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Resume: 
Forslag til vandplan for Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. Vandplanen 
skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i 
udgangspunktet opfylder miljømålet ’god tilstand’ inden udgangen af 
2015. Der fastsættes konkrete miljømål for de enkelte forekomster af 
overfladevand og grundvand, og der stilles krav til indsatsen. Der 
foretages en strategisk miljøvurdering af planen. 
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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, således 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 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 4.1 Kruså/Vidå 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-
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ring af dette, blandt andet i dialog med interessenter. 
 
 
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 udar-
bejdede basisanalyse for hovedvandoplandet. Herefter er der foreta-
get en vurdering af indsatsbehovene for opfyldelse af miljømålene for 
vandløb, søer og grundvand. På baggrund af et udarbejdet virkemid-
delkatalog, hvor der er identificeret en række forskellige virkemidler, 
der kan reducere påvirkningerne af vand-områderne, er indsatspro-
grammet for opnåelse af miljømålene fremkommet ved at sammen-
sætte anvendelsen af virkemidlerne ud fra princippet om størst muli-
ge omkostningseffektivitet Indsatsen er opdelt i henholdsvis basisfor-
anstaltninger 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 4.1 Kruså/Vidå er 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 (se bilag 9), dels på Web-GIS, hvor alle 
temalag til vandplanen kan vises. Kortene er tilgængelige på: 
 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_forslag  
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Som teknisk baggrund for selve vandplanen, er der udarbejdet et 
teknisk baggrundsnotat. Baggrundsnotatet er tænkt som plandoku-
ment til selve vandplanen og vil være en del af grundlaget for dialog 
med interessenterne, primært kommunerne, i planprocessen.  
 
Vandplanen og baggrundsnotatet er udarbejdet på baggrund af ”Ret-
ningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer” (Miljøministeriet, 
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. 
 
 
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 gennemført 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 gennemført 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-
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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). 

 
 
 
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 
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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 kvælstof-
belastningen til havområderne. 
 
 
Overgang fra regionplanmål og retningslinjer til miljømål og 
retningslinjer efter miljømålsloven 
Før kommunalreformen var mål for vandforekomster fastlagt som 
retningslinjer 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 regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanen 
bindende tidsfrister for målopfyldelse. 
 
Ved vandplanens ikrafttrædelse erstattes regionplanernes målsætnin-
ger og retningslinjer for anvendelsen og beskyttelsen af vandressour-
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 4.1 Kruså/Vidå blev udarbejdet af det tidligere Sønderjyl-
lands Amt og består af to dele: 
 
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. 
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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 grænseoverskridende internationalt vanddistrikt. Disse 
vanddistrikter er endvidere underinddelt i en række mindre hoved-
vandoplande, 23 i alt. Der udarbejdes vandplaner for hvert hoved-
vandopland, som sammenfattes i vandplaner på vanddistriktsniveau. 
 
I Miljøcenter Ribes administrative område er 2 hovedvandoplande: 
Hovedvandopland 1.10 Vadehavet, Hovedvandopland 1.11 Lille-
bælt/Jylland og det internationale vanddistrikt med Hovedvandopland 
4.1 Kruså/Vidå. Se fig. 1 på næste side. 
 
 

 
 

 - Bjerndrupmølleå i Vidåoplandet til Vadehavet



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå 

 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 

   
12

 

 
Figur 1. Inddeling af Danmark i 4 vanddistrikter og 23 hovedvand-oplande.
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1.1 Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå 
 
Det grænseoverskridende internationale vanddistrikt omfatter Hoved-
vandopland 4.1 Kruså/Vidå, som udgøres af den danske del af de  
vandløbsoplande, der strækker sig henover den dansk-tyske lande-
grænse. De to største deloplande udgøres af oplandene til Vidå og 
Kruså. Et tredie og mindre opland på ca. 10 km2 på dansk side, af-
vander til Jardelund Grøft og Meden Å, begge tilløb til Bongsieler Ka-
nal, der udmunder i den tyske del af Vadehavet. Herudover indgår 
kyststrækningen i Vadehavet fra Vidåens udmunding til den dansk 
tyske grænse i det internationale vanddistrikt.  
 
Da Vidå udmunder på dansk side i Vadehavet og da Vidå oplandet 
udgør langt størsteparten af det samlede opland i Hovedvandoplandet 
er vandplanens afsnit for kystvande fra vandplanen for Hovedvandop-
land 1.10 Vadehavet også medtaget i vandplanen for Hovedvandop-
land 4.1 Kruså/Vidå.  
 
Vandløbet Kruså udmunder ligeledes på dansk side i Flensborg Fjord, 
men da Kruså oplandet kun udgør en mindre del af hovedvandoplan-
det, er kystvandsafsnittene fra vandplanen for Hovedvandopland 1.11 
Lillebælt/Jylland ikke vist i vandplanen for Hovedvandopland 4.1 Kru-
så/Vidå. Der henvises i stedet til vandplanen for Hovedvandopland 
1.11 Lillebælt/Jylland for disse afsnit. 
 
Miljømål, belastningsopgørelser og indsatsbehov i vandoplandene i 
forhold til kystvande og åbent hav er for delvandoplandene Vidå og 
Kruså behandlet samlet for Lister Dyb og for Flensborg Fjord i hen-
holdsvis vandplanen for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet og vand-
planen for Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. 
 

 
 
Figur 1.1. Den danske del af det internationale vanddistrikt er på ca. 1100 
km2 og den tyske del er på ca. 260 km2. 
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På den tyske side af grænsen er de tyske vandoplande medtaget i 
vandplanerne for de nordligste vanddistrikter i delstaten Slesvig-
Holsten. Her er en lang række mindre vandløbsoplande, der afvander 
til Nordsøen og Vadehavet samlet i vanddistrikt Eideren. På tilsvaren-
de måde er de vandløbsoplande, der afvander til Østersøkysten, sam-
let i vanddistrikt Slien/Trave. 
 

 
 
Figur 1.2. De tyske vandoplande i det internationale vanddistrikt er medtaget 
i de 2 nordligste tyske vanddistrikter Eider og Slien/Trave. 
 
 
Vandoplandene på den tyske side af grænsen, der afvander til Vidå er 
behandlet i den tyske vandplan for vanddistrikt Eideren i delvandop-
land ”Gotteskog”. For vandoplandet til Kruså er vandområderne be-
handlet i den tyske vandplan for vanddistrikt Slien/Trave i delvandop-
land ”Schlei”, se fig. 1.3.  
 
På tilsvarende måde på den danske side af grænsen er de grænse-
overskridende vandoplande behandlet i den danske vandplan for Ho-
vedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
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Figur 1.3. Kruså er i den tyske vandplan behandlet i delvandopland Slien i 
vanddistrikt Slien/Trave, som omfatter de tyske østersøoplande fra Flensborg 
Fjord til den nordlige del af delstaten Mecklenburg-Vorpommern. 
 
 
Danmark og Tyskland udtrykte i 2005 i en fælles erklæring deres vilje 
til at koordinere forvaltningen af oplandene til de grænseoverskriden-
de vandløb, og vandplanen for den danske del af det internationale 
vanddistrikt er udarbejdet i overensstemmelse hermed. Med den fæl-
les erklæring, der beskriver de overordnede rammer for samarbejdet 
mellem de danske og tyske vandplanmyndigheder, er der ikke fundet 
behov for at etablere et internationalt vanddistriktsråd. I stedet an-
vendes de eksisterende samarbejdsstrukturer på tværs af grænsen 
som udgangspunkt, da der er tale om meget små vandoplande set i 
europæisk perspektiv. 
 
De tyske vandplaner efter vandrammedirektivet kan ses via det sles-
vig-holstenske miljøministeriums hjemmeside for de tyske vanddi-
strikter på: 
http://www.wasser.sh/de/fachinformation/umsetzung/index.html 
 
De oprindelige danske basisanalyser og idéfasens resumé fra den 
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offentlige høring i 2007 kan ses på: 
http://www.vandognatur.dk/Emner/Vandplaner/Vandomraaderne/ 

 
 
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 kvalitets-element 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 kemisk-

                                                 
1 Stoffer der er identificeret i overensstemmelse med Vandrammedirektivets Artikel 16 
stk. 2 og 3. 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 
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 farli-
ge stoffer i Fællesskabets vandmiljø. 
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tilstand, inddrages i vurderingen af områdets økologiske tilstand. 
  
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 natur-typer, 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. 
 
Det er endvidere mulighed for at stille skærpede krav i Natura 2000-
områderne til vandbehov og vandkvalitet for 5 sø-naturtyper med 
henblik på at siker gunstig bevaringsstatus. I Hovedvandopland 4.1 
Kruså/Vidå findes der 3 sådanne Natura 2000 sø-naturtyper. Der er 
ikke på nuværende tidspunkt udviklet et tilstandssystem, der fast-
sætter konkrete krav til vandplanens indsats i relation til at sikre 
gunstig bevaringsstatus. Den indsats der sker i vandplansammen-
hæng forventes dog at sikre, at planen bidrager til en forbedring af 
søernes aktuelle tilstand. 
 
Med hensyn til grundvand, vil der ikke i første planperiode (2009-
2015) være vidensgrundlag for at stillede skærpede krav af hensyn til 
tilknyttede terrestriske 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, 

                                                 
3  Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vand-
områder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
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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-
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 kemisk tilstand og mindst god økologisk tilstand. Dog skal vand-
løb, der er udpegede som kunstige eller stærkt modificerede, som 
hovedregel opnå en god kemisk tilstand og et godt økologisk potenti-
ale (se senere). I helt særlige tilfælde, hvor vandløbene er omfattet 
af visse typer af undtagelsesbestemmelser, stilles der desuden mere 
lempede krav til den økologiske tilstand. 
 
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. 
 
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, god og moderat tilstand, samt vandløb med ”blød bund”. 
Vandløb, hvis nuværende tilstand er faunaklasse 6, skal som minimum bibe-
holde denne faunaklasse for at opretholde målet ’God tilstand’. Målet ’Mode-
rat tilstand’ og ’ringe tilstand’ benyttes kun i forbindelse med undtagelsesbe-
stemmelser.
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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 bunden finkornet, betragtes tilstanden som god, hvis fau-
naklassen 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 
god økologisk tilstand, mens en mindre del målsættes til et godt øko-
logisk potentiale, se tabel 1.2.2 og kortbilag 3. I sidstnævnte tilfælde 
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. 
 
  
 

Miljømål 
 
Økologisk  
tilstand 

Mål for 
faunaklasse 

 

Antal km 
 

% af samt-
lige km 
vandløb 

 
Høj tilstand 7 34 4% 

6 55 6% 

Normale 

God tilstand 

5 377 44% 

4 44 5% ’Blødbund’ God tilstand 

0 3 0% 

Maks. potentiale 7 0 0% 

6 0 0% 

5 41 5% 

Stærkt  
modificerede Godt potentiale 

0 18 2% 

Maks. potentiale 7 3 0% 

6 0 0% 

5 31 4% 

4 0 0% 

Kunstige 

Godt potentiale 

0 259 30% 

Alle vandløb   859 100% 
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Tabel 1.2.2. Miljømål for økologisk tilstand for vandløb fordelt på vandløbs-
længder. Hvor målet for faunaklassen er angivet med et 0, har det ikke væ-
ret muligt at fastsætte en faunaklasse. Dette kan skyldes, at vandløbene 
indeholder en saltvandsfauna eller en stillevandsfauna, hvis arter ikke indgår 
i det anvendte indeks for smådyr. 
 
 
Strengere miljømål for vandløb 
En mindre andel af vandløbene er udpeget med strengere miljømål i 
form af høj økologisk tilstand (vandløb med faunaklasse 7). 
 
Hovedparten af disse strækninger ligger i de større vandløb i Vidå Å 
systemet, mens kun en lille andel findes i de mindre vandløb. 
 
 
Kunstige og stærkt modificerede vandløb 
En mindre del af vandløbene er kunstigt anlagte eller stærkt fysisk 
modificerede. Disse vandløb er målsat til et godt eller højt økologisk 
potentiale.  
 
De udpegede kunstige vandløbsvandområder omfatter primært gra-
vede skel- og drængrøfter eller inddigede afvandingskanaler og hertil 
knyttede rørlægninger og pumpestationer. De udpegede stærkt modi-
ficerede vandløbsvandområder omfatter strækninger, der er stærkt 
ændrede rent fysisk, og for hvilke det vurderes, at det af samfunds-
mæssige og kulturhistoriske hensyn ikke er muligt at genetablere den 
oprindelige fysiske tilstand. Der er her tale om vandløbsstrækninger, 
der løber inde i byer, herunder rørlagte strækninger, som af hensyn 
til bebyggelserne ikke vil kunne genåbnes, samt opstuvningszoner 
oven for visse historiske eller samfundsmæssigt bevaringsværdige 
opstemningsanlæg. 
 
 
Særlige forhold for vandløb i relation til naturplanen 
En stor del af Vidå er omfattet af habitatdirektivet da området er 
særdeles vigtig som gydeområde for den stærkt truede snæbel, hav-
lampret og flodlampret. Prognosen for disse arter er i dag vurderet 
som ukendt eller ugunstig. Det vurderes i Natura 2000-planerne, at 
opnåelse af en gunstig bevaringsstatus for arterne forudsætter rent 
vand og fri passage til gydepladserne i den øvre del af vandløbene. 
Tidligere tiders opstemning og regulering af vandløbene har sammen 
med årlige grødeskæring forringet gydepladserne, så mangel på gy-
de- og opvækstpladser er en af de begrænsende faktore.  
 
I takt med, at der i vandløbene skabes fri passage og forbedrede for-
hold for Natura 2000 arterne, bør der hvor det er muligt, genskabes 
gydepladser for især laks, havlampret og flodlampret (samme krav til 
gydepladser), for at leve op til de i Natura 2000-planen fastsatte mål 
for egnede levesteder for arterne. 
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Målet er på længere sigt at opnå gunstig bevaringsstatus for arterne i 
habitatområderne. 
 
 
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 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. 
 
De øvrige biologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer indgår i 
tilstandsvurderingen som støtteparametre.  
 
Grænsen mellem god og moderat økologisk tilstand for søer i Hoved-
vandopland 4.1 Kruså/Vidå er fastsat med udgangspunkt i EU’s inter-
kalibrering, og fremgår af tabel 1.2.3. Grænseværdien afhænger af 
søtyperne, idet den er 8,0-12,0 µg/l for de 2 kalkfattige, brunvande-
de, ferske lavvandede søer (type 5), for de 13 kalkrige, ikke brun-
vandede, ferske dybe søer (type 10) samt for den ene kalkrige, brun-
vandede, ferske dybe sø (type 14) og 21,0-25,0 µg/l for de 10 kalkri-
ge, ikke brunvandede, ferske lavvandede søer (type 9), for den ene 
kalkrige, ikke brunvandede, saltholdige lavvandede søer (type 11) 
samt for de 4 kalkrige, brunvandede, ferske lavvandede søer (type 
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 5 2,45-3,72 4,3-6,5 8,0-12,0 27 56 
Type 9, 
11 og 13  

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

Type 10 
og 14  

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 
4.1 Kruså/Vidå. 
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 4.1 Kruså/Vidå anført sammen med andre oplysnin-
ger, der er relevante for målsætningen. Miljømålene relaterer sig ale-
ne til klorofylindholdet, mens støtteparametrene fosfor og kvælstof 
angiver det forventede niveau for en eller begge ved det angivne klo-
rofylindhold. Da indsatsen for at nå målopfyldelse især vil gå ud på at 
begrænse fosfortilførslen er det disse niveauer indsatsen skal resulte-
re i.  
 

 
Krav til mål- 
opfyldelse 

 
Niveau for støttepa-

rametre 

 
Navn 

 
Sø-
type 

 
Miljømål 

 
Økologisk 
tilstand 

Klorofyl a 
µg/l 

EQR Fosfor 
mg/l 

Kvælstof 
mg/l 

Balledam 9 Høj 10,9 0,68 0,0302) 0,55 

Grusgravssø ved Rødekro 1 10 God 12 0,32 0,0202) 0,33 

Grusgravssø ved Rødekro 2 10 Høj 7 0,55 0,0102) 0,15 

Haugård Sø (Råstofsø nordvest 
for Rødekro G18) 

10 Høj 7 0,55 0,013 0,15 

Hjulsø1) 5 God 12 0,31 0,033 0,56 

Hostrup Sø1) 9 God 21 0,30 0,0552) 0,85 

Klintemandshøl1) 9 God 25 0,29 0,070 0,96 

Kruså Møllesø 9 
Godt  

potentiale 
25 0,30 0,0632) 0,96 

Kådnersø (Råstofsø nordvest for 
Rødekro G14) 

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

Lille Søgård Sø 9 God 25 0,30 0,070 0,96 

Lund Sø 9 Høj 5,3 1,00 0,0182) 0,55 

Lunderup Sø (råstofsø nordvest 
for Rødekro G21) 

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

Præmiesø (råstofsø nordvest for 
Rødekro G13) 

10 Høj 7 0,55 0,0102) 0,15 

Ralsøen (råstofsø sydvest for 
Rødekro G30) 

10 Høj 1,4 1,00 0,013 0,15 

Rudbøl Sø1) 9 God 25 0,30 0,0382) 0,96 

Råstofsø nordøst for Rødekro 
(G36) 

14 God 12 0,32 0,025 0,33 
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Krav til mål- 
opfyldelse 

 
Niveau for støttepa-

rametre 

 
Navn 

 
Sø-
type 

 
Miljømål 

 
Økologisk 
tilstand 

Klorofyl a 
µg/l 

EQR Fosfor 
mg/l 

Kvælstof 
mg/l 

Råstofsø ved Rise-Hjarup (G38) 9 Høj 11,7 0,63 0,0202) 0,392) 

Råstofsø vest for Rødekro (G25) 10 God 12 0,32 0,025 0,33 

Råstofsø vest for Uge (G46) 10 Høj 7 0,55 0,013 0,15 

Saltvandssøen1) 11 
Godt  

potentiale 
25 0,30 0,070 0,96 

Seifrieds Sø (Sø 232 ved Klip-
lev)1) 5 God 12 0,32 0,033 0,56 

Store Søgård Sø 9 God 25 0,30 0,070 0,96 

Stubbæk Mose 13 God 25 0,30 0,070 0,96 

Sø 265 ved Kliplev1) 13 God 25 0,30 0,0652) 0,96 

Sø i Kongens Mose1) 13 God 25 0,30 0,070 0,96 

Søgård Mose 13 Høj 11,7 0,63 0,032 0,55 

Søndergård Sø (råstofsø nord-
vest for Rødekro G17) 

10 Høj 7 0,55 0,0102) 0,15 

Tranekær Sø (råstofsø nordvest 
for Rødekro G24) 

10 God 12 0,32 0,0202) 0,33  

Uge Sø 3 10 God 12 0,55 0,025 0,33 

Uge Sø 4 10 Høj 7 0,55 0,013 0,15 

Uge Sø 5 9 Høj 11,7 0,63 0,032  0,55 

 
Tabel 1.2.4. Miljømål for økologisk tilstand i de 31 søer i Hovedvandopland 
4.1 Kruså/Vidå, 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 vist. Desuden er anført 
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 væ-
re større end eller lig med den anførte værdi. 
1) Natura 2000-område  
2) Niveau for støtteparametre er fastlagt ud fra aktuel tilstand (målinger) 
 
 
15 af søerne i tabel 1.2.4. er målsat med god økologisk tilstand og 
den øvre grænse for klorofyl (hhv. 12,0 µg/l og 25,0 µg/l), da der 
ikke for disse søer foreligger viden om, at de skulle have en særlig 
lav referencetilstand. Kruså Møllesø er opstået ved opstemning af et 
vandløb, og er derfor et stærkt modificeret vandområde (se neden-
for). Den målsættes med godt økologisk potentiale (svarende til god 
økologisk tilstand), og et klorofylmål på 25,0 µg/l. Saltvandsøen er 
etableret som fuglesø i forbindelse med bygning af det fremskudte 
dige, hvor der aktivt indpumpes havvand. Den målsættes ligeledes 
med godt økologisk potentiale (svarende til god økologisk tilstand), 
og et klorofylmål på 25,0 µg/l. 
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Hostrup Sø er målsat med god tilstand og den nedre grænse for klo-
rofyl på 21,0 µg/l, da der ud fra gamle vegetationsundersøgelser fo-
religger viden om, at søen skulle have en særlig lav referencetilstand.  
 
De søer i oplandet, som ikke er nævnt i tabel 1.2.4 ovenfor, skal iføl-
ge vandrammedirektivet ligeledes opfylde en god økologisk og kemisk 
tilstand. For Natura 2000 sø-naturtyperne 3110, 3130, 3140, 3150 
samt 3160, som indgår i udpegningsgrundlaget i Natura 2000-
områder, skal miljømålet medvirke til at sikre gunstig bevaringssta-
tus. Gunstig bevaringsstatus vurderes opfyldt når søen er i god øko-
logisk tilstand.  
 
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.  
 
For søerne i tabel 1.2.4 fastsættes grænsen høj/god tilstand som den 
højeste værdi i intervallet i tabel 1.2.3, da der ikke foreligger viden 
om, at nogle af disse skulle have en særlig lav referencetilstand. Der-
for målsættes i alt 13 søer, med høj tilstand, da de allerede opfylder 
dette mål med hensyn til klorofyl. Søer der opfylder høj tilstand er 11 
grusgravssøer samt Balledam, Lund Sø og Søgård Mose. Ud af disse 
er det dog kun Ralsøen, Balledam og Lund Sø der målsættes med den 
aktuelle tilstand. I Ralsøen og Lund Sø svarer niveauet for klorofyl a 
til at søerne kan leve op til referencetilstanden for søtypen. Det vur-
deres, at datagrundlaget for de 10 grusgravssøer er for spinkelt til at 
fastsætte strengere krav til tilstanden end den højeste værdi i inter-
vallet i tabel 1.2.3.  
 
 
Kunstige og stærkt modificerede søer 
Kruså Møllesø er i basisanalysen foreløbigt identificeret som stærkt 
modificeret, idet den er opstået som en mølledam ved opstemning af 
vandløbet Kruså. Det vurderes, at opnåelse af god økologisk tilstand 
på den modificerede vandløbsstrækning vil fordre, at opstemningen 
nedlægges, hvilket vil have betydelig negativ indvirkning på de kul-
turhistoriske forhold. Strækningen udpeges derfor som stærkt modifi-
ceret vandområde med karakter af sø. 
 
Saltvandssøen er identificeret som kunstig, idet den blev etableret i 
1983 som kompensation til fuglelivet for bygning af det fremskudte 
dige, hvor et fuglerigt område foran det gamle dige blev inddiget. Der 
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bliver aktivt pumpet havvand fra vadehavet ind i søen.  
 
Siden 1800-tallet er en række søer blevet afvandet. Af tidligere søer 
over 5 ha drejer sig om bla. a. Mose nord for Gallehus (15 ha) og 
Søndersø syd for Ubjerg (11 ha). En hel eller delvis genskabelse 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 gen-
skabes som sø eller udpeges som stærkt modificerede vandområde. 
 
