluger 
Klyde 

 
 
Natura 2000-område nr. 72 Husby Sø og Nørresø 
Habitatområde H188 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
3140 
3150 
7230 

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
Rigkær 

Habitatarter 
1355 
1831 

Odder (Lutra lutra) 
Vandranke (Luronium natans) 

 
 
Natura 2000-område nr. 74 Husby Klit 
Habitatområde H197 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2120 
2130 
2140 
2160 
2170 
2190 
2250 

Hvide klitter og vandremiler 
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
Kystklitter med havtorn 
Kystklitter med gråris 
Fugtige klitlavninger 
* Kystklitter med enebær 
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Natura 2000-område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage 
Habitatområde H224 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2320 
3110 
3150 
3160 
3260 
4010 
4030 
5130 
6230 
6410 
7140 
7150 
7220 
91D0 
91E0 

Indlandsklitter med lyng og revling 
Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
Brunvandede søer og vandhuller 
Vandløb med vandplanter 
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
Tørre dværgbusksamfund (heder) 
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv 
* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
* Skovbevoksede tørvemoser 
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

Habitatarter 
1096 
1355 

Bæklampret (Lampetra planeri) 
Odder (Lutra lutra) 

 
 
Natura 2000-område nr. 225 Ovstrup hede med Røjen bæk 
Habitatområde H249 
Udpegningsgrundlag 
Naturtyper 
2330 
3260 
4010 
4030 
6410 
7140 
7230 

Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene 
Vandløb med vandplanter 
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
Tørre dværgbusksamfund (heder) 
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
Rigkær 

Habitatarter 
1096 
1355 

Bæklampret (Lampetra planeri) 
Odder (Lutra lutra) 
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Bilag 6. Regionplanretningslinier, der ophæves med vedtagelse af 
vandplanen 

 
Nedenstående regionplanretningslinjer fra Ringkjøbing Amts og Århus Amts regionplaner 
2005 ophæves ved vandplanens endelige vedtagelse for det område, som er omfattet af 
delvandplanen for Hovedvandopland Nissum Fjord. 
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Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 1.2 
Nr. 26 
Virksomheder 
i OSD-
områder 

Virksomhedskategorier der kun må placeres i 
OSD efter aftale med amtet og kun uden fare 
for grundvandet: Galvaniserings-, varmfor-
zinknings- og metalliserings-virksomheder – 
Træimprægnerings-virksomheder - Akkumu-
latorfabrikker - Farve/lakfabrikker - Lim-
fabrikker, 
der benytter organiske opløsningsmidler - 
Kemikaliefabrikker og -oplag (bortset fra 
kalk/saltpladser) - Kunstgødningsfabrikker - 
Medicinalfabrikker - Pesticidfabrikker – Bi-
lophugningspladser - Oparbejdning eller de-
struktion af farligt affald - Knusepladser for 
asfaltaffald - Komposteringspladser for andet 
end haveaffald - Komposteringspladser for 
haveaffald, modtagende >1000 t/år - Minera-
liseringsanlæg for spildevandsslam - Olielag-
re – Virksomheder med betydelige oplag af 
olie, kemikalier eller andre stoffer, der kan 
true grundvandet. 
 
Følgende virksomhedskategorier kan normalt 
placeres i OSD, men tilsynsmyndigheden skal 
vurdere, om der skal stilles skærpede krav til 
indretning og drift og føres intensiveret tilsyn 
for at beskytte grundvandet: Sæbe-, rengø-
rings- og vaskemiddelfabrikker - Garverier og 
pelsberederier - Jern- og metalstøberier og 
metalsmelterier - Korn- og foderstofvirksom-
heder, herunder grønttørring og halmludning 
- Mindre medicinalfabrikker – Tagpap-
fabrikker – Asfaltværker - Biogasanlæg - 
Benzinstationer og garageanlæg - Renserier - 
Olielagre – Komposteringspladser til haveaf-
fald, der modtager under 1000 t/år. 
 
Indretningskrav kan bl.a. være at beholdere 
og rørledninger til stoffer, der kan true 
grundvandet, skal over jorden. Intensiverede 
tilsyn kan f.eks. være skærpet kontrol af 
lagre og procesanlæg samt overvågnings-
programmer for grundvand. Det er vanskeligt 
generelt at afgøre nedsivningsrisikoen for de 
enkelte virksomhedstyper. Virksomheder på 
listen kan derfor efter en konkret vurdering 
vise sig ikke at udgøre nogen risiko. Omvendt 
kan der være virksomheder og anlæg, der 
ikke er nævnt, men som alligevel kan udgøre 
en risiko for grundvandet. Der bør derfor altid 
ved etablering af virksomheder og anlæg i 
OSD, uanset om de er med på listen, være 
skærpet opmærksomhed omkring risikoen for 
grundvandsforurening. 
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Ringkøbing Regionplan 

2005 
Kap. 2.5 
Nr. 1 
Generelt for alle 
vandområder 

Tilstanden i vandområderne skal leve op til 
målsætningerne og kravene på Kortbilag 3 
og i Vandområder Bilag 1-5. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 2 
Generelt for alle 
vandområder 

Vandområder må ikke anvendes til formål 
der hindrer opfyldelse af vandområdernes 
målsætninger, herunder opretholdelse af 
værdier der er grundlag for områders ud-
pegning som Internationale Naturbeskyt-
telsesområder. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 3 
Generelt for alle 
vandområder 

Tilførsel til vandområderne af næringsstof-
fer, organisk stof, okker, miljøfremmede 
stoffer og tungmetaller fra renseanlæg, 
regnvandsbetingede udløb, dambrug (ikke 
havdambrug), virksomheder inkl. land-
brugsbedrifter og ejendomme i det åbne 
land er betinget af, at vandet renses, og at 
eksisterende udledninger om nødvendigt 
justeres, så at målsætningerne for vand-
kvalitet i vandområderne opfyldes, jf. af-
snit 3.4 Akvakultur og 5.5 Spildevands-
rensning. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 4 
Generelt for alle 
vandområder 

Diffus tilførsel af næringsstoffer, organisk 
stof, okker, miljøfremmede stoffer og 
tungmetaller skal nedbringes til et niveau, 
så målsætningerne for vandområderne kan 
opfyldes. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 5 
Søer 

Der gives ikke tilladelse til put-and-take-
fiskeri i søer omfattet af §3 i Lov om na-
turbeskyttelse. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 6 
Søer 

Der gives ikke tilladelse til at opfylde søer. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 7 
Søer 

Nye søer skal placeres i en afstand af 
mindst 20 meter fra højt målsatte vandløb 
(A og B), og således at der ikke er risiko 
for påvirkning af vandløbenes miljøtil-
stand. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 8 
Vandløb 

Vedligeholdelse af offentlige og private 
vandløb skal gennemføres så lempeligt, at 
den ikke hindrer opfyldelse af vandløbs-
målsætningen og så den regulativmæssige 
vandføring sikres. 
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Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 9 
Vandløb 

Der gives ikke tilladelse til rørlægning og 
udretning af højt målsatte vandløb 
(A,B1,B0,B2, B3). Der gives ikke tilladelse 
til rørlægning af vandløb med lempet mål-
sætning (C,D,E), men udretning kan und-
tagelsesvis tillades, hvis det ikke er i strid 
med målsætningen på oven- og nedenfor 
liggende vandløbsstrækninger. Vandløb 
uden målsætning kan undtagelsesvis tilla-
des 
rørlagt eller udrettet, hvis det ikke er i 
strid med oven- og nedenfor liggende 
vandløbsstrækninger, naturhensyn og lign. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 10 
Vandløb 

Hegning langs vandløb skal ske i overens-
stemmelse med vandløbsregulativerne. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 11 
Vandløb 

Alle vandløb har som udgangspunkt en 
målsætning. En lempet målsætning gælder 
stærkt regulerede og grøftagtige kanaler. 
Basismålsætningen gælder for de øvrige 
vandløb. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 12 
Vandløb 

Fisks og smådyrs vandring forbi spærrin-
ger til A, B1, B2 og B3 målsatte vandløb 
skal sikres ved at spærringen fjernes eller 
at der sekundært etableres stryg med stor 
vandføringskapacitet. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap 2.5 
Nr. 13 
Hav og fjorde 

Klapning (deponering af materiale på hav-
bunden) kan kun ske på klapområder vist 
på kortbilag 3. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Nr. 14 
Limfjorden 

På dybder lavere end 3 meter må der i 
Limfjorden ikke foregå fiskeri med skra-
bende redskaber. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.5 
Ringkøbing Fjord 

Tillæg 56 til Regionplan 2001 var grundla-
get for retningslinierne for Ringkøbing 
Fjord i Forslag til Regionplan 2005. Tillæg 
56 blev påklaget til Naturklagenævnet. 
Primo 2006 er der endnu ikke faldet afgø-
relse i Naturklagenævnet og Amtsrådet 
har derfor valgt ikke at medtage retnings-
linier 
for Ringkøbing Fjord i Regionplan 2005. 
Det betyder, at retningslinierne for Ring-
købing 
Fjord i Regionplan 1997 er de gældende 
indtil andet er besluttet af Amtsrådet. 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.7 
Nr. 2 
Beskyttelse af 
grundvand og 
drikkevand 

OSD skal optages i kommuneplanerne, og 
der skal redegøres for, hvordan grundvan-
det beskyttes i kommunerne. 
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Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap 2.7 
Nr. 3 
Beskyttelse af 
grundvand og 
drikkevand 

Arealanvendelsen i OSD må generelt ikke 
ændres til en mere grundvandstruende 
art. Desuden skal aktiviteter, der øger 
beskyttelsen af grundvandet, fremmes. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.7 
Nr. 4 
Beskyttelse af 
grundvand og 
drikkevand 

I områder med ringe eller dårlig naturlig 
beskyttelse af grundvandsressourcen må 
der ikke placeres nye aktiviteter eller an-
læg, der kan udgøre en risiko for forure-
ning af grundvandet. Disse områder og 
deres udnyttelse fastlægges i indsatspla-
ner. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.7 
Nr. 5 
Beskyttelse af 
grundvand og 
drikkevand 

For råstofgrave i OSD gives der som ho-
vedregel ikke dispensation fra forbudet 
mod at modtage returjord, jf. afsnit 5.4 
Tilførsel af jord til råstofgrave, Retningsli-
nie 2. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 2.7 
Nr. 6 
Beskyttelse af 
grundvand og 
drikkevand 

For arealer nær afgrænsningen af OSD vil 
der ske en individuel vurdering af, hvordan 
reglerne skal administreres. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.2 
Nr. 1 
Vandindvinding 

Indvinding til almen vandforsyning skal gå 
forud for anden vandindvinding. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.2 
Nr. 2 
Vandindvinding 

Indvinding til markvanding af agerjord, 
som ikke er dyrkningssikker uden vanding, 
skal tilgodeses i videst muligt omfang. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.2 
Nr. 3 
Vandindvinding 

Indvinding må generelt ikke medføre for-
ringelse af kvaliteten i grundvandsmagasi-
ner med drikkevandsinteresser. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.2 
Nr. 4 
Vandindvinding 

Indvinding må kun undtagelsesvis, og 
aldrig i Natura 2000-områder, medføre, at 
målsætningerne for søer eller vandløb ikke 
kan opfyldes. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.2 
Nr. 5 
Vandindvinding 

Indvinding må ikke forringe beskyttede 
naturområder herunder forringe naturty-
per og arter som er grundlag for udpeg-
ning som Natura 2000-område. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.4 
Nr. 1 
Akvakultur ge-
nerelt 

Akvakulturanlæg må ikke hindre opfyldelse 
af vandområdernes målsætninger, herun-
der 
Ramsar-, EF-Habitat- og EF-Fuglebeskyt-
telsesområder, 
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Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.4 
Nr. 2 
Akvakultur ge-
nerelt 

Udledning af medicin og andre miljøfrem-
mede stoffer fra akvakultur må ved ud-
gangen af 2006 ikke være årsag til at 
vandkvalitetskravene for stofferne over-
skrides (se Vandområder - 
Bilag 5 -Kemiske vandkvalitetskrav). 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.4 
Nr. 3 
Ferskvandsbase-
ret opdræt 

Vandindvinding fra vandløb kan tillades 
under særlig hensyn til blandt andet at 
målsætningen for berørte vandområder 
opfyldes, og at vandløbet sikres så stor 
vandmængde og naturlig variation i vand-
føringen som muligt. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.4 
Nr. 4 
Ferskvandsbase-
ret opdræt 

Fisks og smådyrs vandring forbi dambrug 
til A- og B-målsatte vandløbsstrækninger 
skal sikres ved at stemmeværker fjernes 
eller sekundært ved etablering af 
strygløsninger med stor vandføringskapa-
citet senest 2010. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.4 
Nr. 5 
Ferskvandsbase-
ret opdræt 

Faunapassageprojekter ved dambrug plan-
lægges færdiggjort det år og efter de 
kravspecifikationer, der er opgjort i Akva-
kultur— Bilag 1 og 2 eller ved dambrugets 
ophør. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.4 
Nr. 6 
Ferskvandsbase-
ret opdræt 

Vandløbsvand, der ikke indtages til dam-
brugsdrift, skal tilføres eksisterende fau-
napassage til denne er fuldtløbende. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.4 
Nr. 7 
Ferskvandsbase-
ret opdræt 

Dambrug, hvor ind- og udløb ligger i 
samme kote og kun adskilles af en spuns-
væg, kan ved oppumpning tillades at ind-
tage den mængde overfladevand loven 
maksimalt åbner mulighed for, hvis der 
foreligger et velbegrundet behov og så-
fremt faunahensyn tilgodeses ved fornø-
den afgitring. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.4 
Nr. 8 
Saltvandsbase-
ret opdræt 

Der kan oprettes recirkulerede, marine 
konsumfiskeopdræt ved Hvide Sandes og 
Thorsmindes erhvervsområder. Produktio-
nen må ikke hindre opfyldelse af hav- og 
fjordområdernes miljømålsætninger og 
anden lovgivning for havområdet. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.4 
Nr. 9 
Saltvandsbase-
ret opdræt 

Der kan på ejendommen matr.nr. 4a Råst 
By, Ejsing etableres fiskeopdrætsanlæg i 
en produktionshal på 2.400 m2 samt jord-
bassiner /39/. 
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Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 3.4 
Nr. 10 
Saltvandsbase-
ret opdræt 

Anlæg til skaldyrsopdræt skal placeres på 
dybder større end 3 meter og udenfor 
vegetationsområder og på en måde så 
slamaflejringer undgås. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.1 
Nr. 1 
Affald og spil- 
devand 
Generelt 

Arealer må ikke udlægges til virksomheder 
og aktiviteter inden for affaldsområdet, 
som kan medføre risiko for grundvands-
forurening, før hydrogeologiske undersø-
gelser og tekniske vurderinger har godt-
gjort, at anlægget ikke truer væsentlige 
grundvands-forekomster, og at fremtidige 
vandindvindingsinteresser ikke berøres. I 
OSD (områder med særlige drikkevandsin-
teresser) skal udvises særlig forsigtighed. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.1 
Nr. 2 
Affald og spil- 
devand 
Generelt 

Eksisterende virksomheder og aktiviteter 
inden for affaldsområdet kan opretholdes 
under samme forudsætninger som i ret-
ningslinie 1. Det gælder også for aktivite-
ter på deponeringsanlæg, hvor deponering 
ophører, forudsat at der ikke er planlæg-
ningsmæssige hindringer. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.1 
Nr. 11 
Depoter for 
havnesediment 

Områderne vist i Figur 5.1.3—5.1.6 skal 
være udlagt som depoter for 
havnesediment, som ikke kan klappes på 
søterritoriet, afhændes til kystfodring eller 
genanvendes p.g.a. fysiske egenskaber, 
indhold af tungmetaller eller organisk stof. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.1 
Nr. 12 
Depoter for 
havnesediment 