En stor del af søerne i hovedvandoplandet er opstået som et resultat 
af råstofindvinding (eller opstemning) og kan derfor udpeges / blev i 
basisanalysen identificeret som kunstige. Da det vurderes, at søerne 
kan opnå god økologisk tilstand på lige fod med naturlige søer, er de 
ikke i vandplanen udpeget som kunstige. 
 
 
1.2.4 Miljømål for kystvande 
 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå omfatter en kort kyststrækning i 
Vadehavet ved Vidåens udløb og sydpå til grænsen og ikke en egent-
lig kyststrækning i Flensborg Fjord, kun selve udmundingen af Kru-
såen. Der medtages derfor i denne vandplan også de relevante dele 
fra vandplan for Hovevandopland 1.10 Vadehavet og Hovedvandop-
land 1.11 Lillebælt/Jylland, men der henvises iøvrigt til de to planer, 
(se også teksten i kap. 1.1) 
 
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 Vadehavet fastsættes med miljømålet ”god økologisk tilstand”. 
Miljømål for økologisk tilstand er i denne vandplan fastsat ud fra klo-
rofyl a koncentrationen i vandfasen, se tabel 1.2.5 (og kortbilag 3 for 
miljømål). I miljømålet for økologisk tilstand indgår miljøkvalitetskrav 
for visse miljøfarlige forurenende stoffer, jf. afsnit 1.2.1. De øvrige 
biologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer kan indgå i til-
standsvurderingen 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 for kystvande i 
Hovedvandopland Vadehavet er fastsat med udgangspunkt i EU’s in-
terkalibrering af klorofyl a; grænsen beregnes ud fra en EQR på 0,44, 
se tabel 1.2.5. 
 
Miljømålene relaterer sig alene til klorofyl a. Mht. støtteparametrene 
er niveauet af (total) kvælstof væsentligt for målsætningen, da ind-
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satsen for at opnå målopfyldelse mht. koncentrationen af klorofyl a 
primært går på at begrænse kvælstoftilførslen. De angivne kvælstof-
koncentrationer i tabel 1.2.5 svarer således til det forventede niveau 
ved målopfyldelse. 
 
 MILJØMÅL 
Vandområde Klorofyl a 

Niveau for 
støtte-

parameter 
 

Referencetil-
stand 

 
Klorofyl a 

(µg/l) 

 
Økologisk 
tilstand (µg/l) EQR 

Kvæstof, 
µg N/l 

Grådyb 3,3 god 7,5 0,44 467 

Knude Dyb 3,3 god 7,5 0,44 467 

Juvre Dyb 3,3 god 7,5 0,44 467 

Lister Dyb 3,3 god 7,5 0,44 467 

Vesterhavet 1 sømil 3,3 god 7,5 0,44 - 

Vesterhavet 12 sømil1) - -    

 
Tabel 1.2.5. Miljømål for økologisk tilstand i kystvandene. Miljømålene er 
angivet ved maksimum Klorofylværdier (90-percentiler af sommermidler) 
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 mindst 
0,44 (se nærmere i kapitel 2.3). Det forventede niveau af total kvælstof (ja-
nuar-juni middel) ved god tilstand mht. klorofyl a er også angivet. 
1) Kun krav til kemisk tilstand. 
 
Miljømålet for kemisk tilstand vurderes alene ud fra de såkaldte 
prioriterede stoffer samt de tidligere Liste 1-stoffer, se stoffer og 
grænseværdier i bilag 7. Alle marine vandområder i hovedvandoplan-
det skal opfylde god kemisk tilstand. 
 
 
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. Områderne målsættes i stedet til godt økologisk potentiale. 
Udpegningen skal holdes op mod muligheder for en restaureringsind-
sats, omkostninger og betydning for den menneskelige aktivitet og 
for miljøet. Der skal også ved udpegningen vurderes om et mindre 
delvandområde, f.eks. en havn, eller selve typen af påvirkningen, 
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f.eks en sejlrende, medfører en så omfattende hydromorfologisk på-
virkning af det samlede marine vandområde, at det alene medfører at 
der ikke kan opnås god økologisk tilstand. For vandområder, der re-
guleres med slusedrift, er det vurderingen af om ændringer i alene 
driftspraksis vil kunne ændre den økologiske tilstand, der er afgøren-
de for udpegningen. Der er i 1. planperiode vurderet, at kun et min-
dre 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 sejlrende. 
  
I kystvandene i hovedvandoplandet til Vadehavet er der ikke udpeget 
nogen stærkt fysisk modificerede områder. 
 
 
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 gennemsnitlige årlige indvinding 
over en lang periode ikke overstige den langsigtede grundvandsdan-
nelse. Den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af 
grundvandsdannelsen. Nedenstående øvrige retningslinjer for grund-
vandsindvinding skal dog også overholdes. 
 
Påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper 
Grund-vandstanden må ikke være så påvirket af menneskeskabte 
ændringer så: 
 

• 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 % og 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 
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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 afhængige af grundvand, se tabel 1.2.6. 
 
 
 
Nr. 

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

(1340) Indlandssaltseng Indlandssaltenge 

(2190) Klitlavning Fugtige klitlavninger 

(3110) Lobeliesø 
Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobe-
lie-søer) 

3130 Søbred med småurter 
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små 
amfibiske planter ved bredden 

3140 Kransnålalge-sø 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 
gendannelse 

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 tørvemose Skovbevoksede tørvemoser 

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

 
Tabel 1.2.6. Grundvandsafhængige terrestriske naturtyper og øvrige naturty-
per. De 11 naturtyper i parentes indgår ikke i udpegningsgrundlaget for Na-
tura2000-områderne i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
 
 
Saltvandsindtrængning mm. 
Ændringer i strømningsretningen forårsaget af ændringer i grund-
vandsstanden må finde sted midlertidigt eller vedvarende i et rumligt 
begrænset område, men sådanne ret-ningsændringer må ikke forår-
sage saltvandspåvirkninger eller andre påvirkninger (f.eks. sulfat) og 
må ikke indikere en vedvarende tydelig menneskelig skabt tendens i 
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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 

• 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 Kruså/Vidå ikke sat i forhold 
til vandløb, søer, kystvande og terrestriske naturtyper, da bidraget 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.  
 
For øvrige stoffer, dvs. miljøfarlige og naturligt forekommende stoffer 
som medvirker til at grundvandsforekomster er i risiko for ikke at 
opnå god kemisk tilstand i 2015, er tærskelværdierne sat lig en krite-
rieværdi, 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 såsom f.eks. indvindingsstrategi og gødskning 
kan bringe koncentrationen endnu højere op, fastsættes en tærskel-
værdi lig den forhøjede koncentration/baggrundsværdien. Der er i 
denne kategori sat tærskelværdier for ammonium og fosfor. 
 
Der sættes ikke tærskelværdier for stoffer, der kun vurderes at have 
naturlig oprindelse, dvs. ikke påvirkes af 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-
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vandsdirektivets minimumsliste nævner, da de ikke vurderes at udgø-
re en væsentlig risiko for ringe kemisk tilstand i Hovedvandopland 
Kruså/Vidå.  
 
Tærskelværdier ses af tabel 1.2.7. 
 
 
Stoffer 
 

Forekomst 
Id. nr. 

 
Tærskelværdi 

Nitrat Alle 50 mg/l 

Pesticider  Alle 
0,1 µg/l (enkeltstoffer) 

0,5 µg/l (summen af enkeltstoffer) 

Fosfor (total) 
 
DK4.1.2.4 
 

0,2 mg/l 

Ammonium 

 
DK4.1.1.1 
DK4.1.1.2 
 

0,25 mg/l 

 
Tabel 1.2.7. Tærskelværdier for kemisk tilstand i grundvandsforekomster. 
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 i forhold til beskyttelse 
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 baseline påvirkning 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 eller tekniske årsager, mu-
ligt at gennemføre en indsats, der i denne første vandplanperiode 
dækker det fulde indsatsbehov. Den indsats, der gennemføres, be-
tegnes som indsatskravet for planperioden. Hvor det ikke er muligt at 
opfylde det fulde indsatsbehov, forlænges tidsfristen for opnåelse af 
miljømålet til efter 2015, jf. undtagelsesbestemmelserne i miljø-
målslovens § 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 miljølovgiv-
ning og tidligere aftaler om handlingsplaner for vandmiljøet i vidt om-
fang 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 4.1 Kru-
så/Vidå opfylder Danmark forpligtigelserne i EU’s vandrammedirektiv 
for vandoplandet. 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 31 søer, 861 km vandløb samt for 3 grundvandsforekomster. 
 
Oplandene og vandløbene fremgår af kortbilag 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- I området omkring Rødekro og ved Uge er der mange søer, som er opstået ved 
udgravning af sand og grus. Råstofsøerne har ofte klart vand direkte fra det øvre 
grundvandsmagasin og en god miljøtilstand, og bliver til vigtige levesteder for planter 
og dyr – som her en grøn frø. 
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1.3.1 Indsatsprogram 
 
I tabel 1.3.1 fremgår den overordnede indsats for 1. vandplanperiode 
for Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
 
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 og grundvandsforekomster i Hovedvandopland 4.1 Kru-
så/Vidå. 
 
De årlige omkostninger ved implementering af miljømålsloven i Ho-
vedvandopland 4.1 Kruså/Vidå beløber sig for 1. planperiode budget-
økonomisk til i alt ca. 12 millioner kroner pr. år. Omkostningerne bæ-
res 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Plan 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 

   
34

 
Indsatsprogram - supplerende foranstaltninger 

Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå 
Effekter 

Reduceret påvirkning af  
Overfladevande1) 

 

 

Påvirkninger som skal reduceres 
og tilhørende   
virkemidler 
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Samlede årlige 
omkostninger 

 
 
 
 
 
 

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 marker 
• Forbud mod pløjning af fodergræsmarker… 
• Ingen jordbearbejdning i efteråret… 

 

7,74 0,33 +  + 201 

• Oversvømmelse af ådale mhp. P-fjernelse3)* 69 hektar  0,69 +   345 
• Etablering af vådområder til N-fjernelse3)*  0 ha      0 

• Yderligere brug af efterafgrøder  0 ha       0 
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 områder5) 
   

   
 

• Ændret vandløbsvedligeholdelse6)* 195 km   +   1.389 
• Fjernelse af faunaspærringer7+8)* 33 stk   +   666 
• Vandløbsrestaurering 7+8) * 126 km   +   1.567 

• Genåbning af rørlagte vandløb 7+8)* 7 km   +   146 
• Sørestaurering9 1 lokalitet      352 
4. Påvirkninger fra punktkilder9)        
• Renseanlæg – forbedret rensning 1 anlæg 0,1 0,01  + + 28 

• Spredt bebyggelse – forbedret spildevands-
rensning 

423 ejd. 1,2 0,4 
 + + 

2.675 

• Regnbetingede udløb – bassiner 11) ca. 17 udløb 
(148 ha befæst 

areal) 

 

1,2 0,4 
+ + + 

4.339 

• Industri – forbedret rensning/afskæring til 
renseanlæg 

0 anlæg   
   

0 

5. Akvakultur        
• Ferskvandsdambrug 1 stk. 0,3 0,04  + + 31 

Indsatsprogram omkostninger i alt / år       11.739 

 
Tabel 1.3.1. Indsatsprogram – supplerende foranstaltninger Hovedvandop-
land 4.1 Kruså/Vidå 

 
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 vandplanernes konsekven-
ser i visse egne af landet og den fremadrettede kvælstofregulering med belysning af for-
dele og ulemper ved en model med omsættelige kvælstofkvoter i forhold til alternativer 
mhp. fastlæggelse af resterende indsatskrav og valg af konkrete virkemidler. Det endeli-
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ge resterende indsatsbehov, der skal nås i første planperiode (2010-2015) fastlægges 
først for det enkelte vandopland, når ovenstående analyse foreligger. Den samlede analy-
se skal være færdig 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 pro-

jekter. Ved store projekter forstås den absolutte kvælstof- eller fosfortilbageholdelse. 
• Antal ha er beregnet ud fra en gennemsnitseffekt for kvælstofreduktion. Da projekter-
ne udvælges ud fra deres omkostningseffektivitet er hektarangivelsen vejledende. 

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

Note 5)  Opgørelsen for de enkelte vandløbsindsatser kan ikke lægges sammen, idet der er overlap 
mellem flere af indsatserne. F.eks. vil der være vandløbsstrækninger, hvor der både skal 
ske ændret vedligeholdelse 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 høringsperioden i samarbejde med interessen-
terne. 

Note 6)  I aftalen om Grøn Vækst er der afsat en årlig pulje, der sikrer kompensation via en til-
skudsordning til lodsejere, og til konsekvensvurderinger af de udpegede arealer. Kom-
pensationen udbetales årligt og sker inden for rammerne af Landdistriktsprogrammet, og 
dækker det forventede nettotab pr. ha., der skyldes ændret vandløbsvedligeholdelse som 
følge af vandplanerne. Indsatsen vil blive holdt inden for den økonomiske ramme. Det 
præcise indsatsbehov kvalificeres i løbet af høringsperioden i samarbejde med interes-
senterne. 

Note 7+8) I aftalen om Grøn Vækst er der afsat en årlig pulje til vandløbsrestaurering, herunder 
åbning af rørlagte strækninger og fjernelse af spærringer. Dette beløb skal dække om-
kostninger til anlæg/projektering og erstatninger til lodsejerne. Indsatsen vandløbsre-
staurering, herunder åbning af rørlagte strækninger og fjernelse af spærringer vil blive 
tilpasset og holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.  Det præcise indsatsbehov 
kvalificeres i løbet af høringsperioden i samarbejde med interessenterne. Erstatningsud-
målingen vil blive gennemført efter gældende lov og praksis, som anvendes i dag i for-
bindelse med vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte strækninger og fjernelse 
af spærringer.    

Note 9) Da der er fremkommet ny faglig viden om visse restaureringsmetoder, vil grundlaget for 
indsatsen blive revurderet under høringsperioden. 

Note 10)  Der opfordres til, at kommunerne færdiggør den allerede vedtagne spildevandsindsats, 
især indsatsen overfor spredt bebyggelse forventes, i henhold til jf. lov nr. 325 om for-
bedret spildevandsrensning og regeringens udmeldinger derom, at være gennemført in-
den 2012. Den yderligere indsats (indsatsen nævnt i tabel 1.3.1) forventes gennemført 
frem til 2015. Dog skal der 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. 

Note 11)  Skøn over antal af udløb, hvor der er krav til indsats. Indsatsen skal reducere udlednin-
gen 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 usikkerheder og 
kan i nogle tilfælde være overestimeret. Imidlertid er det et krav at vandplanen indehol-
der et overslag over omkostningerne ved de forskellige tiltag. Bassiner for spildevands-
overløb vil desuden medvirke til mindre udledninger af bakterier mm. og derved forbedre 
badevandsvandskvaliteten omkring udløb. Desuden vil bassiner medvirke til mindre hy-
drauliske belastning ved udløbene, særligt hvor der er udledning til vandløb. 

Note *)Der er afsat midler til kompensation/erstatning til indsatserne.  
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Af tabel 1.3.2a-d fremgår indsatsprogrammet for vandløb, søer, kyst-
vande og grundvandsforekomster i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
Her fremgår indsatsen for de specifikke del-vandområder, herunder 
både den fremskrevne baseline indsats samt den supplerende ind-
sats. Den supplerende indsats for 1. planperiode er beskrevet ved et 
samlet indsatskrav for 1. planperiode. 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 planperiode. 
 
 
 
 
 

 
 

- Krusåen, våde enge der græsses ned mod Niehuus See i Kruså tunneldal 
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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 målopfyl-
delse 

Krav til indsats i 1. 
plan-periode 
2009-2015 

Indsats 
indtil 
2015 

Begrundelse for anvendelse af 
Miljømålslovens § 16 og 19 
 

Fysisk på-
virkning fra:  

     

• Vandløbs-
vedligehol-
delse 

 

 • Ændret vandløbs-
vedligeholdelse åbne 
vandløb:  Note 1) 

 - 333 km vandløb 
 

• Ændret vandløbsved-
ligeholdelse åbne 
vandløb:  Note 1) 

 - 194 km vandløb 
 

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

 Regulering, 
rørlægning 
og dræning 

 • Genåbning af rørlag-
te strækninger midt i 
vandløbssystemerne 

  - 7 km vandløb 

• Genåbning af rørlagte 
strækninger midt i 
vandløbssystemerne 

  - 5 km vandløb 

delvis 

  • Genåbning af øvre 
rørlagte strækninger 

•   - 2 km vandløb 

• Genåbning af øvre 
rørlagte strækninger 

•   - 2 km vandløb 

delvis 

  • Restaurering af åbne 
vandløb 

  - 158 km vandløb 

• Restaurering af åbne 
vandløb 

   - 76 km vandløb 

delvis 

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

• Opstemning 
af vandløb 

 

 • Fjernelse af fauna-
spærringer  

- 34 lokaliteter 

• Fjernelse af fauna-
spærringer  
- 33 lokaliteter 

fuld  

• Vandindvin-
ding 

 • Begrænsning af 
grundvandsindvin-
ding 

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

• Ukendt på-
virkning 

 • Mangler viden til 
fastlæggelse af be-
hov: 

- 27 km vandløb 

• Undersøgelser til 
fastlæggelse af ind-
satsbehov: 

- 27 km 

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

Øvrige foru-
renende 
stoffer fra: 

     

• Spredt be-
byggelse 

 

• Forbedret 
spildevands-
rensning: 

 - ca. 410 ejend 

• Forbedret spilde-
vandsrensning  

   - 423 ejendomme 

• Forbedret spilde-
vandsrensning  

   - 423 ejendomme 

fuld  

• Regnbetinge-
de udløb   

0 • forsinkelsesbassin jf. 
virkemiddelkat. 4.7 
- ca. 17 udløb (note2) 

• forsinkelsesbassin jf. 
virkemiddelkat. 4.7 

- ca. 17 udløb (note 2) 

fuld 
(note 2) 

 

• Ferskvands-
dambrug 

 Recirkulering jf. vir-
kemiddelkat.5.1    
- 1 dambrug 

Recirkulering jf. virke-
middelkat.5.1    
- 1 dambrug 

fuld  

• Okker på-
virkning  

 • vandstandshæv-
ning/genslyngning  
- 50 km 

• vandstandshæv-
ning/genslyngning  

   - 50 km 

fuld Forlængelse af tidsfrist**  
• Tekniske årsager - manglende 

viden 

Tabel 1.3.2a. Krav til indsats for reduktion af påvirkning af vandløb. 
 

** For uddybning se afsnit 1.3.1 ”Anvendte undtagelser”, tabel 1.3.3. 
 
Note 1: En andel af de angivne strækninger er påvirket af spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse. Det forventes i udgangspunk-

tet, at indsats i form af forbedret spildevandsrensning vil være tilstrækkelig til at opnå målopfyldelse på disse strækninger. 
Note 2: Skøn over antallet af udløb hvor der er behov for indsats. De opgjorte indsatser for de regnbetingede udløb er forbundet med

stor usikkerhed. Der må i forbindelse med den kommunale handleplan og revision af kommunernes spildevandsplaner tages
stilling til, hvordan regulering af regnbetingede udledninger konkret udmøntes inden for rammen af de statslige indsatspro-
grammer 
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Indsats for reduktion af påvirkning af søer 

Supplerende indsats  
(reduktion af påvirkning) 

 
Vandområde og type af 

påvirkning som skal reduce-
res 

 
Baseline 2015 

 
 

Forudsat ind-
sats 

 
Indsatsbehov  

ift. fuld målopfyl-
delse 

 
Krav til indsats i 
første planperio-

de M
å
l-

 
o

p
fy

ld
e
ls

e
 

 2
0

1
5

 

 
Begrundelse for anvendel-

se af miljømålslovens 
 §16 og §19 

Balledam    Ja  
  Ingen indsats Ingen indsats   
Grusgravssø ved Rødekro 1    Ja  
  Ingen indsats Ingen indsats   
o Miljøfarlige forurenende 

stoffer 
  Stofbestemt ind-

sats, kategori 3   

Grusgravssø ved Rødekro 2    Ja  
  Ingen indsats Ingen indsats   
Haugård Sø (Råstofsø NV 
for Rødekro G18 

 
  Ja  

  Ingen indsats Ingen indsats   
Hjulsø    Nej  
• Næringsstofbelastning fra:      
o Intern fosforbelastning   Evt. restaurering Ingen indsats  
o Spredt bebyggelse  0 kg P/år Ingen indsats Ingen indsats  
o Landbrug  Ingen indsats Ingen indsats  

Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 
 

Hostrup Sø    Ja  
• Næringsstofbelastning fra:       
o Intern fosforbelastning   Evt. restaurering Restaurering   
o Spredt bebyggelse 6 kg P/år Ingen indsats Ingen indsats   
o Regnbetingede udløb  Ingen indsats Ingen indsats   
o Landbrug  Ingen indsats Ingen indsats   
o Miljøfarlige forurenende 

stoffer 
  Stofbestemt ind-

sats, kategori 3 
  

Klintemandshøl    Ja  
  Ingen indsats Ingen indsats   
Kruså Møllesø    Nej  
• Næringsstofbelastning fra:      
o Intern fosforbelastning   Evt. restaurering Ingen indsats  
o (Renseanlæg – Tyskland)  Ingen indsats Ingen indsats  
o Spredt bebyggelse 13 kg P/år Ingen indsats Ingen indsats  
o Regnbetingede udløb  8 kg P/år 4)  
o Landbrug  219 kg P/år 25 kg P/år  

Forlængelse af tidsfrist* 
• Tekniske årsager, - det er 

ikke teknisk muligt indenfor 
tidsfristen 

 
 

Kådnersø (Råstofsø NV for 
Rødekro G12) 

 
  ?  

  
Ingen indsats Ingen indsats  

Forlængelse af tidsfrist *  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 
Lille Søgård Sø    Delvis1)  
• Næringsstofbelastning fra:      
o Intern fosforbelastning   Evt. restaurering Ingen indsats  
o Spredt bebyggelse 162 kg P/år Ingen indsats Ingen indsats  
o Regnbetingede udløb  10 kg P/år 4)  
o Landbrug  

753 kg P/år 
743 kg P/år  

Forlængelse af tidsfrist *  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 

Lund Sø    Ja  
   Ingen indsats Ingen indsats   
Lunderup Sø (Råstofsø NV 
for Rådekro G21) 

 
  ? 

 

  Ingen indsats Ingen indsats   
Præmiesø (Råstofsø NV for 
Rødekro G 13) 

 
  Ja 

 

  Ingen indsats Ingen indsats   
Ralsøen (Råstofsø NV for 
Rødekro G30) 

 
  Ja 

 

  Ingen indsats Ingen indsats   
Rudbøl Sø    Nej  
• Næringsstofbelastning fra:      
o Intern fosforbelastning   Evt. restaurering Ingen indsats  
o Renseanlæg  Ingen indsats Ingen indsats  
o Spredt bebyggelse 0 kg P/år Ingen indsats Ingen indsats  

Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 
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Indsats for reduktion af påvirkning af søer 
Supplerende indsats  

(reduktion af påvirkning) 
 

Vandområde og type af 
påvirkning som skal reduce-

res 

 
Baseline 2015 

 
 

Forudsat ind-
sats 

 
Indsatsbehov  

ift. fuld målopfyl-
delse 

 
Krav til indsats i 
første planperio-

de M
å
l-

 
o

p
fy

ld
e
ls

e
 

 2
0

1
5

 

 
Begrundelse for anvendel-

se af miljømålslovens 
 §16 og §19 

o Regnbetingede udløb  Ingen indsats Ingen indsats  
o Landbrug  Ingen indsats Ingen indsats  
o Miljøfarlige forurenende 

stoffer 
  Stofbestemt ind-

sats, kategori 3 
  

Råstofsø NØ for Rødekro 
(G36) 

 
  Delvis1)  

• Næringsstofbelastning fra:      
o Intern fosforbelastning   Evt. restaurering Ingen indsats  
o Spredt bebyggelse 2 kg P/år Ingen indsats Ingen indsats  
o Regnbetingede udløb  4)  
o Landbrug  

134 kg P/år 
128 kg P/år  

Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 
 

Råstofsø ved Rise-Hjarup 
(G38) 

 
  Ja  

  Ingen indsats Ingen indsats   
Råstofsø V for Rødekro 
(G25) 

 
  ?  

 
 
Ingen indsats Ingen indsats  

Forlængelse af tidsfrist *  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 
Råstofsø V for Uge (G46)    Ja  
  Ingen indsats Ingen indsats   
Saltvandssøen     ?  

 
 
Ingen indsats Ingen indsats  

Forlængelse af tidsfrist *  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 
Seifrieds Sø (Sø 232 ved 
Rødekro) 

 
  Nej  

• Næringsstofbelastning fra:      
o Intern fosforbelastning   Evt. restaurering Ingen indsats  
o Spredt bebyggelse  0 kg P/år Ingen indsats Ingen indsats  
o Landbrug  Ingen indsats Ingen indsats  

Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 
 

Store Søgård Sø    Delvis1)  
• Næringsstofbelastning fra:      
o Intern fosforbelastning   Evt. restaurering Ingen indsats  
o Spredt bebyggelse 158 kg P/år 3) Ingen indsats Ingen indsats  
o Regnbetingede udløb  9 kg P/år 3) 4)  
o Landbrug  

514 kg P/år  
505 kg P/år 3)  

Forlængelse af tidsfrist *  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 

Stubbæk Mose 2)    Nej  
• Næringsstofbelastning fra:      
o Intern fosforbelastning   Evt. restaurering Ingen indsats  
o Spredt bebyggelse  0 kg P/år Ingen indsats Ingen indsats  
o Landbrug  Ingen indsats Ingen indsats  

Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 
 

Sø 265 ved Kliplev    Nej  
• Næringsstofbelastning fra:      
o Intern fosforbelastning   Evt. restaurering Ingen indsats  
o Spredt bebyggelse   Ingen indsats Ingen indsats  
o Landbrug  Ingen indsats Ingen indsats  

Forlængelse af tidsfrist*  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 
 

Sø i Kongens Mose    ?  

 
 
Ingen indsats Ingen indsats  

Forlængelse af tidsfrist *  
• Tekniske årsager, - mang-

lende viden 
Søndergård Sø (Råstofsø NV 
for Rødekro G17) 

 
  Ja  

  Ingen indsats Ingen indsats   
Tranekær Sø (Råstofsø NV 
for Rødekro G24) 

 
  Ja  

  Ingen indsats Ingen indsats   
Uge Sø 3    ?  
  Ingen indsats Ingen indsats   
Uge Sø 4 2)    Ja  
  Ingen indsats Ingen indsats   
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Indsats for reduktion af påvirkning af søer 
Supplerende indsats  

(reduktion af påvirkning) 
 

Vandområde og type af 
påvirkning som skal reduce-

res 

 
Baseline 2015 

 
 

Forudsat ind-
sats 

 
Indsatsbehov  

ift. fuld målopfyl-
delse 

 
Krav til indsats i 
første planperio-

de M
å
l-

 
o

p
fy

ld
e
ls

e
 

 2
0

1
5

 

 
Begrundelse for anvendel-

se af miljømålslovens 
 §16 og §19 

Uge Sø 5    Ja  
  Ingen indsats Ingen indsats   
43 søer i Natura 2000 om-
råde 

 
  ?  

 
 
Ingen indsats Ingen indsats  

Forlængelse af tidsfrist *  
• Tekniske årsager, - mang-

lende 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) Der gennemføres/er gennemført indsats overfor den eksterne belastning, men på grund af 
intern belastning i søen er det uvist hvor stor en grad af målopfyldelse der opnås inden udgangen 
af 2015.  
Note 2) Der er konstateret andeopdræt ved søen.  Hvis dette opretholdes, skal der gennemføres en 
supplerende indsats overfor fosfortilførslen fra andre kilder svarende til tilførslen fra andeopdrættet. 
Det samme gør sig gældende hvis andeopdræt ønskes påbegyndt i en sø.  
Note 3) I indsatsbehov og -krav indgår effekten af indsatsen i opstrøms liggende søer. Fordeling af 
ådale til fosforfjernelse fremgår af tabel 2.5.2. 
Note 4) Der er fosfortilførsel fra regnbetingede udledninger, og en evt. indsats overfor dette drøftes 
med kommunen/kommunerne i oplandet. 
 
 

 
 
 
 

Indsats for reduktion af påvirkning af kystvande 
- Se tekstforklaringen herunder  
 
Tabel 1.3.2c. Krav til indsats for reduktion af påvirkning af kystvande.  

 
For indsatsen alene i forhold til kystvande henvises til afsnit 1.3. og 
tabel 1.3.2c. i vandplanerne for hhv. Hovedvandopland 1.10 Vadeha-
vet og Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/jylland, se også forklaringen i 
kap.1.1.   
 
Indsatsen til kystvande for Vidå oplandet til Vadehavet og Vesterha-
vet er samlet for hele det danske opland til disse kystvande i vand-
planen for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet og på tilsvarende måde 
er indsatsen for kystvande i Kruså oplandet samlet for hele det dan-
ske opland til Flensborg Fjord og indgår i vandplanen Hovedvandop-
land 1.11 Lillebælt/Jylland. 
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Indsats for reduktion af påvirkning af grundvandsforekomster 

Supplerende indsats  
(reduktion af påvirkning) 

Type af påvirkning 
som skal reduce-

res 

Grundvandsfo-
rekomst 

 
Id. Nr. 

Baseline 
2015 

 
Forudsat 
indsats 

 
 

Indsatsbehov 
ift. fuld må-
lopfyldelse 

 
 

Krav til indsats 
i første planpe-

riode 
 
 

M
å
l-

 
o

p
fy

ld
e
ls

e
 

 2
0

1
5

 Begrundelse for 
anvendelse af 

miljømålslovens 
 §16 og §19 

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

Alle terrænnære 
og regionale 
grundvandsfore-
komster 

Der er ikke 
igangsat 
tiltag, som 
ændrer 
baseline fra 
nuværende 
tilstand 
 
 

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

 Nej 
 

Forlængelse af 
tidsfrist* 
 
Tekniske årsager 
- manglende viden 
 

Kvantitativ påvirk-
ning af vandløb som 
følge af vandindvin-
ding (markvandings-
formål) 
 
    

DK4.1.1.1. 
DK4.1.2.1. 
DK4.1.2.4. 

 
 

Der er ikke 
igangsat 
tiltag, som 
ændrer 
baseline fra 
nuværende 
tilstand  

Indsatsbeho-
vet rettet mod 
vandløbspå-
virkninger fra 
markvanding 
kan ikke fast-
lægges med 
tilstrækkelig 
sikkerhed 

 

Ingen indsats i 
første planperio-
de. Tilvejebrin-
gelse af forbedret 
beregningsgrund-
lag 
 
Note 2) 

 Nej Forlængelse af 
tidsfrist* 
 
Tekniske årsager: 
- Manglende viden 
- Usikkerhed 
 
 
 
 

Kemisk tilstand af 
grundvandsfore-
komster i forhold til 
påvirkning af vand-
løb, søer, kystvande 
og terrestriske 
naturtyper 
 

Alle terrænnære 
og regionale 
grundvandsfore-
komster 

Der er ikke 
igangsat 
tiltag, som 
ændrer 
baseline fra 
nuværende 
tilstand 
 

Ukendt Tilvejebringe 
viden om grund-
vandets kemiske 
påvirkning og 
afledte konse-
kvenser for 
tilstanden af 
overfladevande 
og terrestriske 
naturtyper 
 

 Nej 
 

Forlængelse af 
tidsfrist* 
 
Tekniske årsager 
- manglende viden 
 
 
 
 

Kemisk påvirkning 
af drikkevandsfore-
komster 
 

 

2 grundvandsfore- 
komster har ringe 
tilstand 
(se Tabel 2.4.11) 

Vedtagne 
indsatspla-
ner for 
grund-
vandsbeskyt
telse, hvor 
der er 
igangsat 
lokale tiltag 

Der kan være 
lokale behov 
ved indvinding 
i sårbare 
områder 

Ingen indsats. 

Varetages af 
generel lovgiv-
ning samt i lokale 
områder af 
kommunale 
indsatsplaner for 
grundvandsbe-
skyttelse 
(Note 3) 

Nej Forlængelse af 
tidsfrist*  
 
Naturlige årsager 
- lokale naturgivne 
forhold  
(Note 4) 

 

 
Tabel 1.3.2d. Krav til indsats for reduktion af påvirkning af grundvandsforekomster. 
 
* For uddybning se afsnit 1.3.2 ”Anvendte undtagelser”, se tabel 1.3.6 
 
Note 1: Indsatsen og valg af løsningsmodel vil i høringsperioden blive kvalificeret i et samarbejde med kommunerne, forsy-

ningsselskaberne og øvrige interessenter. 
Note 2: Indsatsbehovet fastlægges frem mod næste vandplan. Der gennemføres en dialog med kommuner og andre primære 

interessenter med henblik på at udarbejde en administrations-vejledning for kommunernes administration af mark-
vanding i første planperiode.  

Note 3: Se afsnit 2.4.4. om beskyttede drikkevandsforekomster. 
Note 4: Der er en forsinket effekt af foranstaltninger i vedtagne indsatsplaner pga. langsom grundvandsdannelse, jf. 1.3.2 og 

de sidste kommunale indsatsplaner færdiggøres først i 2017. 
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1.3.2 Anvendte undtagelser 
 
Indsatsprogrammet jf. tabel 1.3.1 forventes i første planperiode (in-
den udgangen af 2015) at medføre fuld målopfyldelse i vandmiljøet i 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå med følgende undtagelser, jf mil-
jømålslovens §16 og §19: 
 
 
Undtagelser i relation til vandløb 
For vandløb gennemføres der i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå ikke 
i denne planperiode indsats over for åbne strækninger, hvor tilstan-
den er helt ukendt eller over for rørlægninger, der er placeret aller-
øverst i vandløbssystemerne (uden åbne strækninger opstrøms for 
rørlægningerne). I alle tilfælde er der tale om en udsættelse af tids-
fristen for målopfyldelse. 
 
 

Vandløb Problemstilling Undtagelse 
Begrundelse for anvendelse af 

undtagelse 

50 km Okkerbelastede vandløb 
Udskydelse af 

tidsfrist for 
målopfyldelse 

Tekniske årsager 
Forventet forsinkelse af effek-

ten af indsats. 

26 km Strækninger med ukendt tilstand 

13 km 

Naturlig saltvandpåvirkning af nedre 
strækninger af vandløb med udløb i 

havet. 

2 km 

Visse rørlagte vandløb i højt prioriterede 
vandløbssystemer, primært rørlagte 

vandløb i spidser af vandløbssystemer. 

2 km 

Større spærringer hvor der kun findes 
findes korte strækninger opstrøms og 

effekten af at skabe passage er minimal. 

83 km 

I vandløb, hvor hovedårsagen til mang-
lende målopfyldelse skyldes udledning af 
spildevand fra spredt bebyggelse, afven-
tes effekten af en forbedret spildevands-
rensning før det vurderes, hvorvidt der 
også er brug for at ændre vandløbsved-
ligeholdelsen for at kunne opfylde mil-

jømålene 
 

67 km 

I vandløb, hvor hovedårsagen til mang-
lende målopfyldelse skyldes udledning af 
spildevand fra spredt bebyggelse, afven-
tes effekten af en forbedret spildevands-
rensning før det vurderes, hvorvidt der 
også er brug for at foretage en vand-
løbsrestaurering for at kunne opfylde 

miljømålene 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for 

målopfyldelse. 

Tekniske årsager 
Der mangler tilstrækkelig 

viden til at vurdere indsatsen 
i første planperiode. 
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65 km 

For visse kunstige og stærkt modificere-
de vandløb, der har en tilstand, der 
nødvendiggør en indsats overfor de 

fysiske forhold, forlænges fristen for at 
opfylde miljømålet begrundet i manglen-
de viden om den nødvendige indsats for 
at opnå målopfyldelse. Eventuel indsats 
for at sikre kontinuiteten i denne type 

vandløb forudsættes som udgangspunkt 
dog fortsat gennemført i 1. planperiode 

 

1 stk 

Spærringer hvor der ikke skabes konti-
nuitet og hvor den opstrøms stuvnings-
påvirkede strækning ligeledes undtages 

 
Tabel 1.3.3 Undtagelser for vandløb i henhold til miljømålslovens §16 og §19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undtagelser i relation til søer 
I Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå er der anvendt undtagelsesbe-
stemmelser for søer, hvor de anvendte virkemidler ikke kan reducere 
den eksterne belastning, hvor der forekommer en intern belastning, 
men hvor vidensgrundlaget er for usikkert til at vurdere en evt. re-
staurering, samt for søer hvor påvirkninger og/eller tilstand er util-
strækkeligt belyst. Desuden er der anvendt undtagelser, hvor der er 
manglende virkemidler overfor den eksterne belastning. I alle tilfælde 
er der tale om en udsættelse af tidsfristen for målopfyldelse. Undta-
gelserne for søer ses af tabel 1.3.4. 
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Sø Problemstilling Undtagelser Begrundelse for anvendelse af 
undtagelse 

Kruså Møllesø De foreliggende omkost-
ningseffektive virkemidler 
til at nedbringe den eks-
terne belastning er ikke 
tilstrækkelig til at opnå 
målopfyldelse i søerne. 
Datagrundlaget er util-
strækkeligt og yderligere 
tekniske virkemidler skal 
identificeres med henblik 
på at finde løsninger til at 
reducere fosfortilførslen 
yderligere. Tidsfristen for 
målopfyldelse eller tilde-
ling af mindre strengt 
miljømål udskydes derfor 
til næste planperiode. 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse 

Tekniske årsager 
• Det er ikke teknisk muligt 

indenfor tidsfristen  
 

Lille Søgård Sø, 
Råstofsø NØ for 
Rødekro (G36), 
Store Søgård Sø 

Intern belastning. 
Det vurderes ud fra de 
foreliggende data, at der 
forekommer intern belast-
ning i søerne, men data-
grundlaget er utilstrække-
ligt til at vurdere, om det 
er relevant at restaurere 
søerne, hvilken metode 
der er den bedst egnede 
og om restaurering vil føre 
til målopfyldelse. 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse  
 

Tekniske årsager. 
• Manglende viden  

 

Hjulsø, Kåd-
nersø, Lunderup 
Sø, Rudbøl Sø, 
Råstofsø V for 
Rødekro (G25), 
Saltvandssøen, 
Seifrieds Sø, 
Stubbæk Mose, 
Sø 265 ved 
Kliplev, Sø i 
Kongens Mose, 
Uge Sø 3 

Mangelfuldt datagrundlag. 
Datagrundlaget for at 
vurdere tilstand og belast-
ning er utilstrækkeligt eller 
manglende. 

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse  
 

Tekniske årsager. 
• Manglende viden  

 

43 mindre søer i 
Natura 2000-
områder  

Mangelfuldt datagrundlag 
for vurdering af tilstand og 
belastning  

Udskydelse af tidsfrist for 
målopfyldelse  
 

Tekniske årsager. 
• Manglende viden 

 

 
Tabel 1.3.4 Undtagelser for søer 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 
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ved fastsættelse af indsatskravet for kystvande i Vandplan 2010-15. 
For kystvande i åbne farvande, 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 2010-15. Indtil vand-
plan 2015 gennemføres følgende indsats. 
 
Nordsøen og Skagerrak: 
Hovedparten af oplandet til disse kystvande afvander gennem fjorde, 
hvor der bliver fastlagt et indsatskrav, 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. Desuden er den danske direkte belast-
ning til Nordsøen forholdsmæssig lille, og der mangler viden om kyst-
strømmen fra Tyske Bugt og dens transport af belastning fra de tyske 
floder til den sydlige Nordsø. Dette gør det på nuværende tidspunkt 
ikke muligt at vurdere betydningen af de danske belastningsbidrag 
direkte til de Nordsøen og Skagerrak og fastlæggelse af indsatskrav 
udskydes derfor til Vandplan 2015. 
 
Vadehavet 
Vadehavet har meget særlige karakteristika, der vanskeliggør en 
konkret beregning af indsatsbehovet. Det er derfor valgt at anvende 
samme opgørelsesmetode for indsatsbehovet, som anvendes i Tysk-
land for deres del af Vadehavet. I Vandmiljøplan III er der aftalt ind-
sats, der endnu ikke er fuldt gennemført, såvel som der opnås en 
indsats som følge af implementering af generelle virkemidler under 
Grøn Vækst strategien. Grundet manglende viden og store usikker-
heder på beregningen af indsatsbehovet i Vadehavet, iværksættes 
der ikke en yderligere indsat udover de generelle virkemidler. Fast-
læggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vandplan 2015. 
 
Områder hvor der foregår skaldyrsproduktion i et omfang, der har en 
negativ effekt på de biologiske kvalitetselementer i det pågældende 
område (se tabel 1.3.5) omfattes ligeledes af undtagelsesbestemmel-
serne. Der vil være tekniske vanskeligheder forbundet med en omstil-
ling til en miljøvenlig skaldyrsproduktion, idet, 
 

• udvikling og test af mere miljøskånsomme fiskerimetoder for-
ventes at ske i den første planperiode. De nye metoder kan 
derfor tidligst implementeres i anden planperiode. 

• Opbygning af en økonomisk og miljømæssig bæredygtig op-
drætsproduktion vil skulle ske over en årrække. 
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Kystvand Problemstilling Undtagelser Begrundelse 

Vesterhavet 12 
sømil 

Der findes ikke MFS data fra området  Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse 

Tekniske årsager 
• manglende viden 

Vesterhavet 1 
sømil 

Manglende viden dels mht. yderligere 
indsats (indsatsen i oplande, der afvan-
der direkte til det åbne område udover 
indsatsen til Vadehavet), dels mht. den 
atmosfæriske belastning samt endelig 
mht. belastningen fra tilstødende hav-
områder, se tekst. 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse 
 

Tekniske årsager 
• usikkerhed 
• manglende viden 

Grådyb, Knude 
Dyb, Juvre Dyb, 
Lister Dyb 

Usikkerhed ved beregning af indsatsbe-
hov, og manglende viden, se tekst. 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse. 

Tekniske årsager 
• Usikkerhed 
• Manglende viden 

Vadehavet og 
Vesterhavet 

Tilstanden i vandområderne skal i hen-
hold til miljømålsloven vurderes ud fra 
en række biologiske kvalitetselementer, 
der bl.a. omfatter bundvegetation og 
bunddyr. Skaldyrsfiskeri med skrabende 
redskaber har en effekt på disse para-
metre. Et sådant fiskeri vanskeliggør 
således mulighederne for, at større alger 
kan vokse i det befiskede område gen-
nem en fjernelse af sten og ophvirvling 
af sediment så strukturen af havbunden 
og havbundens substrat ændres. Fiskeri 
på lokaliteter tæt på eller i ålegræsbe-
voksninger har en negativ virkning på 
udbredelsen af ålegræs. Fiskeriet påvir-
ker også diversiteten af bundfauanen på 
de befiskede arealer. 
 
Udlægning af muslinge-depoter og kul-
turbanker påvirker ligeledes det øvrige 
dyre- og planteliv i de berørte områder. 
 
Opdrætsanlæg til muslinger vil primært 
kunne påvirke bunden under opdrætsan-
lægget. Der er ingen undersøgelser, der 
dokumentere, at tætheden af opdræts-
anlæg har effekt ud over summen af 
effekten af de enkelte anlæg.  
 

Udskydelse af 
tidsfrist for målop-
fyldelse 
 

Tekniske årsager 
• Manglende viden  

 
Tabel 1.3.5 Undtagelsesbestemmelser for kystvande i Hovedvandopland 1.10 Vadehavet, 
der medtages her jf. kap.1.1 
 
 
 
 
For denne type påvirkning er der, pga. de nævnte tekniske vanske-
ligheder, ligeledes foretaget udskydelse af tidsfrist for opnåelse af 
målet for Vadehavet og Vesterhavet. På baggrund af de iværksatte 
undersøgelser vil der kunne tages stilling til mulighederne for et fort-
sat skaldyrsfiskeri, (se endvidere tabel 1.3.2.c). 
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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. 
 
I alle tilfælde er der tale om en udskydelse af tidsfristen for fuld må-
lopfyldelse. 
 
For grundvandets kvantitative påvirkning af søer, kystvande og terre-
striske naturtyper anvendes også undtagelsesbestemmelser, på 
grund af utilstrækkelig kendskab til den hydrauliske kontakt mellem 
grundvand og overfladevand samt manglende beregningsmetoder til 
præcist at kunne redegøre for påvirkningerne.  I alle tilfælde er der 
tale om en udskyldelse af tidsfristen for målopfyldelse. 
 
Kemisk tilstand:  
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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-
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 4.1 Kruså/Vidå er det øvre grundvand ofte mel-
lem 5-50 år gammelt, mens det dybtliggende grundvand typisk er 
betydeligt ældre. På grund af det lange tidsrum fra grundvandet dan-
nes, til det når ned i grundvandsforekomsterne, vil der være en tids-
forsinkelse fra en gennemført indsats, til virkningen kan observeres i 
grundvandet. Resultater af eventuelle tiltag til forbedring af den ke-
miske tilstand i grundvandet er derfor først målbare efter en årrække.  
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Tabel 1.3.6. Undtagelser i relation til grundvand i henhold til miljømålslovens 
§19. 

Forekomst 
Id. Nr. 

 
Problemstilling 

 
Undtagelse 

 
Begrundelse for 
anvendelse af 
undtagelse 

 
Terrænnære og 
regionale fore-
komster 

 
DK4.1.1.1. 
DK4.1.2.1. 
DK4.1.2.4. 