Der skal udlægges arealer ved Thorsminde 
til deponering af havnesediment og uforu-
renet sediment ("fjordslik") fra fjordsiden 
af slusen. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.1 
Nr. 13 
Depoter for 
havnesediment 

Der skal udlægges nye areal ved Ringkø-
bing og Struer havne til deponering af 
forurenet sediment fra disse havne, hvis 
de eksisterende depotarealers kapacitet 
ikke dækker deponeringsbehovet til og 
med 2016. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.1 
Nr. 14 
Depoter for 
havnesediment 

Ved deponeringsanlæg kan der udlægges 
arealer i kommuneplanerne til oplag af 
forbrændingsegnet lagerstabilt affald. Ud-
lægningen kan gennemføres, når Amtet og 
beredskabsmyndigheden har vurderet, at 
oplag kan etableres og drives på en miljø-
mæssig og brandrisikomæssig uproblema-
tisk måde. 
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Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.3 
Nr. 1 
Genanvendelse 
af forurenet jord 
 

Der gives afslag til genanvendelse af foru-
renet jord og restprodukter når der er 
vandværksboringer nærmere end 300 m, 
eller der er anden indvinding nærmere end 
30 m. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 1 
Spildevands-
rensning 
 

Indsatsen i forbindelse med forbedringen 
af forholdene i amtets recipienter (jord og 
vand) skal som udgangspunkt ske under 
hensyntagen til recipienternes målsætning 
og tilstand. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 2 
Spildevands-
rensning 
 
 

Tilladelse til bortskaffelse (udledning, ned-
sivning m.v.) af spildevand skal meddeles i 
henhold til gældende lovgivning og de i 
regionplanen opstillede retningslinier/krav, 
herunder vandkvalitetskrav. Hvor region-
planen fastsætter skærpede retningslini-
er/krav i forhold til 
den gældende lovgivning, anvendes disse i 
forbindelse med vilkår for udledning og 
anden bortskaffelse af spildevand. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5  
Nr. 3 
Spildevands-
rensning 
 

Behandling og bortskaffelse af spildevand 
skal til enhver tid søges reduce-
ret/minimeret i overensstemmelse med 
princippet om anvendelsen af bedste til-
gængelige teknik (BAT). Renseanlæg skal 
udbygges og driftsoptimeres i takt med 
den teknologiske udvikling. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5  
Nr. 4 
Spildevands-
rensning 
 

Bortskaffelse af spildevand må ikke give 
anledning til uhygiejniske (eks. lugt, util-
strækkeligt renset spildevand), sundheds-
skadelige (eks. hormonforstyrrende stof-
fer, bakterier, aerosoler) eller uæstetiske 
(synlig forurening med eks. papir, olie, 
flydestoffer) forhold i recipienten (vand-
områder og jorden). 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 5 
Fælles gene-relle 
retnings-linier 
for udle-dninger 
til vandløb, søer 
og kystvande 

Spildevandsudledninger må ikke hindre 
opfyldelse af målsætningen og vandkvali-
tetskravene for hverken direkte eller indi-
rekte berørte vandområder. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 6 
Fælles gene-relle 
retnings-linier 
for ud-ledninger 
til vandløb, søer 
og kystvande 

Eksisterende udledninger skal justeres 
såfremt de er årsag eller medvirkende 
årsag til, at målsætningen og/eller vand-
kvalitets-kravene for direkte eller indirekte 
berørte vandområder ikke er opfyldt. I 
sådanne tilfælde skal der i et samarbejde 
mellem kommunen og amtet udarbejdes 
en handlingsplan for forbedring af forhol-
dene. 
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Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 7 
Fælles gene-relle 
retnings-linier 
for ud-ledninger 
til vandløb, søer 
og kystvande 

Spildevandsudledninger må ikke bevirke 
uacceptabelt iltsvind, akut giftvirkning eller 
forstyrrelse af den naturlige flora og fauna 
i vandområdet. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 8 
Fælles gene-relle 
retnings-linier 
for ud-ledninger 
til vandløb, søer 
og kystvande 

Amtsrådet kan udlægge spildevands-
nærområder (jf. afsnittet om vandkvali-
tetskrav) i det omfang det er nødvendigt i 
forhold til recipientens kvalitet og målsæt-
ning og i forhold til mulighederne for rens-
ning efter princippet om BAT. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 9 
Fælles gene-relle 
retnings-linier 
for ud-ledninger 
til vandløb, søer 
og kystvande 

Eksisterende udledninger til A-målsatte 
vandområder må kun forekomme, hvis de 
værdier, der ønskes bevaret/fremmet 
gennem den skærpede målsætning ikke 
påvirkes og hvis de ikke påvirker vandom-
rådets naturlige baggrundstilstand. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 10 
Fælles gene-relle 
retnings-linier 
for ud-ledninger 
til vandløb, søer 
og kystvande 

Der bør ikke gives tilladelse til nye, herun-
der udvidelse af eksisterende spildevands-
udledninger til A-målsatte vandområder, 
medmindre det kan dokumenteres, at 
udledningen vil være forenelig med den 
skærpede målsætning og ikke vil bevirke 
en kvalitets- og miljøforringelse af vand-
området, jf. afsnit 2.5 Vandområder. Ved 
nye tilladelser til udledning af spildevand 
til 
A-målsatte vandområder skal der foreta-
ges en vurdering af alternative løsninger. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 11 
Udledning til 
vandløb 

Der bør ikke gives tilladelse til nye, herun-
der udvidelse af eksisterende spildevands-
udledninger til B1-målsatte vandløb, 
medmindre det kan dokumenteres, at 
udledningen vil være forenelig med den 
skærpede målsætning og ikke vil bevirke 
en kvalitets- og miljøforringelse af vandlø-
bet. Ved nye tilladelser til udledning af 
spildevand til B1-målsatte vandløb skal der 
foretages en vurdering af alternative løs-
ninger. 
  

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 12 
Udledning til 
vandløb 

Udledning af spildevand må ikke give an-
ledning til erosion eller oversvømmelse af 
vandløb eller de omkringliggende arealer. 
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Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 13 
Udledning til 
vandløb 

Eksisterende udledninger til hydraulisk 
overbelastede vandløb bør reduceres i et 
omfang, der gør at vandløbets bund og 
brinker ikke eroderes eller omkringliggen-
de arealer ikke oversvømmes og tilladelse 
til nye udledninger af spildevand til hy-
draulisk overbelastede vandløb skal betin-
ges af, at der sker en tilstrækkelig ned-
drosling af vandmængden så vandløbet 
ikke overbelastes. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 14 
Udledning til 
søer 

For nye og eksisterende spildevandsudled-
ninger til søer omfattet af Lov om naturbe-
skyttelse (både direkte, men også udled-
ninger i oplandet) skal der foretages en 
vurdering af spildevandsudledningen i 
forhold til søens tilstand og målsætning, 
samt om en reduktion af belastningen vil 
bidrage til målsætningsopfyldelse og for-
bedring af søens tilstand. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 15 
Badevand 

Badevandsområder, både de bade-
vandsmålsatte områder og de områder, 
der af lokale beboere benyttes til badefor-
mål, bør friholdes for spildevandsudlednin-
ger. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 16 
Badevand 

Ved nye og eksisterende udledninger til 
badevandsmålsatte vandområder skal der 
udover en miljømæssig vurdering også 
foretages en vurdering af udledningens 
sundhedsmæssige og hygiejniske betyd-
ning. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 17 
Badevand 

Badevandskvaliteten skal forbedres de 
steder, hvor den er spildevandspåvirket. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 18 
Badevand 

Spildevand fra ejendomme, eks. sommer-
huse, der ligger i oplandet til badevands-
områder skal renses miljø- og sundheds-
mæssigt forsvarligt og må ikke være årsag 
til, at badevandskvaliteten ikke kan opfyl-
des. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 19 
Renseanlæg 

Jf. Recipientkvalitetsplan 1985 skal der ske 
fosforfjernelse på renseanlæg større end 
1000 PE, dog 350 PE for renseanlæg i 
oplandet til Ringkøbing Fjord. Kravet er 
1,0 mg/l. I Limfjordens opland skal der 
ske kvælstoffjernelse på anlæg over 1000 
PE. Kravet er 8,0 mg/l i sommerhalvåret. 
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Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 20 
Renseanlæg 

Renseanlæg, der ikke er omfattet af krav 
til kvælstof- og fosforreduktion, skal i.f.m. 
renovering eller ombygning indføre kvæl-
stof- og fosforfjernelse, hvor dette ud fra 
en samlet vurdering skønnes nødvendigt. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 21 
Regnbetingede 
udledninger 

Administration af regnbetingede udlednin-
ger skal ske i henhold til amtets retningsli-
nier herfor, se Spildevandsrensning Bilag 
1. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 22 
Regnbetingede 
udledninger 

Den samlede udledning (opgjort på BI5) 
fra overløbsbygværker i Ringkjøbing Amt 
skal fortsat reduceres ud fra en prioriteret 
rækkefølge under hensyntagen til vandlø-
bets målsætning og tilstand og således, at 
der opnås mest miljø for pengene. Hand-
lings-planerne for indsatsen bør indarbej-
des i de kommunale spildevandsplaner. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 23 
Spildevand fra 
ejendomme i det 
åbne land 

Den krævede nødvendige rensning af spil-
devand fra ejendomme i det åbne land 
skal fremgå af de kommunale spildevands-
planer i overensstemmelse med renseklas-
ser for de enkelte vandløb og søer fastsat i 
den til enhver tid gældende regionplan 
eller et tillæg til denne. Der henvises til 
Spildevandsrensning - Bilag 2 om spilde-
vands-afledning i det åbne land. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 24 
Industriudled-
ninger 

Virksomheder, der udleder større mæng-
der spildevand, inkl. kølevand med over-
temperatur, må kun placeres i områder 
med mulighed for afledning af spildevand 
til robuste recipienter. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 25 
Øvrige udlednin-
ger 

Ved tilladelse til udledning af jernholdigt 
grundvand skal det sikres, at udledningen 
kan ske indenfor grænseværdierne i Tabel 
3 i Vandområder - Bilag 3 (sidestilles med 
drænprojekter). 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 26 
Nedsivning m.v. 

Bortskaffelse af spildevand ved nedsivning 
eller udsprøjtning må ikke give anledning 
til forurening af grundvandet. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 27 
Nedsivning m.v. 

Ved nedsivning af spildevand i OSD (Om-
råder med Særlige Drikkevands-
interesser) bør det tilstræbes, at bund af 
nedsivningsanlæg etableres 2,5 m over 
højeste grundvandsstand, og at Jord-
bunds-forholdene i øvrigt er egnet til ned-
sivning. 
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Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 28 
Nedsivning m.v. 

Udsprøjtning m.v. af spildevand på jord-
overfladen må ikke give anledning til 
vandansamlinger, forsumpning eller af-
strømning til vandløb, grøfter, dræn m.v. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 29 
Nedsivning m.v. 

Der bør som udgangspunkt ikke gives 
tilladelse til nedsivning af potentielt olie-
holdigt spildevand og specielt ikke i områ-
der med drikkevandsinteresser. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5  
Nr. 30 
Klorholdigt spil-
devand 

Tilladelse til nedsivning eller udledning af 
klorholdigt spildevand fra svømmebade, 
spabade, pools meddeles som udgangs-
punkt af amtet, såfremt der er tale om, at 
anlæggene udnyttes mere intensivt end 
det er tilfældet ved almindelige husstande. 
Eksempelvis ved udlejningssommerhuse, 
campingpladser, hoteldrift m.v. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 31 
Klorholdigt spil-
devand 

Tilladelse til nedsivning af klorholdigt spil-
devand kan kun gives i kystnære områder 
med begrænset drikkevandsinteresse. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 32 
Klorholdigt spil-
devand 

Tilladelse til nedsivning af klorholdigt spil-
devand i ikke-kystnære områder med 
drikkevandsinteresser bør ikke gives. Bort-
skaffelse skal i stedet ske ved enten tilled-
ning til kommunalt spildevandsanlæg eller 
ved udsprøjtning på jordoverfladen efter 
tilladelse fra amtet. 
 

Ringkøbing Regionplan 
2005 

Kap. 5.5 
Nr. 33 
Klorholdigt spil-
devand 

Der bør som udgangspunkt ikke gives 
tilladelse til udledning af klorholdigt spil-
devand fra svømmebade m.v. til vandom-
råder. 
 

 
 
Amt Regionplan- 

dokument 
Regionplan- ret-
ningslinje  

Regionplanretningslinjens ind-
hold 

Århus  Regionplan 2005 for Århus Amt 1.10 Virksomheder og anlæg med 
nedsivningsrisiko 

Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 2.14  Råstofindvinding 
Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 3.1  Drikkevandsforsyning 
Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 3.2  Anden vandforsyning 
Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 3.3  Drikkevandsinteresser 
Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 3.4  Følsomme vandindvindingsom-

råder 
Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 3.5  Generel grundvandsbeskyttelse 
Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 3.6 Indsatsområder 
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Århus Regionplan 2005 for Århus Amt  3.7 Spildevandsrensning,  
stk. 1-4 

Århus Tillæg til Regionplan 2005 for Århus 
Amt 

3.7  Spildevandsrensning 
Stk. 5 

Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 3.8  Vandløb 
Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 3.9  Søer 
Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 3.10  Kystvande 
Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 3.11  Fiskeopdræt 
Århus Regionplan 2005 for Århus Amt 3.13  Diffus tilførsel af næringsstof-

fer 
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Bilag 7. Prioriterede stoffer og miljøfarlige forurenende stoffer, for 
hvilke der er fastsat miljøkvalitetskrav i EU-lovgivningen 
(kemisk tilstand), regionalt fastsatte krav samt midlerti-
digt vurderingsgrundlag for miljøfarlige forurenende stof-
fer** 

 
De følgende værdier er anvendt i forbindelse med tilstandsvurderingen. Det bemærkes, 
at det til en hver tid, er de miljøkvalitetskrav, der fremgår af den relevante lovgivning, 
der er juridisk gældende.  
 
PRIORITEREDE STOFFER  
 
Enhed: 

[µg/l] 

 

 Årsgennemsnit *  Max. Koncentration *  

Nr. Stoffets navn Vandløb og søer Kystvande 

Vandløb og 

søer Kystvande 

(1) Alachlor 0,3 0,3 0,7 0,7 

(2) Antracen 0,1 0,1 0,4 0,4 

(3) Atrazin 0,6 0,6 2,0 2,0 

(4) Benzen 10 8 50 50 

(5) 

Bromerede  

diphenylethere 0,0005 0,0002 anvendes ikke anvendes ikke 

(6) 

Cadmium og cadmiumfor-

bindelser 

 

(afhængigt af vandets 
hårdhedsgrad) 

≤0,08 (klasse 1) 

 

0,08 (klasse 2) 

 
0,09 (klasse 3) 

 

0,15 (klasse 4) 

 

0,25 (klasse 5) 0,2 

≤ 0,45 (klasse 

1) 

 

0,45 (klasse 2) 
 

0,6 (klasse 3) 

 

0,9 (klasse 4) 

 

1,5 (klasse 5) 

≤ 0,45 (klasse 

1) 

 

0,45 (klasse 2) 
 

0,6 (klasse 3) 

 

0,9 (klasse 4) 

 

1,5 (klasse 5) 

(7) C10-13-chloralkaner 0,4 0,4 1,4 1,4 

(8) Chlorfenvinphos 0,1 0,1 0,3 0,3 

(9) 

Chlorpyrifos (chlorpyrifo-

sethyl) 0,03 0,03 0,1 0,1 

(10) 1,2-dichlorethan 10 10 anvendes ikke anvendes ikke 

(11) Dichlormethan 20 20 anvendes ikke anvendes ikke 

(12) 

Di(2-ethylhexyl) phthalat 

(DEPH) 1,3 1,3 anvendes ikke anvendes ikke 

(13) Diuron 0,2 0,2 1,8 1,8 

(14) Endosulfan 0,005 0,0005 0,01 0,004 

(15) Flouranthen 0,1 0,1 1 1 

(16) Hexachlorbenzen 0,01 0,01 0,05 0,05 

(17) Hexachlorbutadien 0,1 0,1 0,6 0,6 

(18) Hexachlorcyclohexan 0,01 0,002 0,04 0,02 
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(19) Isoproturon 0,3 0,3 1,0 1,0 