Kvantitativ påvirkning af 
vandløb som følge af 
indvinding til markvanding 
 
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 regionale 
forekomster 

Kvantitativ påvirkning af 
søer, kystvande og terre-
striske naturtyper som 
følge af vandindvinding: 
 
Der foreligger ikke til-
strækkeligt viden og be-
regningsmetoder til at 
kunne vurdere eller be-
skrive kvantitativ kontakt 
mellem grundvand og 
overfladevand 

Udskydelse af 
tidsfrist for 
målopfyldelse 

Tekniske årsager: 
• Manglende 

viden  
 

 
Alle terrænnære 
og regionale 
forekomster  

Terrænnære og regionale 
grundvandsforekomsters 
kemiske påvirkning af 
vandløb, søer, kystvande 
og terrestriske naturtyper 
som følge af vandindvin-
ding: 
 
Der foreligger ikke til-
strækkeligt viden og be-
regningsmetoder til at 
kunne vurdere eller be-
skrive kemisk kontakt 
mellem grundvand og 
overfladevand 

Udskydelse af 
tidsfrist for 
målopfyldelse 

Tekniske årsager: 
• Manglende 

viden 
 

2 terrænnære og 
regionale grund-
vandsfore-
komster med 
ringe kemisk 
tilstand. 
(se Tabel 2.4.11) 

Kemisk påvirkning af 
grundvandsforekomster 
og beskyttede drikke-
vandsforekomster. 
 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for 
målopfyldelse 

Naturlige årsager: 
• Lokale na-

turgivne 
forhold 
(Forsinket 
effekt af 
foranstalt-
ning) 
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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 disse grundlæggende foranstaltninger i et sær-
skilt dokument, der indgår som en del af denne vandplan. (Dokumen-
tet er udarbejdet i henhold til reglerne i § 4, stk. 1, nr. 7, i bekendt-
gørelse 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 in-
ternationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lov-
bekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, skal kommunerne 
senest 1 år efter vandplanens offentliggørelse vedtage en handle-
plan til opfølgning af vandplanen og det statslige indsatsprogram. 
For denne vandplans vedkommende gælder det for Sønderborg  
Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa 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, gælder 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, 
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herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand 
mm. 
 

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 taga-

realer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller 
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. 
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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. 

 
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. Omfanget og ud-
førselen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af et 
godkendt vandløbsregulativ, jf. vandløbslovens bestemmelser. 
 

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.  
 

                                                 
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 
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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 
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. 
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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.  
 

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 
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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-
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-
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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-
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 
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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. 
 
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  
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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. 
 
 

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  
 
Det grænseoverskridende internationale vanddistrikt omfatter Hoved-
vandopland 4.1 Kruså/Vidå som udgøres af den danske del af de 
vandløbsoplande, der strækker sig henover den dansk-tyske lande-
grænse, se figur 2.1. De to største deloplande udgøres af oplandene 
til Vidå og Kruså. Herudover er der et mindre opland på ca. 10 km2 
på dansk side, der bl.a. afvander til Jardelund Grøft og til Meden Å, 
tilløb til Bongsieler Kanal, der udmunder i den tyske del af Vadehavet. 
Det danske del af det internationale vanddistrikt med Hovedvandop-
land 4.1 Kruså/Vidå er på ca. 1100 km2 og den tyske del er på ca. 
260 km2. 
 
Oplandene grænser mod øst til vandskellet ved den jyske højderyg og 
strækker sig et stykke ind i det landskab, der er præget af lerede 
aflejringer fra sidste istid. Kruså-området afvandes mod øst og er 
geografisk knyttet til hovedvandopland Lillebælt/Jylland, der omfatter 
alle de øvrige vandløbsoplande til den danske side af Flensborg Fjord 
og belastningen og indsatsen i forhold til kystvande er behandlet i 
vandplan for Hovevandopland Lillebælt/Jylland. Hovedvandopland 4.1 
Kruså/Vidå består bl.a. af Tinglev Hedeslette, mod øst af et moræne-
landskab med dødishuller og mod vest flere mindre bakkeøer samt 
udstrakte marsklandskaber. Områdets vandløb udmunder i Lister Dyb 
tidevandsområde i Vadehavet.  Under Tinglev Hedeslette, der er fra 
sidste istids slutning, ligger en begravet hedeslette fra næstsidste 
istid.  
 
Omkring Kruså domineres landskabet af en markant tunneldal, der 
udmunder i Flensborg Inderfjord. Tunneldalen er omgivet af moræne-
ler og smeltevandssand fra sidste istid. 
 

 
 
Figur 2.1. Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. Kortudsnittet viser kun vandløb 
på dansk område.  
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I Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå træffer man under istidslagene 
glimmerler og især glimmersand og kvartssand fra den yngste del af 
Tertiærperioden. I undergrunden findes en markant gravsænkning 
”Tønder Graven” med en længdeudstrækning fra nordvest mod syd-
øst. Tønder Graven har stor betydning for udstrækningen og belig-
genheden af regionale og dybe grundvandsmagasiner i oplandet. 
 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå er et udpræget landbrugsområde, 
hvor markvanding ofte er en forudsætning for at kunne få en rimelig 
dyrkningssikkerhed. Områdets større byer er typisk blandede indu-
stri- og handelsbyer, og der er ikke tale om særligt påfaldende kon-
centrationer af industri. De største industriområder findes i Tinglev og 
Tønder. I Padborg findes en koncentration af speditions- og trans-
portfirmaer. 
 
Indvinding af vand sker overvejende til markvandingsformål. Drikke-
vand (omfattende al indvinding til drikkevandsformål) udgør således 
ca. 17 % af den samlede indvinding i hovedvandoplandet, vanding 
omtrent 79 % og industri ca. 4 %.  
 
 
2.1.1 Vandområdernes beliggenhed, typologi og afgræns-
ning 
 
Vandløb 
I denne vandplan indgår kun de vandløb, som har været målsat i det 
tidligere Sønderjyllands amts regionplan, og som har været omfattet 
af basisanaly-sen (del 1 og 2). Herudover indgår nogle få ikke tidlige-
re målsatte vandløbsstrækninger som er beliggende i habitatområder. 
Ud over disse findes der i oplandet en del mindre vandløb der ikke 
indgår i planlægningen i denne vandplan.  
 
De vandløb, som indgår i vandplanen, ses på kortbilag 1. De er typi-
ske lavlandsvandløb (terrænhøjde under 200 m). Deres samlede 
længde er omkring 859 km. Det største vandløb er den 80 km lange 
og op til 20-30 m brede Vidå med et samlet opland på ca. 1300 km2, 
hvoraf ca. 250 km2 er beliggende syd for den dansk-tyske grænse. 
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). Nogle få af disse vandløb henregnes til 
en særlig type, ’blødbundstypen’. Der er her tale om vandløb, der 
ligger i områder, hvor landskabet er meget fladt, og hvor vandhastig-
heden naturgivet er lille og bunden finkornet. Fordelingen på typer 
ses i tabel 2.1.1. I denne er også angivet de vand-løb, som er stærkt 
modificerede af mennesket eller kunstigt anlagte. Disse vandløb er 
tilsvarende inddelt efter størrelse. 
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Vandløbsnettet er yderligere inddelt i delstrækninger, med en rimelig 
ensartet økologisk tilstand. Disse delstrækninger er de enheder, der i 
vandplanen anvendes i forhold til vurdering af tilstand, målopfyldelse, 
påvirkning og indsats. De enkelte delstrækninger varierer i længde 
fra under 100 m og op til 11 km, men er i gennemsnit 1 km lange 
(dog omfatter vandområdet Tøndermarskens Kanaler 254 km).  
 
En del af vandområderne er foreløbigt identificerede som stærkt mo-
dificerede, hvilket vil sige, at de er betydeligt påvirkede af fysisk for-
styrrelse i form af regulering og i nogle tilfælde intensiv vedlige-
holdelse. Blandt disse er rørlagte vandløb i tæt bebyggede områder. 
 
Vandløb 1 (små) 2 (mellem) 3 (store) Total 

’Normale’ km 111 321 34 466 

’Blødbund’ km 14  28 0 42 

Stærkt modificerede km 4  35  19 58 

Kunstige km 259  31 3 293  

Alle delstrækninger km 388  415  56 859  

Andel af total (%) 45 48  7 100  

Antal delstrækninger 100 199 23 322 

 
Tabel 2.1.1. Fordeling af vandløbslængde efter størrelsestypologien 1-3 i 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. Vandløbene i Tyskland er ikke omfattet af 
op-gørelsen 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 Sønderjyllands Amts 
tidligere regionplan samt alle øvrige søer over 5 hektar (50.000 m²) 
indgår konkret i vandplanens indsatsprogram. Det drejer sig om 31 
søer, se kortbilag 2. Disse søer er inddelt i typer efter kalkindhold, 
farve, saltholdighed og middeldybde, som det ses i tabel 2.1.2. 
 

 
Type 

 
Karakteristika Antal søer 

5 Kalkfattig, brunvandet, fersk, lavvandet 2 

9 Kalkrig, ikke brunvandet, fersk, lavvandet 10 

10 Kalkrig, ikke brunvandet, fersk, dyb 13 

11 Kalkrig, ikke brunvandet, saltholdig, lavvandet 1 

13 Kalkrig, brunvandet, fersk, lavvandet 4 

14 Kalkrig, brunvandet, fersk, dyb 1 

I alt  31 

 
Tabel 2.1.2. Søtyper for søer i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
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I vandplanen indgår desuden søer i Natura 2000-områder, som har 
naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget. Kendskabet til tilstand 
og påvirkning af mange af disse småsøer er imidlertid begrænset, 
hvorfor der ikke kan udarbejdes indsatsprogrammer for disse. De er 
dog omfattet af generelle foranstaltninger, f.eks. etablering af 10 m 
sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs søbredden. 
 
For de øvrige søer i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå 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, vand-
løbsloven, miljøbeskyttelsesloven m.v.), herunder bestemmelsen om 
10 m randzoner.  
 
Der er i alt 3.625 søer over 100 m² i det danske Hovedvandopland 
4.1 Kruså/Vidå. De dækker tilsammen et areal på godt 1.130 ha, 
hvilket svarer til under 1 % af hovedvandoplandets samlede areal 
(DK side). Der er 16 søer, som er større end 5 ha med Saltvandssøen 
på 223 ha og Hostrup Sø på 202 ha som de to største. Størrelsesfor-
delingen af søerne ses i tabel 2.1.3.  
 

% fordeling 
 

 
Størrelse 
 

 
Antal 

 
Samlet areal 

Hektar Antal Areal 
> 5 ha 16 659,0 <1 58 
> 1 – 5 ha 98 204,5 3 18 
> 0,5 - 1 ha  84 55,9 2 5 
> 0,01 – 0,5 ha 3.427 213,9 95 19 
I alt 3.625 1.133,3 100 100 

 
Tabel 2.1.3. Søer i 4.1 Kruså/Vidå. 
 
 
Kystvande 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå omfatter en kort kyststrækning i 
Vadehavet ved Vidåens udløb og sydpå til grænsen og ikke en egent-
lig kyststrækning i Flensborg Fjord, kun selve udmundingen af Kru-
såen. Der medtages derfor i denne vandplan også de relevante dele 
og afsnit fra vandplanerne for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet og  
Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland, men der henvises iøvrigt til 
de to planer, (se også teksten i kap. 1.1) 
 
Vadehavet 
Kystvandene omfatter området i Vesterhavet fra Henne Mølleå’s ud-
løb i nord til Brede Å’s udløb i syd samt den danske del af Vadehavet, 
dvs. tidevandsområderne Grådyb, Knude Dyb, Juvre Dyb og den dan-
ske del af Lister Dyb tidevandsområde, kortbilag 1 og tabel 2.1.4. 
 
Både Vesterhavet og Vadehavet er åbenvandstyper med høj salinitet 
og et tidevand på 1-2 meter. Vesterhavsområdet er dog mere udsat 
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for vind- og bølgepåvirkning, mens Vadehavet er mere i læ. 
Vandudvekslingen mellem tidevandsområderne og Vesterhavet sker 
gennem tidevandsdybene. To gange i døgnet, ved lavvande, føres en 
del af vadehavsvandet ud i Vesterhavet, men størstedelen af vandet 
returnerer til tidevandsområdet ved det efterfølgende højvande. 
 
Opholdstiden for vandet i Grådyb tidevandsområde er beregnet til ca. 
17 døgn. Opholdstiden for næringsstoffer er beregnet til 0,5-1 måned 
i Juvre Dyb tidevandsområde og til ca. 3 måneder i Lister Dyb. Mel-
lem Grådyb og Knude Dyb er der en mindre vandudveksling over 
vandskellet, mens vandudvekslingen mellem Knude og Juvre dyb er 
meget begrænset på grund af Låningsvejen (vejen mellem fastlandet 
og Mandø). Mellem Juvre og Lister Dyb er der ingen vandudveksling 
på grund af Rømødæmningen. 
 
I Vesterhavet er der, foruden tidevandsstrømmene, en netto sydgå-
ende strøm. Denne strøm transporterer sand, som stammer fra ned-
brydning af kysten nord for området. En del af dette sand aflejres på 
øernes vestside. Den Jyske Kyststrøm, som er en svagere netto 
nordgående strøm med en udbredelse på nogle hundrede kilometer 
ud fra kysten, fører finkornet materiale (mudder) fra store dele af 
Nordsøen og Europas floder med sig op langs kysten. En del af det 
finkornede materiale transporteres ind i Vadehavet, hvor det aflejres 
på mudderfladerne. 
 
På grund af tidevandsstrømmene opstår der ikke lagdeling af vand-
søjlen i Vadehavet. I Vesterhavet er der kun lejligheds observeret 
kortvarig lagdeling. 
 
Vand-område 
 

Type 
 

Vandområde areal 
 
Km2 

Oplandsareal 
 
km2 

Opland/ 
vandfl. ratio 
 

Grådyb OW5 125 1820 14,6 
Knude Dyb OW5 164 1453 8,9 
Juvre Dyb OW5 127 273 2,1 
Lister Dyb OW5 205 (ca. 400) 1) 1624 7,9 
Vesterhavet 
1 sømil 

OW4 - 5511 (340) 2) - 

Vesterhavet 
12 sømil 

OW4 - 0 - 

 
Tabel 2.1.4. Typer af kystvande i Hovedvandopland Vadehavet og deres op-
lands- og afstrømningskarakteristika. 
1) I parentes er det samlede areal af den tyske og den danske del af Lister Dyb 
2) I parentes er arealet af restoplandet anført, dvs. det opland hvorfra tilstrømningen 
sker direkte til det åbne vandområde uden først at være strømmet igennem andre 
oplande med tilhørende kystområder. 
 
Bundforholdene i Vadehavet er præget af mere eller mindre dybe 
render, af lavvandede flader, som ikke tørlægges og af flader som 
tørlægges ved lavvande. Bunden i de dybere render består af groft 
sand og eventuelt småsten. Fladerne består af mere eller mindre fint 
sand, mens de mere beskyttede flader består af mudder. I Vesterha-
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vet er bunden overvejende fast og sandet. 
 
Vandområderne er opdelt i 2 typer. Grådyb, Knude Dyb, Juvre Dyb og 
Lister Dyb er type OW5: Lavvandede områder der er i læ for vind og 
bølgepåvirkning, med høj saltholdighed og tidevandsforskel på 1-5 m. 
Vesterhavet 1 sømil og Vesterhavet 12 sømil er OW4: Relativt lav-
vandet område åbent for vind og bølgeeksponering med høj salthol-
dighed og tidevandsforskel på 1-5 m. Se i øvrigt tabel 2.1.4. 
 
 
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 består af sand fra terrænoverfladen og ned til ca. 25 meters dyb-
de. Der vil altså ikke altid være en naturlig, vandstandsende nedre 
grænse for de terrænnære forekomster. Terrænnære forekomster i 
Hovedvandopland Kruså/Vidå er primært udpeget på baggrund af 
landskabselementer og delvist på grundlag af vandløbsoplande (jf. 
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2007). 
 
Regionale grundvandsforekomster ligger under de terrænnære fore-
komster, består af sand eller kalk og har nogen kontakt til vandløb. 
De er primært udpeget ved hjælp af en tredimensionel geologisk mo-
del og tilrettet efter grundvandsmagasiner fra basisanalysen og resul-
tater fra indsatskortlægning af grundvandet. De er opdelt efter over-
ordnede vandløbsoplande og mindre deloplande.  
 
Dybe grundvandsforekomster har ingen kontakt til vandløb. De opde-
les udelukkende efter grænser for de lag af kalk eller sand som de 
består af, samt overordnede vandløbsoplande.  
 
Grundvandsforekomsterne har hver en kode med først 2 cifre for 
Danmark (DK). Dernæst fire cifre, hvor 1. ciffer er vanddistriktet 
(f.eks. 4: Internationalt vanddistrikt), 2. ciffer er hovedvandoplandet 
(f.eks. 1: Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå), 3. ciffer er forekomstty-
pen (de terrænnære grundvandsforekomster har nr. 1, de regionale 
nr. 2 og de dybe nr. 3) og 4. ciffer er fortløbende numre for forekom-
sterne inden for hovedvandoplandet. Eksempel: DK 4.1.2.3. 
 
Følgende forekomster findes i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå, se 
tabel 2.1.5: 7 grundvandsforekomster, der fordeler sig på 2 terræn-
nære, 4 regionale og 1 dyb grundvandsforekomst. En grund-
vandsforekomst kan bestå af et eller flere grundvandsmagasiner. De 
største og mest betydende ressourcer findes i de regionale og den 
dybe forekomst. De terrænnære forekomster er overvejende opbyg-
get af smeltevandssand. De regionale forekomster består tillige over-
vejende af smeltevandssand, men kan dog også være opbygget af 
tertiært sand. De regionale forekomster overlapper hinanden horison-
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talt flere steder, men ikke nødvendigvis i dybden. De er således op-
delt i øvre og nedre regionale forekomster. De dybe forekomster ud-
gøres hovedsageligt af kvarts-sand og glimmersand.  
 
Lerlag kan beskytte grundvandsforekomsterne mod nedsivende kemi-
ske stoffer fra overfladen. Men de fleste grundvandsforekomster i 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå ligger i hedesletter og er derfor 
mere sårbare end de få grundvandsforekomster, der ligger i bakke-
øerne mod vest. De terrænnære og regionale grundvandsforekomster 
har derfor her generelt en ringe beskyttelse fra lerlag.  
 

 
Forekomst  
Id. nr. og navn 

 

 
Bjergart 

 
Type 

Areal 
 

km2 

DK4.1.1.1.Tinglev Kvartært sand Terrænnær 892,4 
DK4.1.1.2.Hjerpsted Kvartært sand Terrænnær 207,5 
DK4.1.2.1.Hellevad Miocænt sand Regional-nedre 259,9 
DK4.1.2.2.Kliplev Kvartært sand Regional-øvre 196,8 
DK4.1.2.3.Tønder Kvartært sand Regional 139,6 
DK4.1.2.4.Tinglev Kvartært sand Regional-øvre 588,9 
DK4.1.3.1.Tinglev Miocænt sand  Dyb 721,3 

 
Tabel 2.1.5. De 7 grundvandsforekomster i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
 
 
Grundvandsforekomsterne er inddelt i type efter magasinbjergart og 
kontakt med overfladevand. Det har ikke i vandplanen været muligt 
at bruge typologien til at beskrive variationerne i grundvandsfore-
komsternes tilstand.   
 
 
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 reference-tilstand. 
Referencetilstanden anvendes til at beskrive tilstanden og en beskri-
velse 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 
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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 baggrundsbe-
lastning vurderes 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 afgø-
re om en sø har naturlig høj eller lav naturlig baggrundsbelastning 
anvendes den højeste værdi i intervallet som referencetilstand. I til-
fælde hvor datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt til at afgøre om en sø 
har en høj eller lav referencetilstand anvendes den højeste værdi i 
intervallet.  
 
 
Kystvande 
Referencetilstanden for kystvandene er i denne vandplanperiode ale-
ne baseret på de i EU interkalibrerede klorofyl a koncentrationer, se 
tabel 2.1.6. 
 
Kystvand Type Referencetilstand, klorofyl a koncentration 

(µg/l) 
Grådyb OW5 3,3 

Knude Dyb OW5 3,3 

Juvre Dyb OW5 3,3 

Lister Dyb OW5 3,3 

Vesterhavet 1 sømil OW4 3,3 

 
Tabel 2.1.6. Referencetilstand for kystvande mht. klorofyl a sommerkoncen-
tration (marts-september). 
 
 
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 grundvandsfore-
komsterne. I denne vandplan er data for kontakt mellem grundvand 
og overfladevand dog så sparsomme, at det ikke har været muligt at 



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
68

bruge dem til at fastsætte miljømål, se kapitel 1.2.5. 
 
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 fast-sættes. 
 
De internationale beskyttelsesområder inkluderer beskyttede drikke-
vandsforekomster, der er defineret som grundvandsforekomster, hvor 
der indvindes mere end 10 m3 vand om dagen, eller hvor der leveres 
vand til mere end 50 personer, samt de grundvandsforekomster der 
er planlagt anvendt til drikkevandsforsyning. I Hovedvandopland 4.1 
Kru-så/Vidå er alle 7 grundvandsforekomster udpeget som beskytte-
de drikkevandsforekomster (jf. Drikkevandsdirektivet, der er imple-
men-teret i dansk lovgivning gennem Bekendtgørelsen om vandkvali-
tet og tilsyn med vandforsyningsanlæg). 
 
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 4.1 Kru-
så/Vidå er det kystområder i Vadehavet. Der er ingen søer udpeget i 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
 
Beskyttede områder omfatter nitratsårbare områder, udpeget efter 
nitratdirektivet (91/676/EØF) og følsomme vandområder udpeget 
efter byspildevandsdirektivet (91/271/EØF). Der er ved implemente-
ring af nitratdirektivet i dansk lovgivning ikke foretaget en udpegning 
og kortlægning af nitratsårbare områder, idet det i Danmark er be-
sluttet at anvende en bestemmelse, som fritager medlemsstaterne 
for at kortlægge specifikke zoner, hvis medlemsstaten udarbejder og 
anvender handlingsprogrammer for hele deres nationale område. Dis-
se 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-
somt overfor nitrat. Denne udpegning er i henhold til miljømålsloven 
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overført til vandplanerne, se afsnit 2.1.4. 
 
I Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå er der udpeget nitratfølsomme 
indvin-dingsområder i 36,3 % af oplandets areal. Tallet afspejler op-
landets karakter af overvejende hedeslettelandskab. 
 
I Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå er der udpeget internationale na-
turbeskyttelsesområder (Natura2000 områder). Natura 2000 områ-
derne omfatter habitatområder, der beskytter vandafhængige natur-
typer og arter, samt EF-fuglebeskyttelsesområder, der beskytter 
vandafhængige fugle. Habitatområder findes ved bl.a. Vadehavet og 
Tøndermarsken, Rinkenæs Skov, Hostrup Sø, Assenholm Mose, Bol-
derslev og Uge Skov, Frøselv Mose, Tinglev Sø og Mose, Kongens 
Mose, Draved Skov, Sølsted Mose, Kogsbøl og Skast Mose. Habitat-
områder er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og arter. 
Herudover er der udpeget en omfattende områder som EF Fuglebe-
skyttelsesområder for at beskytte udvalgte fuglearter.  
 
Endelig er der også Ramsar-områder, især i Vadehavet og omkring 
Vidåens nedre løb igennem Tøndermarsken. De er udpeget 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 10, hvoraf langt 
størsteparten arealmæssigt udgøres af havområdet i Vadehavet. 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). Natura 2000-
områderne 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:  
www.blst.dk/VANDET/Havet/Havmiljoet/Noedomraader_ny/ 
 
 
 
2.1.4 Drikkevandsområder 
 
Vandplan 2009 skal udover beskyttede områder indeholde en udpeg-
ning af: 
 

• Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 
• Områder med drikkevandsinteresser (OD). (Øvrige områder, 

udenfor OSD og OD, blev tidligere kaldt områder med be-
grænset drikkevandsinteresse (OBD)). 

• Følsomme indvindingsområder med angivelse af hvilken type 
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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 4.1 Kruså/Vidå findes der en ved-
taget indsatsplan for Bredebro vandværk, se tabel 2.1.7 og kapitel 
2.9. Ændringer af OSD, OD og indvindingsoplande til almene vandfor-
syninger uden for OSD, samt nitratfølsomme indvindingsområder og 
indsatsområder for nitrat er for denne plan indarbejdet i Regionplan 
2005. 
 
Arbejdet med grundvandet har i denne vandplan ikke givet anledning 
til revisioner af områder i forhold til de tidligere Regionplaners af-
grænsninger.  
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Indsatsområde 
Id 
nr. 

Status for kort-
lægningen 

Indsatsplan 
vedtaget 

Areal af ind-
satsområde 
total km2 

Areal af indsats-
område i hoved-
vandopland km2 

Bredebro vandværk - Afsluttet Ja 6,8 0,5 

Bevtoft - Hovslund 1373 I gang Nej 150,5 2,7 
Rødekro Aabenraa - 
Kliplev (RAAK) 1374 Afsluttet Nej 197,7 160,2 
Felsted-Sundeved + 
Dybbøl Banke, Hok-
kerup og Tørsbøl 1377 I gang Nej 129,1 52,2 
Tønder + Løgumklo-
ster og Løgumgårde 
Vv 1398 I gang Nej 108,7 82,8 

Højer og Daler Vv 1504 I gang Nej 7,9 7,9 
Tinglev, Bjerndrup, 
Terkelsbøl og 
Gåskær Vv 1399 I gang Nej 15,0 15,0 

Rens vandværk 1501 Ikke påbegyndt Nej 14,2 13,4 

Rørkær - Jejsing 1502 Ikke påbegyndt Nej 9,5 9,5 

Kruså vandværk 1503 Ikke påbegyndt Nej 5,4 5,4 
Gråsten og Rinke-
næs Vv 1517 Ikke påbegyndt Nej 10,1 0,0 
Bedsted, Ø.Højst, 
Fogderup og Ravsted 
Vv. 1518 I gang Nej 29,1 28,3 
Kollund vandværk 
I/S og Sønderhav vv 1529 Ikke påbegyndt Nej 12,4 5,4 

Padborg 1547 Ikke påbegyndt Nej 65,2 65,2 

Øvrige1) 1544 Ikke påbegyndt Nej 8,0 8,0 

Total    769,6 456,5 
 
Tabel 2.1.7. Status for kortlægning af indsatsområder for grundvandsbeskyttelse som 
ligger helt eller delvist i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
1) Med "Øvrige" menes indvindingsoplande, der ikke er særskilt prioriterede. 
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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. 
 
 
 

 
 
- Lund Sø vest for Bylderup-Bov er en lille sø, som er opstået som følge af udgravning 
af mergel. Søen har kun en lille tilførsel af næringsstoffer, og miljøtilstanden er derfor 
høj med klart vand og en veludviklet undervandsvegetation. 
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De mest betydende forurenende stoffer i Hovedvandopland 4.1 Kru-
så/Vidå er næringsstoffer (kvælstof og fosfor), iltforbrugende organi-
ske stoffer og miljøfarlige forurenende stoffer (pesticider og andre 
miljø-farlige forurenende stoffer). Forureningen kan komme både fra 
diffuse kilder som eksempelvis udvaskning af næringsstoffer fra land-
brugsarealer og fra punktkilder som spildevand fra 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 4.1 Kruså/Vidå fremkaldt af menne-
skelig aktivitet. 
 
 
 
 
 

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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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, industri og fiskeri 
• 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  

• Sandvandring  

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

brugsarealer i ådale, byområder mv. 

• Sejlads og fiskeri 
Søer 
 

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

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

fart, havbrug etc.  

• Patogene bakterier og virus 

• 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 

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, fiskeri og muslingeskrab 

• 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. 
 

Naturarealer:  
 enge,  
 moser  

• Næringsstoffer fra især landbrug 
 Miljøfarlige forurenende stoffer 

 Vandindvinding 
 Dræning  
 Landvinding  



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
75

Tabel 2.2.1. Påvirkninger af vandområder i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 

 
 
2.2.1 Spildevand fra husholdninger 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. Kortbi-
lag 7 viser beliggenheden af renseanlæg, regnbetingede udløb, dam-
brug og virksomheder inden for Hovedvandopland Kruså/Vidå. 
  
Påvirkningen af vandområderne relaterer sig primært til spildevan-
dets indhold af iltforbrugende organisk stof (BI5), kvælstof, fosfor, 
miljøfarlige stoffer samt sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Der-
til kommer den fysiske påvirkning af især vandløb fra kortvarige men 
intense regnvandsudløb. 
 
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, 
kvælstof og fosfor inden for Hovedvandopland Kruså/Vidå faldet mar-
kant. Faldet er især et udtryk for en forbedret spildevandsrensning på 
renseanlæggene, hvor alle større anlæg i dag er udbygget med kvæl-
stof- og fosforfjernelse. 
 
Aktuelt er spredt bebyggelse den største punktkilde til udledninger af 
iltforbrugende organisk stof (BI5). Renseanlæggene er de største 
punktkilder til udledning af kvælstof. Hvad angår udledning af fosfor 
er renseanlæg og spredt bebyggelse de største punktkilder, jf. figur 
2.2.1. 
 
 

 

Figur 2.2.1. Fordelingen af udledningen af spildevand (2005) på renseanlæg, 
spredt bebyggelse, regnbetingede udløb, dambrug og virksomheder inden for 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
 
Den samlede udledning i år 2005 samt i år 2015 (baseline) fordelt på 
renseanlæg, regnbetingede udløb, industri, dambrug og spredt be-
byggelse er anført i tabel 2.2.2. 



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
76

 
De foreliggende tiltag i spildevandsplanerne for renseanlæg og regn-
betingede udløb samt de regionplanplanlagte tiltag overfor enkeltlig-
gende ejendomme betyder en reduktion i udledningen fra punktkilder 
frem til 2015 på i størrelsesordenen 4 tons BI5, 3 tons kvælstof pr. år 
og 0,4 tons fosfor pr. år. 
 
Renseanlæggene i Hovedvandopland Kruså/Vidå drives generelt me-
get effektivt. Der er derfor tale om en meget lille reduktion som følge 
af renovering og yderligere optimering af anlæggene, ligesom visse 
små og lavteknologiske anlæg vil blive nedlagt og spildevandet afskå-
ret til større og mere udbyggede renseanlæg. Disse tiltag har dog 
ikke større betydning i forhold til den samlede udledning fra rensean-
læggene i oplandet. 
 
For de regnbetingede udløb er der i tabel 2.2.2 ikke angivet nogen 
reduktion i udledningen af BI5, kvælstof og fosfor. Det skyldes, at det 
ud fra kommunernes spildevandsplaner ikke har været muligt at få 
tilstrækkelig viden om planlagte tiltag og de deraf afledte ændringer i 
udledningerne frem til 2015. 
 
Der er ikke kendskab til konkrete tiltag på dambrug, som vil reducere 
stofudledningen til Hovedvandoplandet.  
 
Gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning for spredt 
bebyggelse i de i Regionplan 2005 udpegede områder forudsættes 
gennemført inden udgangen af 2012. Indsatsen indregnes derfor i 
den fremtidige tilstand (Baseline 2015). 
 

 
Punktkildebelastning af overfladevande 

Hovedvandopland Kruså/Vidå 
 

BI5 
t/år 

Kvælstof 
t/år 

Fosfor 
t/år 

Type 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 
Renseanlæg  15 15 30 28 3,1 2,9 
Regnbetingede 
udløb  19 19 7,1 7,1 1,8 1,8 
Industri 0 0 0 0 0 0 
Dambrug 14 14 3,4 3,4 0,3 0,3 
Spredt  
bebyggelse 40 36 11 10 2,4 2,2 
Total 88 84 51,5 48,5 7,6 7,2 

 
Tabel 2.2.2. Punktkildebelastningen til overfladevande i Hovedvandopland 
Kruså/Vidå er opgjort på nuværende belastning og baseline 2015 belast-
ning. 
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Kommunale renseanlæg 
I Hovedvandopland Kruså/Vidå var der i 2005 i alt 9 kommunale ren-
seanlæg større end 30 PE. Alle anlæggene på nær ét har mekanisk 
biologisk rensning med nitrifikation (MBN) eller bedre rensning. 
I 2015 forventes 1 renseanlæg at være nedlagt. 
 

Renseanlæg med udledning til vandområder i 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå 

Kommune Renseanlæg Type Godkendt 
kapacitet 

(PE) 

Bemærkning 

Jejsing MBN 1000  

Visby MBN 790 
Renseanlæg 
nedlægges 

Øster Højst MBNK 750  

Tønder MBNDK 16.600  

Bedsted MBNK 800  

Højer MBN 4.500  

Tønder 

Rudbøl RZ 900  

Tinglev  MBNK 15.000   
Aabenraa Bov MBNDK 19.000  
Signaturforklaring: 
M: Mekanisk N: Nitrifikation K: Kemisk fældning 
B: Biologisk D: Denitrifikation RZ: Rodzoneanlæg 

 
Tabel 2.2.3. Oversigt over kommunale renseanlæg større end 30 PE i Hoved-
vandopland Kruå/Vidå i 2005. Alle anlæggene har udledning til vandområder i 
Hovedvandoplandet. 
 
 
Regnbetingede udløb 
Der er i Hovedvandoplandet en del regnbetingede udledninger (både 
overløb fra fælleskloakerede områder og regnvandsudledninger). Det 
har ikke været muligt ud fra de kommunale spildevandsplaner, data-
baser m.m. at opgøre antallet af disse udledninger mere detaljeret. 
Udledningen fra de regnbetingede udledninger varierer fra år til år 
afhængig af nedbøren.  
 
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-
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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 
Ud fra BBR er der i Hovedvandoplandet fremsøgt ca. 3.600 ejen-
domme beliggende i det åbne land. Heraf er de ca. 400 udpeget i 
Regionplan 2005 med henblik på at forbedre spildevandsrensningen.  
 
 
Fiskeopdræt – ferskvandsdambrug 
I Hovedvandoplandet er der 3 ferskvandsdambrug med forskellige 
størrelser. De enkelte dambrug ses i kortbilag 7. Inden udledning 
renses vandet ved bundfældning, sigter eller biofilter.  
 
Kommune Dambrug Organisk 

stof 
Total 

kvælstof 
Total 

Fosfor 
Bemærkninger 

Tønder Fiskedam ved 
Arnå 

0 10 1  

Aabenraa Hellevad Mølles 
Dambrug 

2315 628 50  

Aabenraa Rens Dambrug 
ApS 

11501 2719 219 Er senere ombygget 
til recirkuleret anlæg 

 
Tabel 2.2.4. Oversigt over ferskvandsdambrug inden for Hovedvandopland 
Kruså/Vidå i 2005. 
 
Ferskvandsdambrug er lokalt betydende punktkilder. Udledningen af 
næringssalte fra akvakultur i Hovedvandoplandet udgør dog meget 
lille del af den samlede udledning fra punktkilder.  
 
Udledningen fra ferskvandsdambrugene i Hovedvandoplandet har 
været faldende siden begyndelsen af 1990’erne primært på grund af 
miljømæssige tiltag. Anlægget i Rens er efter 2005 ombygget til et 
såkaldt modeldambrug med recirkulation og indtag af grundvand. 
Der vil i forbindelse med behandling og forebyggelse af sygdomme i 
fiskene være en risiko for spredning af hjælpestoffer og medicin, som 
eksempelvis antibiotika til det omgivende vandmiljø.  
 
Ved dambrugene er der konstateret brud på kontinuiteten i vandlø-
ben, enten fordi der ikke er etableret fysisk passage i vandløbet eller 
fordi der indtages vand i et omfang, der medfører brud på kontinuite-
ten. Der henvises til afsnit 2.2.6. 
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Virksomheder 
Der er i Hovedvandoplandet ingen industrivirksomheder med direkte 
udledning af renset spildevand til vandområder.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
Vandområder i Hovedvandopland Kruså/Vidå kan potentielt tilføres 
miljøfarlige forurenende stoffer via spildevand fra kommunale rense-
anlæg, ejendomme i det åbne land, regnbetingede udløb (fælles- og 
separatkloak), afværgeboringer og virksomheder med direkte udled-
ning. Herudover er der forurenede grunde, affaldsdepoter samt los-
sepladser, hvorfra der kan ske udsivning af perkolat forurenet med 
miljøfarlige forurenende stoffer. Endvidere kan skibstrafik potentielt 
frigive giftstoffer fra skibsmalingen samt oliespild, og der kan frigives 
miljøfarlige forurenende stoffer ved uddybning af havne og sejlren-
der. 
 
Endelig kan der tilføres miljøfarlige forurenende stoffer via atmosfæ-
risk deposition (se afsnit 2.2.3).  
 
Der findes kun få og varierende data for udledningen af miljøfarlige 
forurenende stoffer og for nogle kilder findes ingen data. Der er såle-
des ingen kvantitativ vurdering af belastningen af miljøfarlige forure-
nende stoffer i vandområder i Hovedvandopland Kruså/Vidå. 
 
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 2.2.6a 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. 
 

Forurenende stoffer med angivelse af kildetype 
 

Hovedvandopland 4.1. Kruså/Vidå 
 

Påvirkningstype 
 

Miljøfarlige stoffer 

Renseanlæg Bly, DEHP, kviksølv, nikkel, nonylphenol, Barium, 
Bisphenol A, DBP, kobber, krom, LAS, PFAS, triphe-
nylphosphat, vanadium, zink 

Spredt bebyggelse Bly, DEHP, kviksølv, nikkel, nonylphenol, PAH, Bari-
um, Bisphenol A, DBP, kobber, krom, LAS, triphe-
nylphosphat, vanadium, zink, 17β-østradiol 

Regnvandsbetingede udløb Bly, cadmium, DEHP, nonylphenol, PAH, Barium, 
Bisphenol A, DBP, kobber, krom, LAS, triphe-
nylphosphat, vanadium, zink, 17β-østradiol* 
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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, Pestici-

der (Glyphosat, AMPA, BAM etc.) 
Atmosfærisk deposition Bly, cadmium, kviksølv, nikkel, PAH, Arsen, jern, 

kobber, krom, zink 
Skibsfart Nikkel, TBT, PAH, Arsen, dioxin, kobber, krom, selen 
Andre typer Afhænger af typen. 

 
Tabel 2.2.6a Stoffer der med særlig sandsynlighed kan være problematiske i 
forbindelse med forskellige kildetyper. Prioriterede stoffer og andre stoffer 
med fællesskabskrav 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 sandsynligvis giver overskridelser af de i 
tabel 2.2.6a nævnte stoffer, (Århus Amt, 2001). 
 
Udledning af opspædet urenset spildevand fra overløbsbygværker kan 
tilsvarende give overskridelser afhængigt af mængden og fortyn-
dingsforholdet.  
 
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. 
 
En række af stofferne nævnt i tabel 2.2.6a for separat udledning af 
overfladevand har sammenhæng med omfanget af trafikbelastning på 
og ved det pågældende overfladeareal. 
 
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 2.2.6a 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 
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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 ammoniakkvæl-
stof til luften, hvoraf en del afsættes på lokale vand- og naturområ-
der og en del fjerntransporteres og afsættes længere borte uden for 
Hovedvandopland Kruså/Vidå. Naboer til landbrugsbedrifter kan på-
virkes af lugtemission fra husdyrgødningen. Endvidere kan anvendel-
sen og håndteringen af sprøjtegifte give anledning til miljøproblemer, 
lige-som medicinrester, patogene bakterier og vira som spredes med 
hus-dyrgødningen 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 ét 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 (selvrensningsevne) af 
næringsstoffer der udvaskes, 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-
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. Således er en 
del af de mindste vandløb rørlagt. Af de resterende åbne vandløb er 
næsten alle reguleret i form af udretning, uddybning m.v. 
 
Et lidt specielt eksempel på disse reguleringer kan ses i Tønder mar-
sken, hvor et omfattende net af kunstigt gravede kanaler er blevet til, 
med det formål at afvande arealerne, men også med det formål at 
inddele området i overskuelige afgræsningsområder for får og kreatu-
rer, uden at være nødt til at opsætte hegn. 
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Erosion af brinkerne i vandløbene er sammen med hårdhændet oprensning årsag til 
vedvarende problemer med sandvandringer og aflejringer på vandløbsbunden. 
 
 
Vandløbene blev for årtier tilbage vedligeholdt alene for, at sikre 
vandføringsevnen uden hensyntagen til de miljømæssige krav. Som 
følge af vandløbsloven i 1982 er vedligeholdelsen siden udført ved en 
afvejning af miljøhensyn og jordbrugets afvandingsinteresser. Vedli-
geholdelsen betyder dog stadig, at der i mange vandløb skabes usta-
bile forhold til skade for dyre- og plantelivet og for omsætningen af 
næringsstoffer.  
 
I de kunstige kanaler i Tøndermarsken har en speciel og bevarings-
værdig fauna af smådyr med tiden etableret sig, og der foretages i 
dag ingen eller begrænset vedligeholdelse af Tøndermarskens kana-
ler. 
 
Landvinding og dræning af tidligere tiders vådområder har betydet, at 
størstedelen af de større enge og moser er forsvundet i løbet af de 
sidste 100 år Størsteparten af landbrugsarealet vurderes at være 
drænet, hvilket også bidrager til en forøget næringsstofafstrømning 
fra de dyrkede arealer. 
 
 
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 94 km vandløb der i større eller mindre grad er for-
urenet af okker. En foreløbig opgørelse viser, at 50 km er middel til 
kraftigt okkerbelastet og 44 km er svagt okkerbelastet.  
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De okkerbelastede vandløb udgør 11 % af alle vandløb. Okkerforure-
ningen er den væsentligste årsag til manglende målopfyldelse på de 
vandløbsstrækninger hvor okkerbelastningen er middel til kraftig. 
 
 
Næringsstoffer  
Landbrugsaktiviteter er den dominerende kvælstof-påvirkningskilde til 
natur- og vandmiljø, både når man taler om vandbårne tilførsler og 
luftbårne tilførsler. Således bidrager landbruget til ca. 65 % 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 land-
brugsaktiviteter med ca. 35 % af den samlede vandbårne fosfortilfør-
sel 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 ca 25 % (2005) 
i forhold til perioden før vedtagelsen af Vandmiljøplan I i midten af 
1980’erne (figur 2.2.3).  
 
Trods den mindskede fosforafstrømning er der sandsynligvis stadig en 
overskudstilførsel af fosfor til markerne, fordi der på landsplan tilføres 
mere fosfor med gødningen end der fraføres med afgrøderne. Over-
skudstilførslen til marker på Fyn var i 2002 på gennemsnitligt ca. 10 
kg P/ha dyrket areal. En fortsat overskudstilførsel til markerne vil 
betyde et forøget tab af fosfor til vandmiljøet. Der findes ingen tilsva-
rende data for Hovedvandoplandet Kruså/Vidå, men de øvrige belast-
ningsdata tyder ikke på den store forskel mellem Fyn og Sønderjyl-
land. 
 
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 2.2.6b). 
 
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 
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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 2.2.6a opsummerer hvilke stoffer, der kan være særlig proble-
matiske i forhold til udledninger fra forskellige kilder, herunder land-
brug. 
 
 

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 

husholdninger og industri 
– risiko for udvaskning  

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

– risiko for udvaskning 
• Sprøjtning af afgrøder/marker  

– risiko for udvaskning og vindafdrift  
 

 
Tabel 2.2.6b  Eksempler på jordbrugsaktiviteter med risiko for tab af miljø-
farlige 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 landbrugsaktivi-
teter udgør halvdelen af tilførslen til vandområderne og udledningen 
fra kraftværker, husholdninger og trafik udgør den anden halvdel. 
Luftbårne tilførsler af fosfor stammer fra både menneskeskabte og 
naturlige kilder. 
Luftbårne forureninger tilføres enten med nedbøren (våd-deposition) 
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eller ved luftens passage hen over vandfladen (tør-deposition). De 
udledte luftforureninger (luftemissioner) fra bl.a. industri, kraftvær-
ker, husholdninger, trafik og landbrug vil sidenhen afsættes på jorden 
eller en vandflade. Nogle luftemissioner vil afsættes lokalt tæt på for-
ureningskilden 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 omfang 
afsættes lokalt, hvorimod emission af kvælstofilter fra bl.a kraftvær-
ker 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.   
 
Selv om kun halvdelen af det luftbårne ammoniakkvælstof stammer 
fra danske kilder (landbrug) er emissionen af ammoniak-kvælstof fra 
landbrug mere end dobbelt så stor som ammoniak-depositionen på 
landarealet, hvilket blandt andet udtrykker at en væsentlig andel af 
den lokale ammoniakforurening af luften fjerntransporteres og depo-
neres på vand- og naturområder længere væk (fx Fyn, Sjælland, 
Sverige). 
 
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 kun i mindre omfang et problem i 
oplandet til Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå, hvor jordbundens buf-
ferkapacitet generelt er god, men derimod et langt større problem 
når disse forureningskomponenter fjerntransporteres og afsættes 
f.eks. i nabolandet Sverige hvor jordbunden i mange områder har en 
lav bufferkapacitet.  
 
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. 
 
Den totale tilførsel fra luften af kvælstof og fosfor på vandområderne 
i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå fremgår af tabel 2.2.7. 
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Luftdeposition på Vandoverflader 
Våd- og tørdeposition 

 
kg/ha/år 

Vandområdetype Kvælstof Fosfor 

 
9,8-11,45 

 
Kystvande 
 2001 - 2005 
 2015 – baseline 9,8-11,45  

15 0,1 Søer 
 2001 - 2005 
 2015 – baseline 15 0,1 

 
Tabel 2.2.7. Oversigt over påvirkninger fra luften af vandområder i Hoved-
vandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
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 vand-
områderne i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. Det har derfor ikke 
kunnet vurderes om enkelte kilder via deposition fra luften påvirker 
vandområdet i en grad, så det har betydning for opfyldelsen af mål-
sætningen for vandområdet i relation til miljøfarlige stoffer. Den luft-
bårne forurening kan desuden spredes over store afstande. For bag-
grundsområder i Danmark ses typisk høj luftforurening ved transport 
af luft til Danmark fra Mellemeuropa, hvor emissionerne af luftforure-
ning er høj. Sammenlignes depositionerne af tungmetaller til de indre 
danske farvande med værdier for landbaserede udledninger af tung-
metaller til farvandene, kan det atmosfæriske bidrag være af samme 
størrelsesorden som disse og i nogle tilfælde større. Tabel 2.2.6a op-
summerer 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 
Kildefordelingen af den samlede afstrømning af kvælstof og fosfor til 
marine vandområder i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå til hhv. Va-
dehavet og Lillebælt/Jylland er vist i figur 2.2.3a. og 2.2.3b. 
Der medtages i denne vandplan de relevante afsnit for kystvande fra 
vandplanen Hovedvandopland 1.10 Vadehavet og Hovedvandopland 
1.11 Lillebælt/Jylland, (se også forklaringen kap. 1.1 og afsnit 1.2.4). 
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Oplandet til Vadehavet 
Siden begyndelsen af 1980'erne er både kvælstof- og fosforafstrøm 
ningen reduceret. For kvælstof skyldes dette en forbedret spilde-
vandsrensning og et fald i udledningen fra landbrugsarealer som følge 
af vandmiljøindsatsen. For fosfor skyldes faldet, at spildevandet i dag 
renses langt bedre end tidligere. Frem til 2015 forventes der at ske 
en yderligere reduktion i belastningen af vandområderne med næ-
ringsstoffer, som resultat af allerede iværksatte eller planlagte tiltag 
inden for Hovedvandopland Vadehavet (tabel 2.2.7a). Således for-
ventes Vandmiljøplan III, Regeringens energiaftale, øget anvendelse 
af biogas og anden strukturudvikling i landbruget, ”Miljømilliard-
projekter”, samt kommunernes igangværende indsats på spilde-
vandsområdet at bidrage til yderligere reduktion i kvælstofafstrøm-
ningen på ca. 11 % og en reduktion i fosforafstrømningen på ca. 3 % 
(gennemsnit for hele oplandet). Se også afsnit 2.5.3. 
 