(20) Bly og blyforbindelser 0,34 0,34 anvendes ikke anvendes ikke 

(21) 

Kviksølv og kviksølvforbin-
delser 0,05 0,05 0,07 0,07 

(22) Naphthalen 2,4 1,2 anvendes ikke anvendes ikke 

(23) 

Nikkel og nikkelforbindel-
ser* 

2,3 tilføjet,  
3 øvre 

2,3 tilføjet,  
3 øvre anvendes ikke anvendes ikke 

(24) 

Nonylphenol (4-
nonylphenol) 0,3 0,3 2,0 2,0 

(25) 

Octylphenol ((4-1,1’,3,3’-
tetramethylbutyl)-phenol) 0,1 0,01 anvendes ikke anvendes ikke 

(26) Pentachlorbenzen 0,007 0,0007 anvendes ikke anvendes ikke 

(27) Pentachlorphenol 0,4 0,4 1 1 

Polyaromatiske kulbrinter 
(PAH) anvendes ikke anvendes ikke anvendes ikke anvendes ikke 

Benzo(a)-pyren 0,05 0,05 0,1 0,1 

Benzo(b)flour-anthene 

Benzo(k)flour-anthene Σ=0,03 Σ=0,03 anvendes ikke anvendes ikke 

Benzo(g,h,i)perylen 

(28) Indeno(1,2,3-cd)pyren Σ=0,002 Σ=0,002 anvendes ikke anvendes ikke 

(29) Simazin 1 1 4 4 

(30) 

Tributyltinforbindelser 
(tributylinkation) 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 

(31) Trichlorbenzener 0,1 0,1 anvendes ikke anvendes ikke 

(32) Trichlormethan 2,5 2,5 anvendes ikke anvendes ikke 

(33) Trifluralin 0,03 0,03 anvendes ikke anvendes ikke 
 

*  Bekendtgørelse 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af foru-
renende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
** Gælder ikke klapning. 
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Miljøfarlige forurenende stoffer, for hvilke der er fastsat miljøkvalitetskrav i EU-
lovgivningen 
 

Enhed: [µg/l] 

 

Årsgennemsnit * Max. Koncentration *  

Stoffets navn Vandløb og søer Kystvande Vandløb og søer Kystvande 

Aldrin 

Dieldrin 

Endrin 

Isodrin 

 

 

Σ = 0,01 

 

 

Σ = 0,005 

 

 

Anvendes ikke 

 

 

Anvendes ikke 

DDT (herunder metabolitterne 

DDD og DDE) 

0,025 0,025 Anvendes ikke Anvendes ikke 

Carbontetrachlorid (tetrach-

lormethan) 

10 10 Anvendes ikke Anvendes ikke 

Tetrachlorethylen (perchlo-

rethylen) 

10 10 Anvendes ikke Anvendes ikke 

Trichlorethylen 10 10 Anvendes ikke Anvendes ikke 
 

* Bekendtgørelse 1022 af 25. august 2010  om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af foru-
renende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 
  
Midlertidigt vurderingsgrundlag for miljøfarlige forurenende stoffer i blåmuslin-
ger (Mytilus edulis) 
 
Stof Prioriteret 

stof# 
75% fraktil 90% fraktil EAC-

lav## 
Enhed BEK nr 148 

af 
19/02/2007
*** 

Enhed  

Bly X 1,70 2,60   mg/kg TS 1,5 mg/kg VV 

Cadmium X* 1,7 2,3   mg/kg TS 1 mg/kg VV 

Kobber   11,1 16,4   mg/kg TS     

Kviksølv X* 0,23 0,36   mg/kg TS    

Nikkel X 3,20 4,30   mg/kg TS     

Zink   148 187   mg/kg TS     

TBT X* 53,7 106 0,40 
µg Sn/kg 
TS 

    

Sum PAH16 (X*) 458 623   µg/kg TS     

Naphtalen X 43,8 54,9 500 µg/kg TS     

Phenanthren (X) 94 116 5000 µg/kg TS     

Benz(a)anthracen (X) 18,5 29,1   µg/kg TS     

Fluoranthen  X 92,1 130 1000 µg/kg TS     

Anthracen X 5,3 8,3 5 µg/kg TS     

Pyren (X) 60,7 83,8 1000 µg/kg TS     

Benz[a]pyren (X*) 20,1 33,2 5000 µg/kg TS 10 µg/kg VV 

Crysen (X) 34,8 50,7   µg/kg TS     

Sum PCB7   22,7 37,3 5 µg/kg TS     
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Stof Prioriteret 
stof# 

75% fraktil 90% fraktil EAC-
lav## 

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

Enhed  

Dioxiner og furaner  
(WHO-TEQ PCDD/F) 

  0,58 1,3   ng/kg TS     

CB77 copl   133 267   ng/kg TS     

CB126 copl   11,2 17   ng/kg TS     

CB169 copl   2 13,8   ng/kg TS     

BDE47 (2,2',4,4'-
tetrabromdiphenylether) 

(X) 0,45 0,67   µg/kg TS     

BDE99 (2,2',4,4',5-
pentabromdiphenylether) 

(X) 0,24 0,53   µg/kg TS     

BDE100 (2,2',4,4',6-
pentabromdiphenylether) 

(X) <dl <dl   µg/kg TS     

BDE153 (2,2',4,4',5,5'-
hexabromdiphenylether) 

(X) <dl <dl   µg/kg TS     

BDE154 (2,2',4,4',5,6'-
hexabromdiphenylether) 

(X) <dl <dl   µg/kg TS     

diethylhexylphthalat 
(DEHP) 

X 2867 4192   µg/kg TS     

Di-octyl-phthalat   121 171   µg/kg TS     

Di-iso-nonylphthalate   252 1165   µg/kg TS     

Nonylphenol X       µg/kg TS     

Hexachlorbenzen (HCB) X <dl <dl   µg/kg TS    

Hexachlorbutadien X       µg/kg TS    

p.p.-DDE F 3,8 4,4 5 µg/kg TS     

Lindan (g-HCH)   <dl <dl   µg/kg TS     

Dieldrin F     5 µg/kg TS     

 
# Prioriteret stof: X angiver at stoffet er med på listen over prioriterede stoffer, X* markerer stoffer der er 
identificeret som prioriteret farlige, (X) angiver indikatorer for en stofgruppe på listen over prioriterede stoffer, 
F angiver at stoffet er omfattet af andre fællesskabskrav 
*methylkviksølv.  
***BEK nr 148 af 19/02/2007, Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer  
## Ecotoxicological Assessment Criteria, EAC fastsat af OSPAR kommisionen. Ved  
koncentrationer over EAClav er der risiko for skadelige biologiske effekter. (OSPAR Commision (2000). Quality 
Status Report 2000. Region II – Greater North Sea. OSPAR Commision, London, pp. 136 + XIII) 
 
 
Midlertidigt vurderingsgrundlag for miljøfarlige forurenende stoffer i marint se-
diment 
 