For kvælstof gælder, at hovedparten (ca. 93 %) af afstrømningen fra 
oplandet er diffus udledning fra især landbrugsarealer. Punktkilder 
udgør en langt mindre del (7 %). Også når man ser på kvælstoftil-
førslen fra luften er landbruget den dominerende kilde. 
 
 

Stofbelastning 
Hovedvandopland Vadehavet 

Fosfor 
tons P 

Kvælstof 
tons N 

Stofafstrømning 2001-2005 260 8638 
 
Åbent land 2002-2005 (diffuse kilder) 
 
o Naturligt baggrundsbidrag 
o Landbrug 
o Spredt bebyggelse 

 
196 

 
8050 
 
2263 
5661 
126 

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

 
63 
 
32 
12 
1,5 
19 

 
588 
 
283 
46 
7,6 
251 

Stofafstrømning Baseline 2015 251 8229 
   
Atmosfærisk deposition på 
lukkede kystvande: 

 Grådyb 
 Knude Dyb 
 Juvre Dyb 
 Lister Dyb 

  
1326 

 
Tabel 2.2.7a Den samlede årlige vandbårne stofafstrømning fra Hovedvand-
opland Vadehavet (belastningen af marine vandområder). Endvidere anføres 
den atmosfæriske deposition af kvælstof på de lukkede kystvande – her den 
samlede depositionen på Vadehavsdybene. 
 



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
88

For fosfor er kildefordelingen anderledes. Godt 75 % af fosforaf-
strømning er diffus, skønsmæssigt fordelt med ca. 1/3 bidrag fra 
landbrug og 2/3 naturlig baggrundsbelastning, samt et lidt mindre 
bidrag fra spredte bebyggelser. Knap 25 % af fosforafstrømningen 
stammer fra spildevandsudledninger fra renseanlæg, regnvandsbetin-
gede udløb, industri og dambrug. 
 

Fosfor

12%

4%7%

77%

Renseanlæg og industri Regnvandsudløb Dambrug Bidrag, åbent land

Kvælstof

26%

66%

3%

1%

1%

3%

Baggrundsbidrag Landbrug Renseanlæg og industri

Regnvandsudløb Spredt bebyggelse Dambrug

 
Figur 2.2.3a. Kildefordelingen af den landbaserede afstrømning fra Hoved-
vandopland Vadehavet for perioden 2001-2005. 
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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 (op til ca. 15 
% for Vadehavet). I de åbne marine vandområder udgør den atmo-
sfæriske belastning dog en betydeligt større andel af den samlede 
belastning. 
 
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 henholdsvis figur 2.4.1 og figur 2.4.2 
vises den nuværende årlige vandbårne kvælstof og fosfor belastning 
af de enkelte søer og kystvande i hovedvandoplandet, sammenholdt 
med den fremskrevne forventede belastning i 2015 (baseline 2015). 
 
 
Oplandet til Lillebælt / Jyllandssiden 
Siden begyndelsen af 1980'erne er kvælstof og fosforafstrømningen 
reduceret. For kvælstof skyldes dette en forbedret spildevandsrens-
ning og et fald i udledningen fra landbrugsarealer som følge af vand-
miljøindsatsen. For fosfor skyldes faldet, at spildevandet i dag renses 
langt bedre end tidligere. Frem til 2015 forventes der at ske en yder-
ligere reduktion i belastningen af vandområderne med næringsstoffer 
som resultat af allerede iværksatte eller planlagte tiltag inden for Ho-
vedvandopland Lillebælt/Jylland (tabel 2.2.7b). Således forventes 
Vandmiljøplan III, Regeringens energiaftale, øget anvendelse af bio-
gas og anden strukturudvikling i landbruget, ”Miljømilliard-projekter”, 
samt kommunernes igangværende indsats på spildevandsområdet at 
bidrage til yderligere reduktion i kvælstofafstrømningen på ca. 8 % 
og en reduktion fosforafstrømningen på ca. 12 % (gennemsnit for 
hele oplandet). Se også afsnit 2.5.3.  
  
For kvælstof udgør landbrugsbidraget 60 % af den samlede landbase-
rede tilførsel, mens baggrundsbidraget udgør i størrelsesordenen 26 
%. Resten af tilledningen kommer fra punktkilder, hvor udledningen 
fra renseanlæg er den dominerende blandt disse. 
 
For fosfor udgør bidraget fra åbent land (landbrugs- og baggrundsbi-
drag samt bidrag fra spredt bebyggelse) 53 % af den samlede tilfør-
sel. Resten kommer fra punktkilder, hvor renseanlæg, industri og 
regnbetingede udløb er de dominerende. 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 
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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. 
 
 

Fosfor

35%

10%

2%

3%

50%

Renseanlæg og industri Regnvandsudløb Dambrug Havbrug Bidrag, åbent land

Kvælstof

26%

59%

8%

2%

3%

1%

1%

Baggrundsbidrag Landbrug Renseanlæg og industri Regnvandsudløb

Spredt bebyggelse Dambrug Havbrug

 
 
Figur 2.2.3b. Den landbaserede afstrømning fra Hovedvandopland Lille-
bælt/Jylland vist som kildefordelingen i 2001-2005. 
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Stofbelastning 

Hovedvandopland Lillebælt/Jylland 
 

 

Fosfor 
 

tons P 

Kvælstof 
 

tons N 

Stofafstrømning 2001-2005  208 4920 

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

 

 
111 

 
4351 

 
1276 
2947 
128 

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

 

 
97 

 
43 
19 
25 

4,6 
5 
 

 
569 

 
377 
75 
15 
55 
47 

Stofafstrømning Baseline 2015 208 4734 

   
Atmosfærisk deposition på 
lukkede kystvande: 

• Vejle inderfjord 
• Vejle yderfjord 
• Kolding inderfjord 
• Kolding yderfjord 
• Hejlsminde Nor 
• Avnø Vig 
• Haderslev Fjord 
• Genner Bugt 
• Aabenraa Fjord 
• Als Fjord 
• Augustenborg Fjord 
• Als Sund 
• Nybøl Nor 
• Flensborg inderfjord 
• Flensborg yderfjord 

 
 

516 
 

 
Tabel 2.2.7b. Den samlede årlige vandbårne stofafstrømning fra Hovedvand-
opland Lillebælt/Jylland (belastningen af marine vandområder). Endvidere 
anføres den atmosfæriske deposition af kvælstof på de indre kystvande. 
 
 
Den arealspecifikke afstrømning af næringsstoffer (kg/ha opland) til 
de enkelte vandområder varierer meget fra vandområde til vandom-
råde. 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 henholdsvis figur 2.4.1 og figur 2.4.2 
vises den nuværende årlige vandbårne kvælstof og fosfor 
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belastning af de enkelte søer og kystvande i hovedvandoplandet, 
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 vandrammedirekti-
vets krav om en progressiv reduktion af forureningen med forurenen-
de stoffer og ophør af udledninger og tilførsler af prioriterede farlige 
stoffer kan opfyldes. Videngrundlag til at kunne opgøre en samlet 
belastning er dog ikke tilstrækkeligt til at det kan ske i vandplan 
2010. 
 
 
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 4.1 Kruså/Vidå 
Vandindvindingen i Kruså/Vidå oplandet foregår næsten udelukkende 
som grundvandsindvinding. Dette gælder såvel indvinding til den al-
mene 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 overfladevand medfører forholds-
vis store uønskede virkninger på de ferske vandområder.  
 
Mulighederne for indvinding af grundvand er begrænset af, at der på 
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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 mange steder 
ikke muligt at finde jordlag, hvorfra vandet kan pumpes op i tilstræk-
kelige mængder. 
 
Den tilladte årlige indvindingsmængde (2005), fordelt på anvendelse, 
er vist i figur 2.2.9. Hovedvandopland Kruså/Vidå er ét af de danske 
hovedvandoplande, hvor der er flest markvandingsanlæg. Mængden 
af årligt indvundet grundvand for hver grundvandsforekomst ses i 
tabel 2.3.12, beregnet ud fra den aktuelt tilladte oppumpede mæng-
de, fordelt på det enkelte vandværks boringer. 

8%

8%

 79%

5%

Offentlige vandværker

Private vandværker

Markvanding

Øvrige

 
 
Figur 2.2.9. Årlig mulig indvinding ifølge indvindingstilladelserne i Hoved-
vandopland Kruså/Vidå, fordelt på anvendelse. 
 
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 og/eller uopløseligt organisk kulstof (brunt 
vand), enten som følge af indtrængende havvand, eller som følge af, 
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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 forekommen-
de stoffer som følge af overudnyttelse ved indvinding.  
 
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. 
 
I oplandet til Kruså/Vidå er problemerne især knyttet til indvinding af 
vand til markvanding, hvor undersøgelser tyder på, at påvirkningen i 
visse vandløb kan være betydelig og have væsentlige miljømæssige 
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 og andre spærringer i vandløb  
Der er gennem tiderne etableret mange opstemninger i vandløbene 
for at udnytte vandkraftpotentialet til mølledrift og elproduktion samt 
tidligere tiders behov for engvanding. Mange af disse opstemninger er 
i dag ændret til dambrugsopstemninger som spærrer for fisk og små-
dyrs naturlige vandring op gennem vandløbene.  
 
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. 
 
Traditionel 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. 
 
Ombygning af en række dambrug så de indtager meget lidt overfla-
devand, har givet mulighed for at fjerne en del af spærringerne, 
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hvorved der er etableret fri faunapassage fra vandløbenes udmunding 
til langt op i vandløbssystemerne. Der eksisterer dog fortsat en ræk-
ke spærringer som hindrer vandløbsfaunaens fri passage i vandløbs-
systemerne. 
 
 
Marin råstofindvinding 
Der er udlagt 6 kystnære råstofindvindingsområder i Vesterhavet ud 
for Skallingen i vandområdet Vesterhavet 12 sømil. Det vurderes at 
den kemiske tilstand ikke påvirkes betydeligt af aktiviteten. 
 
 
Erhvervsfiskeri 
I Natura 2000 området i Vadehavet foregår der ikke i dag fiskeri efter 
blåmuslinger, idet effekterne især i forhold til at sikre fødegrundlaget 
for træk- og ynglefugle i det beskyttede område ikke er endeligt af-
klaret. Fiskeri efter fisk og rejer foregår med bundgående redskaber 
vest for den såkaldte ”rejelinie”. Herudover er der tilladelse til maski-
nel optagning af hjertemuslinger i begrænsede områder i Grådyb Ti-
devandsområde. 
 
Muslingefiskeri 
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 se-diment, så strukturen af hav-
bunden og havbundens substrat ændres. Fiskeri på lokaliteter tæt på 
eller i ålegræsbevoksninger har en nega-tiv virkning på udbredelsen 
af ålegræs. Fiskeriet påvirker også diversiteten af bundfaunaen på de 
befiskede arealer.   
 
Opdrætsanlæg til muslinger vil primært kunne påvirke bunden under 
opdrætsanlægget. Der er ingen undersøgelser, der dokumenterer, at 
tætheden af opdrætsanlæg har effekt ud over summen af effekten af 
de enkelte anlæg. 
 
 
Kølevand 
Fra kraftvarmeværket Vestkraft udledes der en betydelig mængde 
kølevand til Vadehavet. Kølevandet har en overtemperatur i forhold til 
temperaturen i vandområdet umiddelbart omkring udledningen. Ud-
ledningen medfører bl.a. en forøgelse af temperaturen, hvorved der 
skabes betingelser for øget vækst af fytoplankton og hurtigt voksen-
de makroalger som søsalat. 
 
 
Havne, værfter og andre tekniske anlæg 
Kajanlæg, værfter og andre tekniske anlæg medfører i forskellig grad 
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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. 
 
 
Oprensning af sejlrender og havne samt klapning og kystfod-
ring 
I Vadehavet foregår der jævnligt oprensninger og uddybninger af 
sejlrender og havne. Der findes to større og tre mindre klappladser 
for dumpning af oprensningsmaterialer ud for Esbjerg og en klapplads 
ud for Havneby. 
 
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 Vadehavet 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 
2.2.6a opsummerer, hvilke stoffer der kan være særlig problematiske 
i forhold til udledninger fra forskellige kilder, herunder klapning. 
 
 
Sejlads 
Sejlads på havet, søer og i vandløbene kan dels medføre forstyrrelser 
af dyrelivet dels betyde en fysisk påvirkning af sedimentet (f.eks. ved 
skibes skrueaktivitet eller ved kanoer og kajakkers passage i lavvan-
dede vandløb). Desuden kan der fra skibene direkte frigives forure-
nende stoffer fra bundmaling m.v. 
 
Skibsfarten påvirker desuden vandmiljøet ved, at der sker oliespild og 
ved at giftstoffer frigives fra skibsmalinger. Tabel 2.2.6a opsummerer 
hvilke stoffer, der kan være særlig problematiske i forhold til udled-
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ning fra forskellige kilder, herunder skibsfart. 
 
I Vadehavet er det særligt i Grådyb og området omkring Esbjerg 
Havn, der forekommer påvirkninger fra sejlads ved skibstrafik ud og 
ind til havneanlæggene. Herudover er der ved Havneby samme type 
af påvirkninger, men i væsentligt mindre omfang. 
 
 
Opdræt af fisk og jagtbart bytte  
Enkelte søer i Hovedvandopland Kruså/Vidå belastes af næringsstof-
fer fra opstrømsbeliggende fiskeopdræt/dambrug.  
Der udsættes i mindre omfang ænder med henblik på jagt i søer og 
vandhuller, og rekreativ fodring finder sted i flere af de større, bynæ-
re søer. Foderrester og ekskrementer fra ænderne bevirker en bety-
delig belastning af vandet og ænderne har desuden en negativ indfly-
delse 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 4.1 Kruså/Vidå er forurenede grunde, 
hvorfra der sker eller kan ske udvaskning til vandområderne af miljø-
farlige forurenende stoffer. Inden for Hovedvandopland 4.1 Kru-
så/Vidå er det Region Syddanmark der ifølge Jordforureningsloven 
prioriterer kort-lægning og oprydning inden for følgende områder: 
 

• Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvinding-
soplande til vandværker 

• Boliger 
• Børnehaver 
• Offentlige legepladser 

 
 
Heraf har Region Syddanmark prioriteret rent grundvand højest og 
derefter mindskelse af de øvrige sundhedsrisici5. Hensynet til overfla-
devand omfattes således ikke af jordforureningsloven. Imidlertid vil 
forurenede grunde, der måtte true overfladevand via grundvandsfor-
urening, i et vist omfang blive håndteret i forbindelse med ovenstå-
ende indsats til beskyttelse af grundvandet. 
I rapporten ”Store jordforureningssager”6 er nævnt 122 forureninger 
hvor oprydning koster mere end 10 millioner kr. Ved 43 jordforure-
ninger er der registreret mulighed for påvirkning af vandløb, søer 
eller kystvande. I Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå gælder det Clip 
Rens (lokalitetsnr. 529-20001). 
 

                                                 
5 Region syddanmark (2008): Jordforurening –Region syddanmarks strategi 
over for indsatsen mod jordforurening. 
6 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark (2007): Store jordforureningssager. 
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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.  
 
Region Syddanmark vil koordinere indsatsen overfor grundvandstru-
ende forureninger, således at den statslige grundvandskortlægning 
og regionens jordforureningskortlægning følges ad.  
 
Region Syddanmark vurderer, at et antal særligt grundvandstruende 
forureninger kan være fjernet inden 2015. Et overblik på vidensni-
veau 1 er færdigt i 2015, men en fuldstændig fjernelse af alle grund-
vandstruende (og overfladevandstruende) forurenede grunde er tid-
ligst afsluttet i 2065. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Vidåen i Tønder opstrøms Møllesøen 
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2.3 Vandområdernes tilstand 
 
I henhold til Miljømålsloven beskrives tilstanden i vandløb, søer og 
kystvande ved brug af tilstandsklasser på baggrund af fastlagte indi-
katorer, de såkaldte kvalitetselementer, med fastsatte værdier for 
miljømålet god tilstand, det vil sige både en god økologisk tilstand og 
en god kemisk tilstand. For den økologiske tilstands biologiske kvali-
tetselementer er de fastsatte værdier interkalibreret på tværs af alle 
EU lande, hvorved er sikret, at der opnås en sammenlignelig og ens-
artet beskrivelse af miljøtilstanden i sammenlignelige vandområder 
landene imellem. 
 
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 der 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 også vurdering af om 
miljøkvalitetkrav er opfyldt for alle andre miljøfarlige forurenende 
stoffer end prioriterede stoffer og andre stoffer, for hvilke der er fast-
sat miljøkvalitetskrav på fællesskabsniveau – jf. afsnit 1.2.1.  
 
 
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. 
 
 
I denne første vandplan er relationerne mellem de enkelte kvalitets-
elementer og tilstandsklasserne endnu ikke fuldt fastlagt på alle om-
råder. 
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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 se 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, disse fremgår 
af bilag 7.  
 
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. 
 
 

2.3.1 Vandløb 
 
Vandløbene har gennem mange år været stærkt påvirket af menne-
skets aktivitet. Tilstanden i vandløbene har været stærkt præget af 
bl.a. udledninger af forurenende stoffer, spærringer, reguleringer, 
rørlægninger, intensiv vandløbsvedligeholdelse og vandindvinding. 
 
Siden slutningen af 1980’erne er tilstanden i vandløbene dog generelt 
blevet bedre syd- og sønderjylland, specielt i de større vandløb. I 
Hovedvandoplandet Kruså/Vidå ses der dog kun en svagt faldende 
udvik-ling i kvælstof de seneste 19 år, og udviklingen i BI5 synes 
ligefrem at være svagt stigende (se figur 2.3.1). 
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Vurdering af tilstanden ved hjælp af smådyrsfaunaen (se figur 2.3.2) 
udviser kun en mindre udvikling i Hovedvandoplandet Kruså/Vidå. 
Dog synes tilstanden faunaklasse 3-4 at være i svag tilbagegang.  
 

 
  
Figur 2.3.1. Udviklingen i koncentrationsniveauerne for kvælstof, fosfor og 
BI5 i Vidå og Grøn Å i perioden 1989-2006.  
 
Baggrunden for de små forbedringer er kan være at flere små rense-
anlæg er blevet nedlagt og spildevandet ledt til større og mere effek-
tive anlæg. Dertil kommer, at jordbruget har gjort en stor indsats for 
at begrænse ulovlige udledninger af safter fra landbrugsafgrøder, 
gødningsopbevaring og pesticider. Endelig er der i en del vandløb 
indført en mere miljøvenlig vedligeholdelse end tidligere, ligesom der 
visse steder er foretaget en egentlig vandløbsrestaurering. 
 



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
102 

0

1

2

3

4

5

6

1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007

hy
pp

ig
he

d 
på

 6
 s

ta
tio

ne
r

3
4
5
6
7

 
Figur 2.3.2. Udviklingen i miljøtilstanden vurderet ud fra smådyrsfaunaen i 
vandløbene. Faunaklassen er anvendt som mål for miljøkvaliteten (skala 1-7, 
hvor 7 er den bedste). 
 
 
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 for-
ureningsgrader ’oversat’ til en faunaklasse eller en tilstandsklasse 
(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 der foretages på baggrund af vandløbets små-
dyr. 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 ned-
strøms i vandløbssystemerne. 
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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 kun en meget lille 
andel af det samlede vandløbsnet.  
 
Endvidere findes der vandløbsstrækninger ud mod havet, som natur-
ligt tilføres saltvand og som derfor primært rummer saltvandsdyr. 
Der er ikke hidtil udviklet nogen metode til at beskrive den økologiske 
tilstand i sådanne tilfælde. På strækninger, hvor faunaklassen ikke 
kan bedømmes, kan målet ikke fastsættes ud fra DVFI-systemet 
(faunaklassen angives som 0, se tabel 1.2.2 i afsnit 1.2.2). For rør-
lagte strækninger vurderes det, at der ikke er målopfyldelse, selvom 
faunaklassen og den økologiske tilstandsklasse er ukendt. 
 
Endelig er der heller ingen krav til DVFI i Tøndermarskens kanaler 
(mål ”godt økologisk potentiale”). Kanalerne er ubelastede, og inde-
holder en del sjældne dyr og planter der foretrækker stillestående 
vand. 
 
I denne vandplan vurderes vandløbenes nuværende tilstand på basis 
af data fra perioden 1998-2007. 
 

Økologisk 
tilstand 

Faunaklasse  
Normal-vandløb 

Faunaklasse 
Blødbunds-vandløb 

Høj 7 5 

God 5 eller 6 4 

Moderat 4 3 

Ringe 3 2 

Dårlig 1-2 1 

Ukendt tilstand 0 0 

 
Tabel 2.3.2. 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. 2.3.3, kortbilag 8).  
 
Forurening fra de 2 dambrug i Vidå-systemet er medvirkende til en 
forringet vandkvalitet i Sønderå og Surbæk. Desuden får en del min-
dre vandløb tilført utilstrækkeligt renset spildevand fra spredt bebyg-
gelse og regnvandsbetingede udløb. 
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Figur 2.3.3. Smådyrsfaunaens tilstand på 477 km vandløb i Hovedvandopland 
Kruså/Vidå. Type 1 henviser til de mindste vandløb og type 2-3 de mellem-
store og store vandløb. 
 
 
En samlet oversigt over den nuværende tilstand for alle vandløb i 
oplandet, herunder også de kunstige og stærkt modificerede, fremgår 
af figur 2.3.4. 
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Figur 2.3.4. Nuværende økologisk tilstand eller økologisk potentiale i vandløb 
i Hovedvandopland Kruså/Vidå, angivet som andelen af den samlede vand-
løbslængde. Alle rørlagte strækninger er vist sammen med strækninger med 
dårlig tilstand.. 
 



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
105 

De fysiske forhold i vandløbene er meget ensartede som følge af re-
gulering og vedligeholdelse. Den hidtidige overvågning har desuden 
vist, at den fysiske kvalitet er særlig dårlig i de små vandløb. Vandlø-
benes fysiske kvalitet 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 med et fysisk indeks lavere end 0,5 vurderes det 
ikke muligt at opnå en faunaklasse på 5 eller bedre, hvilket er en for-
udsætning for at opnå god økologisk tilstand i vandløb af ”normal” 
type, se figur 2.3.2 og figur 2.3.5. 
 
Figur 2.3.3 til figur 2.3.5 viser dog ikke umiddelbart denne sammen-
hæng, hvilket skyldes, at faunaklasse og fysisk index er bedømt på 
forskellige stationer og at fysisk index kun er vurderet i lidt over 
halvdelen af vandløbene. 
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Figur 2.3.5. Den fysiske tilstand på 472 km vandløb i små og mellemsto-
re/store vandløb i Hovedvandopland Kruså/Vidå. Tilstanden er beskrevet ud 
fra Dansk Fysisk Indeks. 
 
Okkerforurening i vandløbene er et væsentligt problem for en del af 
vandløbene 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 Ringkøbing i 2007 
viser, at allerede ved vintermiddelkoncentrationer af ferrojern over 
0,2 mg/l påvirkes vandløbenes biologiske tilstand, og ved koncentra-
tioner 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) 
desuden rørlagte. Endelig findes der stadig – især i hovedvandoplan-
dets mindre vandløb – mange spærringer for faunaens frie vandringer 
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op- og nedstrøms i vandløbssystemerne. Spærringerne omfatter 
blandt andet forskellige former for niveauspring i vandløbsbunden, 
som hindrer faunaens passage. Desuden findes der rørlægninger pla-
ceret midt i vandløbssystemerne, som i væsentlig grad begrænser 
smådyrenes muligheder for at finde vej til æglægningssteder højere 
oppe i vandløbene. 
 
Endelig er vandføringen i en række vandløb i hovedvandoplandet re-
duceret som følge af indvinding af grundvand til markvanding. 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-
mums vandføring (den mindste vandføring, som gennemsnitligt op-
træder hvert andet år) er reduceret med mere end de maksimalt til-
ladte grænser i flere af oplandets vandløb. Dertil kommer, at en del 
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. Den forventede tilstand, angivet som faunaklasse, 
på den enkelte vandløbsstrækning fremgår af kortbilag 16. Det er her 
forudsat, at alle spredt liggende ejendomme i det åbne land, som 
ligger i områder omfattet af Regionplanerne, får forbedret deres spil-
devandsrensning senest i 2012. Det er desuden forudsat, at de af 
Skov- og Naturstyrelsen planlagte større restaureringer, der skal fi-
nansieres via ”miljømilliarden” og ”snæbelhandlingsplanen” mv., gen-
nemføres i indeværende planperiode. De udførte restaureringer for-
ventes dog ikke at være slået fuldt igennem til 2015, men det formo-
des, at dette sker senest i år 2021. Der er altså her foretaget en ’be-
grænset’ fremskrivning af faunaklassen til 2015, idet den fulde effekt 
af restaurering af længere strækninger i større vandløb først forven-
tes efter ca. 10 år. 
 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk tilstand 
I hovedvandoplandet er der ikke gennemført måling af miljøfarlige 
forurenende stoffer i vandløb. 
 
Kemisk tilstand 
Da der ikke i hovedvandoplandet er foretaget målinger af stoffer, der  
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henregnes under de prioriterede stoffer eller tidligere Liste 1-stoffer7, 
er det ikke muligt at vurdere områdets kemiske tilstand, jf. afsnit 
1.2.1., hvor disse stoffer indgår. En oversigt over alle prioriterede 
stoffer kan ses i bilag 7. 
 
Den kemiske tilstand er således ukendt for vandløbene i Hovedvand-
oplandet. 
 
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 
I hovedvandoplandet findes der ikke måling af miljøfarlige forurenen-
de stoffer, der indgår i vurderingen af økologisk tilstand. Der er tale 
om miljøfarlige forurenende stoffer ud over de prioriterede stoffer 
eller tidligere Liste 1-stoffer. Det er derfor ikke muligt at vurdere 
vandløbenes økologiske tilstand som følge af påvirkning fra miljøfarli-
ge forurenende stoffer i hovedvandoplandet. 
 
Den økologiske tilstand er således ukendt for vandløbene i Hoved-
vandoplandet. 
 
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 ingen supplerende vurderinger med hensyn til miljøfar-
lige forurenende stoffer i vandløbene i Hovedvandoplandet. 
 
For miljøfarlige forurenende stoffer er der ikke udarbejdet en til-
standsklassifikation, som via en biologisk effektvurdering kan be-
stemme effekten af de miljøfarlige forurennde 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 
inddeling i fire indsatskategorier, se kap. 2.4. 
 
 

                                                 
7 Stoffer der er identificeret i overensstemmelse med Vandrammedirektivets 
Artikel 16 stk. 2 og 3. Miljømål for disse stoffer er fastsat i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav indenfor vandpolitikken m.v. 
2008/105/EF af 16. december 2008. 
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2.3.2 Søer 
 
Langt de fleste søer i oplandet er gennem tiden blevet stærkt belastet 
med næringsstoffer. En del søer har modtaget egentligt byspildevand, 
og mange søer er belastet af tilførsel af næringsstoffer fra landbruget 
og spildevand fra spredt bebyggelse.  
 
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 brasener og med 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. 31 søer i 
oplandet til Kruså/Vidå indgår specifikt i vandplanen, 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 1.2.3.  
 
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 1.2.4 
svarende grænser for fosfor og kvælstof fremgår af tabel 2.3.6. 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 5) 

7-10 12-18 22-33 96 159 

Kalkrig, lav-
vandet (type 
9, 11, 13)  

18-20 27-32 59-70 159 259 

Kalkrig, dyb 
(type 10, 14)  

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 5) 

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

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

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, 14)  

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

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

Tabel 2.3.6. Indholdet af fosfor og kvælstof 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 det efterføl-
gende afsnit: Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk til-
stand. 
 
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 2.3.7. Endvidere viser figur 2.3.6 en oversigt 
over den nuværende økologiske tilstand i søerne fordelt på til-
standsklasser. 56 % af søerne, svarende til 11 % af det samlede søa-
real, opfylder god økologisk tilstand. Der er dog en stor andel af sø-
erne, hvor tilstanden er ukendt. De enkelte søers miljømål fremgår af 
tabel 1.2.4.  
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Andel af antal søer (31)

46%

10%

19%

6%

6%

13%

Høj
God
Moderat
Ringe
Dårlig
Ukendt

Andel af søareal (690 ha)

7%
4%

49%

35%

1%
4%

 
Figur 2.3.6. Nuværende økologisk tilstand i 31 søer i Hovedvandopland 4.1 
Kruså/Vidå fordelt på tilstandsklasser efter antal og areal. 
 
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 spildevandsudledningerne. 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 2.3.7 angivet den aktuelle 
tilstandsklasse og den forventede klasse i 2015 for de 31 søer i op-
landet, der indgår specifikt i vandplanen. Se også kortbilag 2. 
 
 

Indhold af 
klorofyl a 

Sommermiddel 

 
EQR Tilstandsklasse 

 
Sønavn 

Nu-
værende 

2015 Nu-
værende 

2015 Nu-
værende 

2015 

Balledam 10,9 10,9 0,68 0,68 Høj Høj 

Grusgravssø ved Rødekro 1 (7,9) - (0,49) - (God) (God)2) 

Grusgravssø ved Rødekro 2 (2,4) - (1) - (Høj) (Høj)2) 
Haugård Sø (Råstofsø nord-
vest for Rødekro G18) 

(2,0) - (1) - (Høj) (Høj)2) 

Hjulsø1) (184,3) - (0,02) - (Dårlig) (Dårlig)2) 

Hostrup Sø1) 35,3 35 0,18 0,18 Moderat Moderat 
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Indhold af 
klorofyl a 

Sommermiddel 

 
EQR Tilstandsklasse 

 
Sønavn 

Nu-
værende 

2015 Nu-
værende 

2015 Nu-
værende 

2015 

Klintemandshøl (23,0) - (0,32) - (God) (God)2)   

Kruså Møllesø 46,0 46 0,16 0,16 Moderat Moderat 
Kådnersø (Råstofsø nordvest 
for Rødekro G14)  

- - - - - - 

Lille Søgård Sø (111) (102) (0,07) (0,07) (Dårlig) (Dårlig)  

Lund Sø  5,3 5,3 1 1 Høj Høj 
Lunderup Sø (råstofsø nord-
vest for Rødekro G21)  

- - - - - -  

Præmiesø (råstofsø nordvest 
for Rødekro G13)  

(4,0) - (0,96) - (Høj) (Høj)2) 

Ralsøen (råstofsø sydvest for 
Rødekro G30) 

1,4 1,4 1 1 Høj Høj 

Rudbøl Sø1) (27,1) - (0,28) - (Moderat) 
(Mode-
rat)2) 

Råstofsø nordøst for Rødekro 
(G36) 

37,0 37 0,10 0,10 Ringe Ringe 

Råstofsø ved Rise-Hjarup 
(G38)  

(5,0) - (1) - (Høj) (Høj)2) 

Råstofsø vest for Rødekro 
(G25)  

- - - - - - 

Råstofsø vest for Uge (G46)  (6,0) - (0,64) - (Høj) (Høj)2)   

Saltvandssøen  - - - - - - 
Seifrieds Sø (Sø 232 ved 
Kliplev)1) 

(39,0) - (0,12) - (Ringe) (Ringe)2)   

Store Søgård Sø  55,1 51 0,14 0,15 Moderat Moderat 

Stubbæk Mose  (39,0) - (0,19) - (Moderat) 
(Mode-
rat)2)   

Sø 265 ved Kliplev1) 46,2 - 0,16 - Moderat Moderat 

Sø i Kongens Mose  - - - - - - 

Søgård Mose  (11,4) - (0,65) - (Høj) (Høj)2)   
Søndergård Sø (råstofsø 
nordvest for Rødekro G17)  

(4,0) - (0,96) - (Høj) (Høj)2)   

Tranekær Sø (råstofsø nord-
vest for Rødekro G24) 

(9,0) - (0,43) - (God) (God)2)   

Uge Sø 3  (6,0) - (0,65) - (Høj) - 

Uge Sø 4  (5,0) - (0,82) - (Høj) (Høj)2)   

Uge Sø 5  (8,0) - (0,88) - (Høj) (Høj)2)  

 
Tabel 2.3.7. Søernes aktuelle og forventede fremtidige tilstand i Hovedvand-
opland 4.1 Kruså/Vidå, udtrykt ved overfladevandets klorofylindhold (som-
mermiddel) og den dertil hørende EQR (økologisk kvalitetsratio) og til-
standsklasse. Vurderinger, der bygger på et spinkelt eller ældre datagrund-
lag, er anført i parentes, og søer hvor der ikke foreligger relevante data er 
markeret med -.  
1) Vurderes ikke at opfylde gunstig bevaringsstatus/-prognose jf. Natura 
2000-planen 
2) Tilstanden forventes at svare til tilstanden i dag, da der ikke forventes æn-
dring i belastningen 
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Af tabel 2.3.7 fremgår, at selv om de i dag planlagte foranstaltninger 
til reduktion af fosforbelastningen forventes at have en vis effekt på 
klorofylindholdet i søerne, er dette ikke tilstrækkeligt til at søer, der 
ikke i øjeblikket opfylder en god økologisk tilstand, vil gøre det i 
2015. Det skyldes dels, at der i mange søer fortsat vil være en intern 
belastning, dels at den eksterne belastning til mange af søerne fort-
sat er for høj. 
 
Ud over søerne i tabel 2.3.7 indgår 43 småsøer med sønaturtyper i 
Natura 2000-områder fordi de er på udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-områderne. Søernes naturtilstand er vurderet i naturplanen, 
men søernes økologiske tilstandsklasse er ikke kendt. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk tilstand 
Der er ikke gennemført analyser for miljøfarlige forurenende stoffer i 
overfladevand i søer i hovedvandoplandet. Der foreligger ældre ana-
lyser for tungmetaller i sedimentet fra Grusgravssø ved Rødekro 1, 
Hostrup Sø, Kruså Møllesø, Rudbøl Sø og Uge Sø 4.  
 
Kemisk tilstand 
Da der ikke forligger målinger af prioriterede stoffer8 eller tidligere 
Liste 1-stoffer9 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 Kruså/Vidå.  
 
Den kemiske tilstand for samtlige søer i oplandet til Kruså/Vidå er 
således ukendt. 
 
Trods viden om tiltag der også kan påvirke tilførslerne af prioriterede 
stoffer eller tidligere Liste 1-stoffer, foreligger der ikke et tilstrække-
ligt vidensgrundlag til at kunne fremskrive tilstanden for miljøfarlige 
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 (j.f. afsnit 1.2.1), er det ikke muligt 
at vurdere den økologiske tilstand med hensyn til niveauerne af disse 
stoffer i søerne i oplandet til Kruså/Vidå.  
 
Den økologiske tilstand med hensyn til miljøfarlige forurenende stof-
fer for samtlige søer i oplandet til Kruså/Vidå er således ukendt. 

                                                 
8  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 

9  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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Trods viden om tiltag der også kan påvirke tilførslerne af forurenende 
stoffer (miljøfarlige stoffer) til vandområdet, 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 
For stoffer, hvor der ikke foreligger miljøkvalitetskrav indgår stofferne 
ikke i den konkrete vurdering af den økologiske og kemiske tilstand. 
Der foreligger imidlertid målinger af miljøfarlige forurenende stoffer i 
sediment, som der ikke er fastsat miljøkvalitetskrav for. 
 
Indholdet af stofferne i sediment kan have en potentiel skadelig ef-
fekt i forhold til vandområdets generelle økologiske tilstand, derfor er 
de vurderet efter 75%- samt 90%-fraktilen for tilsvarende landsdæk-
kende analyser for sediment, for så vidt der foreligger sadanne vær-
dier (se bilag 7). 
 
I sedimentet i Grusgravssø ved Rødekro 1, Hostrup Sø, Kruså Møl-
lesø, Rudbøl Sø og Uge Sø 4 er der analyseret for 7 tungmetaller. 
 
I tabel 2.3.8 ses de søer, hvor koncentrationen af et eller flere tung-
metaller i sedimentet er højere end 75 %- og 90 %-fraktilen for dan-
ske søer.  
 
 Sønavn og  Indhold i sediment i mg/kg tørstof 

Undersøgelses år Krom Kobber Zink Kviksølv Cadmium Nikkel Bly 
Grusgravssø ved Rødekro 
1, 1996 

23 53    49  

Hostrup Sø, 1990 8  305 0,28 3,1  135 

Rudbøl Sø, 1994 29  360  2,1 68  

75%-fraktil  23 33 235 0,22 1,6 27 65 

90%-fraktil  36 50 506 0,41 2,9 65 90 

 
Tabel 2.3.8. Søer i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå hvor indholdet af tung-
metaller i sedimentet ligger over 75 %- og 90 % -fraktilen for danske søer. 
 
 
Indholdet af tungmetaller i Grusgravssø ved Rødekro 1, Hostrup Sø 
og Rudbøl Sø overstiger 75 %-fraktilen for tungmetaller i danske sø-
er. Indholdet af tungmetaller i Grusgravssø ved Rødekro 1, Hostrup 
Sø og Rudbøl Sø overstiger tillige 90 %-fraktilen for danske søer. I 
Grusgravssø ved Rødekro 1 er det Kobber, i Hostrup Sø er det Cad-
mium og Bly, mens det er Nikkel i Rudbøl Sø. 
 
Det skal understreges, 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.  
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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. Den beskrev-
ne tilstand mht. miljøfarlige forurenende 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. 
 
 

 

 
- Møllesøen i Vidåen ved Tønder under arbejdet med etablering af stryg for 
at genskabe opgangspassage for Snæbel. Analyser af sedimentet der blev 
opgravet viste at det var belastet med et højt indhold af bl.a.  tungmetaller 
 
 
2.3.3 Kystvande 
 
Der medtages i denne vandplan de relevante afsnit fra vandplanen 
Hovedvandopland 1.10 Vadehavet for kystvande, (se også forklarin-
gen kap. 1.1 og afsnit 1.2.4).  
 
Kystvandene har gennem årene været væsentlig belastet med næ-
ringsstofferne kvælstof og fosfor fra land, og for det åbne farvand har 
belastningen fra atmosfæren også væsentlig betydning. Det har ge-
nerelt betydet store opblomstringer af fytoplankton og hurtigtvoksen-
de makroalger og mange steder en tilbagegang i udbredelsen af 
ålegræs. I Vadehavet er der i nogle områder en markant tilstedevæ-
relse af miljøfarlige stoffer og der er effekt af disse på dyr. 
 
Den hidtil gennemførte vandmiljøindsats har reduceret udledningen af 
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næringsstoffer fra land, se kap. 2.2. Der er i Vadehavet ikke påvist en 
egentlig forbedring i tilstanden i kystområderne, som effekt af den 
reduktion i udledningen af næringsstoffer fra land, der er målt over 
de sidste 15 år, se figur 2.3.7. 
 
Som følge af den fortsat relativt høje belastning med næringsstoffer - 
kvælstof især og fosfor - er vinterniveauerne af begge næringsstoffer 
fortsat for høje med deraf følgende vækst af plankton og ophobninger 
af énårige makroalger, bl.a. krølhårstang og søsalat i ålegræs områ-
derne. Det er fortsat kvælstof, der primært begrænser algevæksten i 
kystvandsområderne, men der forekommer også perioder med fos-
forbegrænsning varierende i omfang fra område til område. 
 
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.  
 
I visse tilfælde kan den økologiske tilstand også være påvirket af mil-
jøfarlige forurenende stoffer. Dette aspekt er behandlet i nedenstå-
ende afsnit ’Miljøfarlige forurenende stoffer/Kemisk tilstand’. 
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Figur 2.3.7. Koncentrationer af total-N, total-P opgjort som årsmiddel værdi-
er fra 1989 til 2007, og 90-percentil af klorofyl koncentrationer for perioderne 
hhv. marts-september (grøn) og maj-september (grå) for en station i det 
indre Vadehav og en station i det åbne farvand Vesterhavet, 1 sømil. For 
yderligere forklaring se tekst afsnit 2.4.4. 
 
 
Økologisk tilstand, nuværende 
Den økologiske tilstand i kystområderne er i denne første vandplan 
overvejende baseret på en vurdering af klorofyl a koncentrationen 
som er korreleret med den generelle vandkvalitet i kystområderne. 
Høje klorofylkoncentrationer i kystvandene opstår hovedsageligt ved 
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høje belastninger af næringsstoffer og deraf følgende forøget vækst 
af planktonalger og énårige makroalger. 
 
Klassifikationen og tilstandsvurderingen er baseret på det klorofyl a 
niveau der, specifikt for det enkelte kystområde, svarer til de forskel-
lige kvalitetsklasser. Sammen med tilstandsklassen beskrives tilstan-
den ved EQR (økologisk kvalitetsratio), som udtrykker forholdet mel-
lem den målte tilstand og referencetilstanden, se figur 2.3.8. 
 

EQR - K lassifikation
Klorofyl-a

1,00

0,67

Høj 

0,44
God     

0,29
Moderat 

0,15
Ringe 

0,00
Dårlig 

 

 
Figur 2.3.8. Klassifikation af vandområder mht. klorofyl a. De viste EQR-
værdier adskiller tilstandsklasserne. 
 
Grænsen mellem tilstandsklasserne for klorofyl a er vist i tabel 2.3.9 
for vandområderne i Hovedvandopland Vadehavet. Disse grænser 
tager udgangspunkt i de EU interkalibrerede klorofylværdier, se også 
afsnit 2.1.2. I Hovedvandopland Vadehavet er miljømålet opfyldt når 
vandområderne mindst er i god tilstand, se tabel 1.2.5, svarende til 
EQR på mindst 0,44, se tabel 2.3.9 og figur 2.3.8. 
 

Klorofyl a koncentration, µg/l 
Vandområde 

Ref. 
H-G 
(EQR=0,67) 

G-M 
(EQR=0,44) 

M-R 
(EQR=0,29) 

R-D 
(EQR=0,15) 

Grådyb 3,3 5 7,5 11,4 22 

Knude Dyb 3,3 5 7,5 11,4 22 

Juvre Dyb 3,3 5 7,5 11,4 22 

Lister Dyb 3,3 5 7,5 11,4 22 

Vesterhavet, 1 sømil 3,3 5 7,5 11,4 22 

 
Tabel 2.3.9. Referenceforhold (Ref.) og grænser mellem kvalitetsklasser for 
klorofyl a koncentrationen; i referencetilstanden 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-værdier på hhv. 0,67, 0,44, 0,29 og 0,15. 
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Trods nedgang i tilførslen af næringsstoffer har miljøtilstanden i 
vandområderne generelt ikke ændret sig tilstrækkeligt i gunstig ret-
ning, og det er nødvendigt yderligere at reducere påvirkningen med 
især kvælstof, men også fosfor. Klorofyl miljømålet på 7,5 µg/l, er 
ikke nået. Der er således ingen af vandområderne, der har opnået en 
god økologisk tilstand mht. de biologiske kvalitetselementer, og i alle 
områder vurderes tilstanden at være ”moderat eller dårligere” se ta-
bel 2.3.10. 
 
 

 
Tabel 2.3.10. Nuværende tilstand for klorofyl a, angivet i µg/l og som økolo-
gisk kvalitetsratio (EQR), samt klassificering af vandområderne i Hovedvand-
opland Vadehavet. Fremskrevet tilstand (baseline 2015) kan ikke beregnes 
for vandområderne (i.b.). 
 
 
Fiskeri med skrabende redskaber har en negativ effekt på de biologi-
ske kvalitetselementer, bl.a. bundvegetationen af tangplanter og 
ålegræs og på bunddyr. Fiskeriet vanskeliggør således mulighederne 
for, at større alger kan vokse i det befiskede område gennem en fjer-
nelse af sten og ophvirvling af sediment så strukturen af havbunden 
og havbundens substrat ændres. Fiskeri på lokaliteter tæt på eller i 
ålegræsbevoksninger har en negativ virkning på udbredelsen og dyb-
degrænsen for ålegræs. I Natura 2000 området i Vadehavet foregår 
der ikke i dag fiskeri efter blåmuslinger, idet effekterne især i forhold 
til at sikre fødegrundlaget for træk- og ynglefugle i det beskyttede 
område ikke er endeligt afklaret. Fiskeri efter fisk og rejer foregår 
med bundgående redskaber udenfor øerne. Herudover er der tilladel-
se til maskinel optagning af hjertemuslinger i begrænsede områder i 
det ydre Vadehav. 
 
Tilstandsklassifikationen for kystvandene på hovedvandoplandsniveau 
viser at hovedparten af hovedvandoplandets kystvandsareal er i ringe 
tilstand. Dette skyldes at den største arealmæssige del af hoved-
vandoplandets kystvande udgøres af det åbne Vesterhavet 1 sømil, 
der er klassificeret i ringe tilstand. Fordelingen mellem moderat, ringe 
og dårlig tilstand i hovedvandoplandets 5 kystvandsområder mere 
ligelig når tilstanden vises ud fra antal områder, se figur 2.3.9. Miljø-
målene er angivet i tabel 1.2.5. 