Stof Prioriteret 

stof# 
n 75 %-fraktil 90 %-fraktil Enhed - 

Normaliseret 
til 1 % TOC 

EAC-
lav 
## 

Enhed - 
Normaliseret 
til 1 % TOC 

Arsen           1 mg/kg TS 

Bly X 167 24 42 mg/kg TS 5 mg/kg TS 

Cadmium X* 151 0,22 0,32 mg/kg TS 0,1 mg/kg TS 
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Stof Prioriteret 
stof# 

n 75 %-fraktil 90 %-fraktil Enhed - 
Normaliseret 
til 1 % TOC 

EAC-
lav 
## 

Enhed - 
Normaliseret 
til 1 % TOC 

Chrom           10 mg/kg TS 

Kobber   173 10,2 13,6 mg/kg TS 5 mg/kg TS 

Kviksølv X* 167 0,08 0,13 mg/kg TS 0,05 mg/kg TS 

Nikkel X 167 12,9 18,4 mg/kg TS 5 mg/kg TS 

Zink   173 57,1 84,2 mg/kg TS 50 mg/kg TS 

TBT X* 149 6,02 14,1 µg Sn/kg TS 0,002 µg Sn/kg TS 

Sum PAH16 (X*) 157 972 1622 µg/kg TS   mg/kg TS 

Naphtalen X 154 25,9 44 µg/kg TS 0,05 mg/kg TS 

Phenanthren (X) 157 52,1 98,9 µg/kg TS 0,1 mg/kg TS 

Benz(a)anthracen (X) 155 42,4 86,9 µg/kg TS 0,1 mg/kg TS 

Fluoranthen  X 157 94,2 201 µg/kg TS 0,5 mg/kg TS 

Anthracen X 155 18,3 34,3 µg/kg TS 0,05 mg/kg TS 

Pyren (X) 156 65,9 135 µg/kg TS 0,05 mg/kg TS 

Benz[a]pyren (X*) 154 49,8 104 µg/kg TS 0,1 mg/kg TS 

Crysen (X) 154 62,3 154 µg/kg TS 0,1 mg/kg TS 

Sum PCB7   166 2,24 4,64 µg/kg TS 0,001 mg/kg TS 

Diethylhexylphthalat 
(DEHP) 

X 161 336 1074 µg/kg TS     

Nonylphenol X 161 74,2 139 µg/kg TS     

Hexachlorbenzen 
(HCB) 

X 162 0,12 0,26 µg/kg TS     

p.p.-DDE F 162 0,4 0,68 µg/kg TS 0,5 µg/kg TS 

Lindan (g-HCH)   161 0,42 0,95 µg/kg TS     

Dieldrin F         0,5 µg/kg TS 

# Prioriteret stof: X angiver at stoffet er med på listen over prioriterede stoffer, X* markerer stoffer der er 
identificeret som prioriteret farlige, (X) angiver indikatorer for en stofgruppe på listen over prioriterede stoffer, 
F angiver at stoffet er omfattet af andre fællesskabskrav 
 
## Ecotoxicological Assessment Criteria, EAC fastsat af OSPAR kommisionen. Ved  
koncentrationer over EAClav er der risiko for skadelige biologiske effekter. (OSPAR Commision (2000). Quality 
Status Report 2000. Region II – Greater North Sea. OSPAR Commision, London, pp. 136 + XIII) 
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Midlertidigt vurderingsgrundlag for miljøfarlige forurenende stoffer i søsedi-
ment 
 

 75 %-
fraktil 

90 %-
fraktil 

Enhed 

Bly  64,8 89,6 mg/kg TS 

Cadmium  1,6 2,95 mg/kg TS 

Chrom   23 35,8 mg/kg TS 

Kobber  32,5 49,7 mg/kg TS 

Kviksølv  0,215 0,41 mg/kg TS 

Nikkel  27 65,2 mg/kg TS 

Zink  235 506 mg/kg TS 

sum 18 PAH (n=44) 5786 16296 µg/kg TS 

sum 7 PCB (n=24) 48,0 89,1 µg/kg TS 

Sum DDT (n=11) 31,1 45 µg/kg TS 

Sum  Chlorbenzener (n=20) 13,05 18,35 µg/kg TS 

di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 
(n=32) 

2275 6313 µg/kg TS 

nonylphenol (NP) (n=17) 550 754 µg/kg TS 

Nonylphenol (+ethoxylater) (n=10) 782,5 1510 µg/kg TS 

 
 
 



Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 

Vandplan – Hovedopland Nissum Fjord HØRING  
 
 
 
 

 
213 

Miljøkvalitetskrav fastsat i landsplandirektiv. Miljøkvalitetskrav anført i tabellen 
stammer fra Ringkøbing Amts Regionplan 2005.  
 
Stof CAS nr. Bemærkn

ing 
Miljøkvalitets-
krav, ferskvand 
(µg/l) 

Miljøkvalitets-
krav,  
saltvand (µg/l) 

Korttids 
kvalitetskrav, 
fersk/marin 
(µg/l) 

Biocartoldisyredimethy
lester 

- B, RIN - 1 140 

Chlormephos  
24.934-91-
6 

B, RIN - 0,004 0,4 

Chlorpyrifos  2.921-88-2 B, RIN - 0,00046 0,001 

Cyhalothrinsyre  
76.023-99-
9 

B, RIN - 2 60 

Diflufenican  
83.164-33-
4 

B, RIN - 0,001 0,01 

Dimethoat  60-51-5 B, RIN - 0,01 0,1 

DMPAT  
17.321-47-
0 

B, RIN - 8 800 

EP1 
(O,Odiethyldithiofosfor
syre) 

298-06-6 B, RIN - 7 790 

Methylamid 
14.426-44-
0  

B, RIN  -  2  200 

EP2-syre 
(O,Odiethylthiofosfors
yre) 

5.871-17-0  B, RIN  -  4  420 

Ethion  
 

563-12-2 B, RIN - 0,002 0,02 

Gammacyhalothrin 
 

76.703-62-
3 

B, RIN - 0,000002 0,0007 

Glyphosat  1.071-83-6 B, RIN - 7 130 
Haloester + DB 
haloester 
 

87.305-03-
1  
 

B, RIN - 0,2 20 

Irgalube  
 

268.567-
32-4 

B, RIN - 3 380 

Ketosyre  
 

70.223-33-
5 

B, RIN - 1 20 

Malathion  
 

121-75-5 B, RIN - 0,001 0,02 

Methylparathion 
 

298-00-0  
 

B, RIN - 0,009 0,03 

Oxytetracyclin 
hydrochlorid 

2-058-46-
0 

C, RIN 2,0 0,2 20 

MP1 
(O,Odimethyldithiofosf
orsyre) 
 

756-80-9  
 

B, RIN - 20 2300 

Pirimiphosmethyl 
 

29.232-93-
7  
 

B, RIN - 0,0001 0,01 

Styren  
 

100-42-5 A, RIN 250 - - 

• Krav fastsat på baggrund af Bek. 921 af 8/10 1996 om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet. 

• Krav fastsat på baggrund af Revideret spildevandsafgørelse juli 2005, Cheminova A/S; dokument Spv.B1. 
• Krav fastsat på baggrund af Miljøstyrelsen, jf. brev af 31. marts 2005 
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Bilag 8. Oversigt over støtteparametre til økologiske kvalitets-
elementer for vandløb, søer og kystvande 

 
Vandløb 
 
 
 
Kvalitetselement 
 

Planter (alger og højere planter) 
Smådyrsfauna (makroinvertebrater) 

Biologiske  
kvalitetselementer 

Fisk 
Vandføring 
Afstrømningsmønster (forbindelse til grundvand)  
Kontinuitet (sammenhæng i vandløbenes forløb m.v.) 

Hydromorfologiske  
kvalitetselementer 

Variation i dybde, bredde, bund og bredzone 
Generelle forhold, f. eks: 

 næringsstoffer  
 organisk stof 
 jern (okker) 
 pH (surhedsgrad) 
 vandtemperatur 
 iltindhold  
 salinitet 

Fysisk-kemiske  
kvalitetselementer 

Forurening med specifikke forurenende stoffer 
 
 
 
 
 

 
Variabel 

 
Vejledende kravværdier for vandløbsvand 

Økologisk tilstand: Høj God Moderat 

Total NHx-N (mg/l) (ved 20 0C og pH 
7,5-8,0) 

< 1 < 1 < 1 

Fri NH3-N (mg/l) < 0,025 < 0,025 < 0,025 

BI5 (mg/l) < 1,4 < 1,8 < 2,5 

Opløst jern (Fe 
2+

) (mg/l) < 0,2 < 0,2 < 0,5 
Ilt (mg/l) 50 % af tiden > 9 > 9 > 7 
Ilt (mg/l) døgnminimum > 6 > 6 > 4 
Ilt (%)  > 70 % (jan-april 80 

%) 
> 70 % (jan-april 80 
%) 

> 50 % 

pH 6-9 6-9 6-9 
Temperatur (0C): 

sommer 
 vinter  

 
< 21,5 
< 10 

 
< 21,5 
< 10 

 
< 25 
< 10 

Max temp. ændring ved udledning (0C) 1 1 3 
 
Vejledende kvalitetskrav til opfyldelse af miljømål for udvalgte fysisk-kemiske parametre i vand-
løbsvand. Kravet til total NHx-N er afhængigt af temperatur og pH (jf. tabel 6 i Miljøstyrelsens vej-
ledning nr. 1/1983 om recipientkvalitetsplanlægning for vandløb). 
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Fysisk variation 
 

Dansk Fysisk Indeks  
– relativ score  

God-høj ≥ 0,5 
Moderat 0,3-0,5 
 
Vejledende kriterier for Dansk Fysisk Indeks (DFI) til sikring af målopfyldelse i vandløb. 
 
 
 
 
Kriterier til sikring af fysisk variation i vandløb 
 
For at beskytte de natur- og miljømæssige kvaliteter, som vandløbene besidder, og bidrage aktivt 
til at opfylde de mål, som er opstillet for vandløbene og deres omgivelser i medfør af Vandramme- 
og Habitatdirektiverne skal vandløbsvedligeholdelsen tilrettelægges med baggrund i de principper 
og anbefalinger, som er beskrevet af Skov- og Naturstyrelsen (2007). Disse, som skal indbygges i 
vandløbsregulativerne, er i hovedtræk som følger: 
 

• Grødeskæring undgås, hvor det er muligt 
• Grødeskæring begrænses til strækninger, hvor der er faktuelt behov 
• Grødeskæringen udføres på det tidspunkt, hvor der er et skæringsbehov 
• Grødeskæringen begrænses så vidt muligt til én skæring pr. år, idet plante- og dyrelivet 

reduceres ved skæring 
• Hvor det af afvandingshensyn er nødvendigt at skære grøde flere gange om året, eller hvor 

der skæres på stryg, foretages skæringen så vidt muligt i ”netværk” eller ”mosaik” 
• Omfanget af grødeskæring - herunder specielt skæring af langsomt voksende (og dermed 

skæringsfølsomme) plantearter - minimeres generelt 
• Hvor der forekommer særligt sårbare eller sjældne plantearter undlades skæring af disse - 

med mindre særlige naturhensyn gør sig gældende 
• Det sikres, at der til stadighed er vandplanter i vandløbet - også når frosten sætter ind om 

efteråret 
• Grødeskæringen udføres på en måde, der fremmer den biologiske variation 
• Grødeskæring foretages så vidt muligt med håndkraft – alternativt med maskine (dybe 

vandløb) - og i alle tilfælde så skånsomt som muligt 
• Vandløbsbrinker og -bræmmer slås normalt ikke - med mindre særlige naturhensyn kræver 

dette (f.eks. ved Bjørneklo-bekæmpelse) 
• Beplantning med skyggegivende buske og træer langs vandløbene bør foretages under 

hensyntagen til landskabelige forhold, og bør – for at sikre forekomst af vandplanter og så 
varierede fysiske forhold som muligt - ikke overstige 50 % 

• Hvor der forekommer dødt ved i og omkring vandløbene, bør dette så vidt muligt blive lig-
gende 

• Vedligeholdelsen udføres under hensyntagen til samspillet mellem vandløbene og den om-
givende ådal, således at tilstanden i beskyttede naturtyper, habitatområder og habitatarter 
i ådalen ikke forringes 

• Vedligeholdelse i vandløb med meget lavt fald kan under særlige forhold være nødvendig 
for at sikre tilstrækkeligt iltindhold i vandløbsvandet af hensyn til smådyrs- og fiskefaunaen 

• Opgravning sand/mudder foretages kun, hvor det af afvandingshensyn er absolut nødven-
digt, og der fjernes aldrig grus, sten eller fast ler fra bunden. 

Der henvises i øvrigt til Skov- og Naturstyrelsens rapport med titlen ”Grødeskæring i vandløb – 
erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter” (udarbejdet af Orbicon, 2007) 
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Kriterier til begrænsning af forstyrrelse af det hydrologiske regime (vandføring, afstrømnings-
mønster og grundvandskontakt): 
 
Overfladevandsindvinding: 
• Direkte indvinding af overfladevand fra vandløb bør så vidt muligt undgås  
• Ved indvinding, hvor vandet efterfølgende udledes igen, søges løsninger, der reducerer 

længden af den påvirkede vandløbsstrækning mest muligt  
• Ved vandindtag bør Faunapassageudvalgets anbefalinger følges til sikring af vandløbets 

kontinuitet (se boks ovenfor: ” Kriterier til sikring af fysisk variation i vandløb). 
 

Hvor der indtages vand, der ikke ledes tilbage til vandløbet, følges retningslinjerne for grundvands-
indvinding (se boks nedenfor: ”Kriterier til sikring af kontinuitet”) 

 
Grundvandsindvinding:  
• Grundvandsindvindinger må ikke forringe tilstanden i tilknyttede vandløb eller medføre væ-

sentlig skade på terrestriske økosystemer. 
• Specifikt må indvindinger ikke medføre at medianminimumsvandføringen i vandløb reduce-

res til et niveau, der hindrer opfyldelsen af en god eller høj økologisk tilstand med mindre 
undtagelsesbestemmelser bringes i anvendelse.  

• Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring 
på over 5 % og 10-25 % af det oprindelige medianminimum, hvor miljømålene for vandlø-
bet er hhv. høj økologisk tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af 
den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen 
og vandløbets sårbarhed i øvrigt. 

• I områder der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for vandløb, hvor miljømålet 
er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for medianminimum -
vandføringen, der accepterer en større reduktion (i %) end ovenfor angivet, hvis det ud fra 
et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at mil-
jømålene kan opnås. 
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Kriterier til sikring af kontinuitet: 
 
Opstemninger og styrt m.v. 
 
Som udgangspunkt bør vandløbsbunden være ubrudt uden menneskeskabte niveauspring (styrt 
m.v.) og med et fald så tæt på det naturlige i vandløbet som muligt.  
 
På steder, hvor det ikke hidtil har været muligt at fjerne opstemningsanlæg eller styrt, kan der 
være etableret stryg i vandløbet for dermed at minimere omstemningens effekt. I andre tilfælde er 
anlagt omløbsstryg. 
 
Sådanne stryg opfylder kravet til kontinuitet i vandløbet såfremt: 

• stryget er udført naturlignende med et fald, der så vidt muligt svarer til det naturlige for 
stryg i vandløbet, 

• opstemningen ikke medfører en stuvezone med væsentlige morfologiske ændringer (strøm, 
dybde, substratforhold) på længere strækninger af vandløbet 

• kravene til vandføringen er opfyldt (se nedenfor) (samme krav som anvendt for indvin-
dingstilladelser ved dambrug).  

 
Traditionelle fisketrapper sikrer som udgangspunkt ikke kontinuitet i vandløbene.  
 
Såfremt det ud fra tekniske, særlige kulturhistoriske, naturmæssige eller socioøkonomiske overve-
jelser vurderes, at det ikke kan lade sig gøre at fjerne spærringen, kan der opstilles følgende alter-
native funktions mål, der til en vis grad opfylder kravet til kontinuitet – angivet i prioriteret række-
følge: 
 

1. Anlæg af faunapassager som ”naturlignende” stryg i selve vandløbet, og hvor stemmehøj-
den er lavest mulig. Passagen dimensioneres, så den kan føre den til enhver tid forekom-
mende vandmængde i vandløbet og bør være helårligt vandførende med det vand, som ik-
ke udnyttes til formålet med opstemningen. Den samlede reduktion af vandføringen i pas-
sagen i forhold til vandføringen i vandløbet opstrøms passagen bør som udgangspunkt ikke 
overstige 50 % af vandløbets medianminimumsvandføring (Qmm). Samtidig skal der i 
vandløbet altid opretholdes en minimumsvandføring på 50 % af Qmm. 

  
2. Anlæg af et ”naturlignende” omløbsstryg med lavest mulig stemmehøjde forbi stemmevær-

ket. Omløbsstrygets ind- og udløb placeres tættest muligt på stemmeværket. Den samlede 
reduktion af vandføringen i passagen i forhold til vandføringen i vandløbet opstrøms passa-
gen bør som udgangspunkt ikke overstige 50 % af vandløbets medianminimumsvandføring 
(Qmm). Samtidig skal der i vandløbet altid opretholdes en minimumsvandføring på 50 % af 
Qmm. 

 
Krav til passageløsning og til vandføring skal begge være opfyldt, før der er kontinuitet i faunapas-
sagen. 
 
Rørlægninger 
 
Rørlægninger bør af hensyn til smådyrsfaunaen så vidt muligt afvikles. Hvor rørlægning af sam-
fundsmæssige årsager er nødvendig (f.eks. ved veje), bør rørets længde ikke overstige 20 m, lige-
som rør-diameteren bør være så stor som muligt, og vandløbsbunden bør føres ubrudt gennem 
røret. 
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Søer 
 
 
Kvalitetselement 
 

Fytoplankton 
Rodfæstede planter 
Bentisk invertebrat fauna 

Biologiske kvalitets-
elementer 

Fisk 
Dybdeforhold,  
Bundforhold (struktur og substrat) 
Volumen og opholdstid 

Hydromorfologiske 
kvalitetselementer 

Forbindelse til grundvand 

Generelle forhold, f. eks: 
 næringsstoffer,  
 sigtdybde 
 vandtemperatur 
 iltindhold  
 Salinitet 
 Forsuring 

Fysisk-kemiske kvali-
tetselementer 

Forurening med specifikke forurenende stof-
fer 

 
 
 
 
Kystvande 
 
 
Kvalitetselement 
 

Fytoplankton 
Makroalger og rodfæstede planter 

Biologiske kvalitets-
elementer 

Bentisk invertebrat fauna 
Tidevandsregime Hydromorfologiske 

kvalitetselementer Morfologiske forhold: 
 opholdstid 
 dybdeforhold,  
 bundforhold (struktur og substrat) 

Generelle forhold, f. eks: 
 næringsstoffer,  
 sigtdybde 
 vandtemperatur, 
 iltindhold  

Fysisk-kemiske kvali-
tetselementer 

Forurening med specifikke forurenende stof-
fer 
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Oversigt over kortbilag 
 
Nedenstående kortbilag viser udvalgte temaer til vandplanen 
 
1. Oversigtkort 
  
2. Vandområder og oplande, overfladevand 
  
3. Miljømål - overfladevande 
  
4. Vandløb – krav til fysiske forbedringer I  
  
5. Vandløb – krav til fysiske forbedringer II 
  
6. Beskyttede områder 
  
7. Påvirkninger - Punktkilder 
  
8. Økologisk tilstand, nuværende  
  
9. Grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand 
  
10. Grundvandsforekomster, nuværende kemisk tilstand 
  
  
 
 
Oversigt over temalag tilgængelig i WEB-GIS 
Nedenstående temalag til vandplanen findes på WEB-GIS.  
(http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_forslag) 
 
Vandplan 
Kapitelreference 

Temagrupper 
(svarende til vandplanernes 
hovedkapitler)  

GIS-tema  (temalag) 
 

  
1.1 VPF09 - Hovedvandopland 
  Vanddistrikter  
  Hovedvandoplande  
  Afgrænsning mht. kemisk tilstand  
  Afgrænsning mht. økologisk tilstand og økologisk potential  
1.2 VPF09 - Miljømål  
  Vandløb - økologisk tilstand 
  Vandløb – økologisk potentiale 
  Søer - økologisk tilstand  
  Søer – økologisk potentiale 
  Kystvande - økologisk tilstand 
  Kystvande - økologisk potentiale 
  Vandløb - økologisk potentiale  
  Søer - økologisk potentiale  
  Faunaklasse i vandløb 
  Vejledende krav for maks. Reduktion af vandføring 
  Kunstige Vandløb  
  Stærkt modificerede vandløb 
  Kunstige Søer  
  Stærkt modificerede søer 
  Stærkt modificeret Kystvande  
1.3 VPF09 - Indsatsprogram og 

prioriteringer 
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  Indsatskrav - Spildevand/spredt bebyggelse 
  Indsatskrav - Spærringer, der skal fjernes 
  Indsatskrav – Okkerbegrænsende tiltag 
  Indsatskrav – Ændret vedligeholdelse 
  Indsatskrav – Vandløb, genåbning af rørlagte 
  Indsatskrav – Restaurering i vandløb 
  Undtagelser - Vandløb   
  Undtagelser - Søer 
  Undtagelser - Kystvande  
  Undtagelser - vandløb kontinuitet   
  Begrundelse for anvendt undtagelse - kontinuitet vandløb   
  Begrundelse for anvendt undtagelse - Vandløb  
  Begrundelse for anvendt undtagelse - Søer  
  Begrundelse for anvendt undtagelse - Kystvande  
   
2.1 VPF09 – Områdebeskrivelse, 

beliggenhed og afgrænsning  
 

  Arealanvendelse  
  Vandområder – vandløb (omfattet af vandplan) 
  Vandområder – søer 
  Vandområder – kystvande 
  Terrænnære grundvandsforekomster  
  Regionale grundvandsforekomster  
  Dybe grundvandsforekomster  
  Oplande – søer 
  Oplande - kystvande 
  Alle vandløb (også vandløb der ikke er omfattet af vandplan) 
2.1 VPF09 – Områdebeskrivelse, 

typologi 
 

  Typologi for målsatte vandløb 
  Typologi for målsatte søer 
  Typologi for kystvande 
  Vandløb blødbundstype  
2.1 VPF09 – Områdebeskrivelse, 

beskyttede områder 
 

  NATURA 2000 – Fuglebeskyttelse 
  NATURA 2000 – Habitatområder 
  NATURA 2000 – Ramsar  
  Badevandsområder - søer 
  Badevandsområder – kystvande 
  Badevands målestationer – kyst 
    Naturtypesøer 
  Skaldyrsvande 
  Terrænnære drikkevandsforekomster 
  Regionale drikkevandsforekomster 
  Dybe drikkevandsforekomster 
2.1 VPF09 – Områdebeskrivelse, 

drikkevandsområder 
 

  Drikkevandsinteresser 
  Nitratfølsomme indvindingsområder 
  Generelle indsatsområder 
  Indsatsområder – vandforsyningsloven, nitrat 
2.2 VPF09 - Påvirkninger  
  Dambrug 
  Industri 
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  Renseanlæg 
  Spredt bebyggelse – renseklasse - baseline 
  Regnbetingede udløb 
  Vandløbsspærringer – baseline 
  Påvirket af okker 
  Kølevand 
  Klappladser 
  Havbrug og indpumpningsanlæg 
  Større sejlrender 
  Råstofindvinding Hav 
  Havne 
2.3 VPF09 - Vandområdernes 

tilstand 
 

  Vandløb – nuværende økologisk tilstand 
  Vandløb – nuværende økologisk potentiale 
  Søer – nuværende økologisk tilstand 
  Kystvande – nuværende økologisk tilstand 
  Miljøfarlige forurenende stoffer - nuværende økologisk tilstand 
  Vandløb - nuværende tilstand, faunaklasse 
  Vandløb – nuværende kemisk tilstand  
  Søer– nuværende kemisk tilstand 
  Kystvande– nuværende kemisk tilstand 
  Terrænnære grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand 
  Regionale grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand 
  Dybe grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand 
  Terrænnære grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand 
  Regionale grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand 
  Dybe grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand 
  Terrænnære grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand 
  Regionale grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand 
  Dybe grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand 
2.4 VPF09 - Miljømål og indsats-

behov 
 

  Målopfyldelse i vandløb 
  Vandløb - Indsatskategorier for miljøfarlige forurenende stoffer 
  Søer - indsatskategorier for miljøfarlige forurenende stoffer 
  Kystvande - Indsatskategorier for miljøfarlige forurenende stoffer 
2.6 VPF09 - Overvågningspro-

gram 
Kortbilag fremgår ikke pt. af WebGIS. 
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