Klorofyl a koncentration 
(µg/l (EQR)) 

Klassifikation 
(Tilstandsklasse) Vandområde 

Nuværende 2015 Nuværende 2015 
Grådyb 25 (0,13) i.b. Dårlig Dårlig 
Knude Dyb 11 (0,30) i.b. Moderat Moderat 
Juvre Dyb 23 (0,14) i.b. Dårlig Ringe 
Lister Dyb 18 (0,18) i.b. Ringe Ringe 
Vesterhavet, 
1 sømil 

13 (0,25) i.b. Ringe Ringe 
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Figur 2.3.9. Nuværende økologisk tilstand i kystvandene i Hovedvandopland 
Vadehavet fordelt på tilstandsklasser efter areal og antal. 
 
 
Økologisk tilstand, fremtidige 
Vurderingen af den fremtidige tilstand tager udgangspunkt i de alle-
rede besluttede tiltag mod påvirkningerne til forbedring af tilstanden. 
Se kortbilag 6 og afsnit 2.4.4. 
 
Det vurderes at de allerede vedtagne tiltag på ca. 3 % reduktion af 
kvælstofbelastningen som følge af vandmiljøhandleplanerne, se tabel 
2.4.8, ikke vil være tilstrækkelige til at klorofyl a miljømålene kan 
opfyldes i kystvandsområderne i hovedvandoplandet. 
 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk tilstand 
Tilstandsvurderingen omfatter området ud til 1-sømilgrænsen mht. 
økologisk tilstand, og området ud til 12-sømilgrænsen mht. kemisk 
tilstand. I de marine vandområder i Hovedvandopland Vadehavet er 
der analyseret for miljøfarlige forurenende stoffer i 4 af de 5 vandom-
råder Grådyb tidevandsområde, Knude Dyb tidevandsområde, Juvre 
Dyb tidevandsområde og Lister Dyb tidevandsområde. Der er analy-
seret for miljøfarlige forurenende stoffer i sediment og biota. 
 
Kemisk tilstand 
12 af de analyserede stoffer i sediment, 19 af de analyserede stoffer i 
muslinger og 5 af de analyserede stoffer i fisk, der er medtaget i 
denne vurdering, henregnes under de prioriterede stoffer (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, eller tidligere 



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
120 

Liste 1 stoffer, (stoffer der er omfattet af relevante datterdirektiver 
under Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2006/11/EF om forure-
ning, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fælles-
skabets vandmiljø). De indgår således i vurderingen af områdets ke-
miske tilstand.  
 
Det drejer sig om: cadmium, nikkel, bly, kviksølv, 
tributyltin (TBT), sum af 7 PCB’er, bromerede flammehæmmere 
(BDE), naphthalen, samt PAH’erne: phenanthren, anthracen, fluo-
ranthen, pyren, (benz(b+k)fluoranthen, benz(ghi)perylen, 
benz(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren). De prioriterede stoffer og tid-
ligere liste 1 stoffer vurderes efter fastsatte miljøkvalitetskrav i Euro-
pa-Parlamentets og rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for 
vandpolitikken mv. 2008/105/EF af 16. december 2008 eller efter 
Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav 
for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer 
til vandløb, søer eller havet. Det eneste miljøkvalitetskrav i bekendt-
gørelsen, der kan anvendes i Vadehavet, er kravet til kviksølv i mus-
linger, da alle øvrige krav er baseret på koncentrationer i vandfasen, 
som ikke er målt i Vadehavet. Kviksølv indgår således i vurderingen 
af områdets kemiske tilstand. 
 
 

 
Tabel 2.3.12. Indhold af det prioriterede stof kviksølv i muslinger i Grådyb, Knude Dyb, Juvre dyb 
og Lister Dyb tidevandsområder sammenholdt med fastsatte miljøkvalitetskrav i: 
*Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/105EF. Miljøkvalitetskrav for kviksølv i biota er i di-
rektivet angivet som 20 mg kviksølv pr. kg vådvægt, som i tabellen er omregnet til 0,1 mg/kg tør-
vægt Værdier med fed angiver, at miljøkvalitetskravet er overskredet 
 
 
Indholdet af kviksølv i blåmuslinger overskrider de i bekendtgørelse 
fastsatte miljøkvalitetskrav, se tabel 2.3.12. Den kemiske tilstand i 
Vadehavet er således ikke god. 
 
Trods viden om tiltag, der muligvis kan indvirke på tilførslerne af mil-
jøfarlige forurenende stoffer, foreligger der ikke et tilstrækkeligt vi-
densgrundlag for at kunne fremskrive tilstand og forekomst af disse 
forurenende stoffer til 2015. Som udgangspunkt skønnes den økolo-
giske tilstand at være uændret i 2015 i forhold til i dag med hensyn 
til niveauet af miljøfarlige forurenende stoffer.  
 
Økologisk tilstand 
For miljøfarlige forurenende stoffer gælder miljøkvalitetskravene helt 
ud til afgrænsningen af det nationale søterritorium (12 sømil) på 

Matrice/stof 
Koncen-
tration 

Miljøkvalitetskrav jf. 
direktiv/bekendt- 
gørelse 

Grådyb 
tidevands-
område 

Knude Dyb 
tidevands-
område 

Juvre Dyb 
tidevands-
område 

Lister Dyb 
tidevands-
område 

Blåmuslinger 
µg Hg/kg våd-
vægt 

genemsn. 
konc. 

 
0,1* 

 
0,26 

 
 
0,23 

 
0,39 

 
0,41 
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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 Hovedvandopland 
Vadehavet, der kan vurderes på grundlag af fastsatte miljøkvalitets-
krav for forurenende stoffer. 
 
Den økologiske tilstand med hensyn til miljøfarlige forurenende stof-
fer er således ukendt i området. 
 
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 biota og sediment kan ikke vur-
deres efter ovennævnte direktiv eller bekendtgørelse, der overvejen-
de er baseret på miljøkvalitetskrav for vand.  
 
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 i forhold til vejledende økotoksikologiske kriteri-
er (Ecological Assesment Criteria – EAC; OSPAR, 1998). Desuden er 
de vurderet efter 75%- samt 90%-fraktilen for tilsvarende landsdæk-
kende analyser for sediment og biota, for så vidt der foreligger så-
danne værdier. 
 
I tabel 2.3.13 fremgår de stoffer/stofgrupper, der er anvendt i denne 
vurdering af Koncentrationer i sediment og muslinger i de pågælden-
de vandområder samt overskridelser i forhold til førnævnte vurde-
ringskriterier. 
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Stof/ 
Stofgruppe 
 

Sediment i vandområde Muslinger i vandområde 

 Grådyb 
tide-
vandsom-
råde 

Juvre Dyb 
tide-
vandsom-
råde 

Lister Dyb 
tide-
vandsom-
råde 

Grådyb 
tide-
vandsom-
råde 

Knude 
Dyb tide-
vandsom-
råde 

Juvre Dyb 
tide-
vandsom-
råde 

Listerdyb 
tidevands 
område 

Zink  X 1+3      

Kobber X 3 X 1+3      

Cadmium X 3 X 1+3      

Nikkel X 3 X 1+3 X 3 X 1  X 1 X 1 

bly  X 1+3      

TBT X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 X 3 

sum PAH 16        

PAH  X 1      

sum PCB7 X 3 X 1+3  X 3 X 3 X 3 X 3 

 
Tabel 2.3.13. 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 alle vandområder overskrider et eller flere stoffer vurderingskriteri-
erne. Sedimentkriterierne er især overskredet i Juvre Dyb tidevands-
område. PCB udgør stadig et problem, skønt det længe har været 
forbudt. TBT findes ligeledes stadig i niveauer over grænsen for risiko 
for negative biologiske effekter. 
 
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. Der 
er da også set morfologiske effekter på snegle i Lister Dyb tidevands-
område, idet analyser af kønsforstyrrelser hos populationen af 
strandsnegle ved Havneby viser, at der stadig er en kraftig påvirkning 
nær kilden (se figur 2.3.10), jvf. en vejledende grænseværdi på 0,3 
(intersex index), og det vurderes, at den kemiske tilstand i området 
fortsat ikke er god. 
 
Ved intersexundersøgelser i Grådyb tidevandsområde i området 
nordvest for Esbjerg Havn i 2008 påvistes der ikke nogen signifikant 
påvirkning. 
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Figur 2.3.10. Kønsforstyrrelse (intersex) hos strandsnegleved Havneby i Li-
ster dyb tidevandsområde som funktion af afstanden til TBT-kilde. Den vejle-
dende grænse for en signifikant påvirkning af TBT på populationen af strand-
snegle er et Intersexindex på 0,3. 
 
Undersøgelser af biomarkøren lysosomal membran stabilitet i muslin-
ger fra Grådyb og Juvre Dyb tidevandsområder viser en retentionstid 
på over 90 min, der er den foreslåede grænse for signifikant niveau. 
Muslingerne er således ikke signifikant påvirkede. 
 
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 4.1 Kruså/Vidå indgår 2 terrænnære, 4 regionale 
og 1 dyb grundvandsforekomst.  
 
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. 
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Kvantitativ tilstand, nuværende 
 
Vandbalance 
Vurderes ud fra den aktuelle indvinding sammenholdt med den ud-
nyttelige ressource. Beregning af grundvandsdannelsen er foretaget 
ved hjælp af en strømningsmodel (DK-modellen) på data, der dækker 
perioden 1990 - 2005. I tabel 2.3.12 er udnyttelsesgraden af de 7 
forekomster opgjort, på baggrund af det kvantitative miljømål, jf. 
kapitel 1.2.5. 
 
 
Forekomst 
Id. nr. og navn 

 
Udnyttelig 
ressource 

 
 
 
 

1000 m3 

 
Årlig 

indvinding 
 
 
 
 

1000 m3 

 
Årlig indvin-
dings andel 
af grund-

vands-
dannelsen 

 
% 

 
Udnyttel-
sesgrad 

 
 
 
 

% 
 

 
Potentiel 

restressource 
 
 
 
 

1000 m3 

DK4.1.1.1.Tinglev 80.038 27.054 12 34 52.984 
DK4.1.1.2.Hjerpsted 17.741 4.287 8 24 13.454 
DK4.1.2.1.Hellevad 4.023 231 2 6 3.792 
DK4.1.2.2.Kliplev 6.217 894 5 14 5.323 
DK4.1.2.3.Tonder 691 295 15 43 396 
DK4.1.2.4.Tinglev 10.191 1.374 5 14 8.817 
DK4.1.3.1.Tinglev 2.681 320 4 12 2.361 

 
Tabel 2.3.12. Den årlige indvinding i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå fra 
grundvandsforekomsterne sammenlignet med størrelsen af den udnyttelige 
ressource. Med fed er markeret de forekomster, hvor indvindingen overstiger 
ressourcen, altså hvor der sker en overudnyttelse af grundvandsforekomsten.  
 
 
Som det fremgår af tabel 2.3.12 overstiger indvindingsmængden i 
ingen af forekomsterne den beregnede udnyttelige grundvandsres-
source.  
 
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. 
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 behandling 
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. 
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Grundvandsforekomsterne har en størrelse, der ikke direkte er an-
vendelig til vurdering af vandindvindingers påvirkning af vandløbenes 
minimumsvandføringer. Hovedvandoplandet er derfor opdelt i mindre 
topografiske delvandløbsoplande. De deloplande, hvor den nuværen-
de, tilladte indvinding vurderes at resultere i en overskridelse af den 
acceptable vandløbspåvirkning, er vist i bilag 3, hvor der også rede-
gøres 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 set på, hvor store arealer med overudnyttede delvandløb-
soplande, der dækker arealet af en forekomst, der formodes at forsy-
ne vandløbet med vand.   
 
Det er vurderet at 1 terrænnær: (DK4.1.1.1.Tinglev) og 2 regionale: 
(DK4.1.2.1.Hellevad og DK4.1.2.4.Tinglev) grundvandsforekomster 
har ringe kvantitativ tilstand i forhold til påvirkning af vandløb. 
 
Grundvandsafhængige terrestriske naturtyper og andre naturtyper 
omfatter de 20 naturtyper, der er vist i tabel 1.2.6. Heraf indgår de 9 
naturtyper i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne i Ho-
vedvandoplandet. Grundvandsindvinding kan medføre sænket vand-
stand i søerne/naturområderne, hvilket vil medføre en negativ på-
virkning af områderne. 
 
Beregningerne af påvirkning af søer og terrestriske naturtyper, og 
dermed vurderinger af grundvandsforekomsternes kvantitative til-
stand, er baseret på forudsætninger med store usikkerheder. Derfor 
indgår eventuelle påvirkninger 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. 
Hvor der lokalt er kendskab og sikkerhed for vurdering af uacceptable 
påvirkninger, er grundvandsforekomsterne ud fra ekspertvurdering 
vurderet som ”ringe”. 
 
Et bedre kendskab til kontakten mellem grundvand og overfladevand 
samt målrettet anvendelse af integrerede modeller vil gøre det muligt 
at beregne påvirkningerne med større sikkerhed.  
 
Saltvandsindtrængning mm. 
Der er ikke konstateret indtrængende saltvand som følge af overud-
nyttelse i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
 
 
Samlet vurdering 
De enkelte forekomsters kvantitative tilstand i forhold til de nævnte 
kriterier er opsummeret i tabel 2.3.13. Da de dybe forekomster pr. 
definition ikke har kontakt til overfladevand er kriterierne ”Påvirkning 
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af overfladevand” og ”grundvandsafhængige terrestriske naturtyper” 
ikke relevante for disse forekomster.  
 
 
Forekomst 
Id. nr. og navn 

 
Vandbalance 

 
Påvirkning af 
overfladevand 

 
Påvirkning af terrestri-
ske naturtyper*) 

 
Saltvands-
indtrængning 
mm. 

 
Samlet 
kvantitativ 
tilstand 

DK4.1.1.1. 
Tinglev 

God Ringe Ikke vurderet God Ringe 

DK4.1.1.2. 
Hjerpsted 

God God Ikke vurderet God God 

DK4.1.2.1. 
Hellevad 

God Ringe Ikke vurderet God Ringe 

DK4.1.2.2. 
Kliplev 

God God Ikke vurderet God God 

DK4.1.2.3. 
Tonder 

God God Ikke vurderet God God 

DK4.1.2.4. 
Tinglev 

God Ringe Ikke vurderet God Ringe 

DK4.1.3.1. 
Tinglev**) 

God Ikke relevant Ikke vurderet God God 

 
Tabel 2.3.13.  Grundvandsforekomsternes samlede nuværende kvantitative 
tilstand i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
*) 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 1.2.7. Tærskelværdierne fastsætter grænsen 
mellem god og ringe kemisk tilstand. 
 
Generel kvalitetsvurdering 
Den kemiske tilstand i selve grundvandsforekomsterne ses i tabel 
2.3.14 og gennemgås i det følgende:  
 
Nitrat 
De 2 terrænnære grundvandsforekomster i oplandet har et gennem-
snitligt indhold af nitrat, der ligger over 50 mg/l. Med hensyn til nitrat 
karakteriseres disse forekomster således som værende i ringe til-
stand. De resterende 4 regionale og den dybe grundvandsforekomst 
har alle et gennemsnitligt indhold af nitrat, der ligger under 50 mg/l,  
og disse udpeges derfor som værende i god tilstand med hensyn til  
nitrat. Det skal dog bemærkes, at enkeltmålinger i dele af forekom-
sterne viser nitratkoncentrationer, der ligger over tærskelværdien. 
 
 
Øvrige naturligt forekommende stoffer 
I den regionale grundvandsforekomst (DK4.1.2.4.Tinglev) er der i 
boringerne konstateret en del overskridelser af tærskelværdien for 
fosfor. Det vurderes dog at være tilfældet i en mindre del af forekom-
sten, og forekomsten udpeges derfor som værende i god tilstand med 
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hensyn til fosfor. 
 
Pesticider og andre miljøfarlige stoffer 
Der er konstateret overskridelse af tærskelværdien for pesticider (en-
keltstoffer) i 1 af de terrænnære forekomster: (DK4.1.1.1.Tinglev). 
Denne er derfor udpeget som ringe i forhold til enkeltpesticider. Det 
skal bemærkes, at enkeltmålinger i dele af enkelte forekomster viser 
overskridelser af tærskelværdien for enkeltpesticider. Der ses ingen 
overskridelser af tærskelværdien for summen af pesticider i forekom-
sterne i oplandet. 
 
Ingen af forekomsterne i oplandet til Kruså/Vidå bliver udpeget som 
ringe i forhold til miljøfarlige stoffer, da de overskridelser, der findes i 
boringerne, skønnes at repræsentere en mindre del af forekomsten. 
Der er dog i flere af forekomsterne væsentlige overskridelser i dele af 
forekomsterne, specielt i forbindelse med de store forurenede grun-
de. I oplandet til Kruså/Vidå er 1 terrænnær (DK4.1.1.1.Tinglev) og 1 
regional forekomst (DK4.1.2.4.Tinglev) belastet med miljøfarlige stof-
fer fra forurenede grunde, jf. Rapport om Store jordforureningssager 
(Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark, 2007). 
 
 

Enkeltstoffer og stofgrupper  
Forekomst 
 
Id. nr. og navn  

Nitrat 
 

Pesti-
cider 

 
Klo-
rid 

 
Ar-
sen 

 
Nikkel 

 
Sulfat 

 
Orga-
nisk 
stof 

 
(NVOC) 

 
Fosfor 
(to-
tal) 

 
Ammo
nium 

 
Fluo-
rid 

 
Klorerede 

opløs-
nings-
midler 

 
MTBE 

 
BTEX 

 
Andet 
især 
feno-

ler 

DK4.1.1.1.Tinglev Ringe Ringe God God God God God God God God God God God God 

DK4.1.1.2.Hjerpsted Ringe God God God God God God God God God God  God God God 

DK4.1.2.1.Hellevad God God God God God God God God God God God God God God 

DK4.1.2.2.Kliplev God God God God God God God God God God God God God God 

DK4.1.2.3.Tonder God God God God God God God God God God God God God God 

DK4.1.2.4.Tinglev God God God God God God God God God God God God God God 

DK4.1.3.1.Tinglev God God God God God God God God God God God God God God 

 
Tabel 2.3.14. Grundvandsforekomsternes nuværende kemiske tilstand for 
konkrete stoffer i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå 
 
 
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 
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har dog ikke været et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne vurdere 
eventuelle signifikante stigende tendenser i den generelle udvikling af 
nitratindholdet. Da nitrat er et af de stoffer som er analyseret hyp-
pigst, vurderes at der ikke er datagrundlag for at gennemføre ten-
densanalyser 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. 
Overordnet set er der ikke problemer med indvindingsbetinget salt-
vand i Hovedvanddopland Kruså/Vidå. 
 
Beskyttede drikkevandsforekomster 
I omegnen af 17 vandværker har kildepladser, der indvinder fra de 
terrænnære grundvandsforekomster, mens ca. 15 kildepladser ind-
vinder fra de regionale grundvandsforekomster og ca. 2 vandværker 
fra de dybe grundvandsforekomster.  
Adskilige vandværker har problemer med stigende indhold af nitrat 
og pesticider. Der er ikke foretaget en konkret vurdering af hvert 
vandværks eventuelle problemer med kemiske stoffer. Ingen vand-
værker har tilladelse til udvidet vandbehandling, hvilket ellers kunne 
indikere en øget belastning fra de pågældende stoffer, der behandles 
for.  
 
Samlet vurdering 
De enkelte forekomsters kemiske tilstand i forhold til de nævnte kri-
terier er opsummeret i tabel 2.3.15 og vises 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. 
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Forekomst 
 
Id. nr. og navn 

 
Generel kvalitets-
vurdering 

 
Påvirkning af 
overfladevand 

 
Påvirkning af 
terrestriske 
naturtyper*) 

 
Saltvands-
indtrængning 
mm. 

 
Beskyttet 
drikkevands-
forekomster 

 
Samlet 
kemisk 
tilstand 

DK4.1.1.1. 
Tinglev 

Ringe Ikke vurderet Ikke vurderet God Ikke vurderet Ringe 

DK4.1.1.2. 
Hjerpsted Ringe Ikke vurderet Ikke vurderet God Ikke vurderet Ringe 

DK4.1.2.1. 
Hellevad God Ikke vurderet Ikke vurderet God Ikke vurderet God 

DK4.1.2.2 
.Kliplev 

God Ikke vurderet Ikke vurderet God Ikke vurderet God 

DK4.1.2.3. 
Tonder 

God Ikke vurderet Ikke vurderet God Ikke vurderet God 

DK4.1.2.4. 
Tinglev 

God Ikke vurderet Ikke vurderet God Ikke vurderet God 

DK4.1.3.1.**) 
Tinglev 

God Ikke vurderet Ikke vurderet God Ikke vurderet God 

 
Tabel 2.3.15 Grundvandsforekomsternes samlede nuværende kemiske til-
stand i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. De beskyttede drikkevandsfore-
komster 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.  
 
I den vestlige del af Danmark har vandindvinding til markvanding en 
stor andel i vandbalancen, og i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå er 
det vandindvinding til markvanding, der er hovedårsag til, at der sker 
en negativ påvirkning af vandføringen i vandløbene. 
 
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 
nedbør og fordampning ikke ændres drastisk.  
 
Grundvandsdannelsen kan tage op til 100 år. Det er derfor ikke mu-
ligt at vurdere, hvorvidt der i 2015 kan forventes væsentligt ændrede 
tilstandsforhold. Der er således ikke indregnet nogen ændringer 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 2.3.16.  
 
 
 



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
130 

Nuværende tilstand = forventet tilstand 2015 Forekomst 
 
Id. nr. og navn Kvantitativ tilstand Kemisk tilstand Samlet tilstand 

DK4.1.1.1. Tinglev Ringe Ringe Ringe 

DK4.1.1.2. Hjerpsted God Ringe Ringe 

DK4.1.2.1. Hellevad Ringe God Ringe 

DK4.1.2.2. Kliplev God God God 

DK4.1.2.3. Tonder God God God 

DK4.1.2.4. Tinglev Ringe God Ringe 

DK4.1.3.1. Tinglev God God God 

 
Tabel 2.3.16. Den samlede nuværende og fremtidige (2015) tilstandsvurde-
ring for de 7 grundvandsforekomster i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. De 
beskyttede drikkevandsforekomster er markeret med fed. 
 
Som det fremgår opfyldes målet om god tilstand i 3 af de 7 grund-
vandsforekomster i oplandet i 2015, mens tilstanden i de resterende 
4 forekomster klassificeres som ringe.  
 
 
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 
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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 kunne 
vurdere, om der i konkrete vandområder er behov for en indsats, 
opereres der i denne vandplan med et midlertidigt vurderingsgrund-
lag. Herved kan vandområderne knyttes til fire forskellige indsatska-
tegorier 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 reguleres i 

henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav, det vil sige ved 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik og opfyldelse af miljø-
kvalitetskrav, og  

• at tilslutninger af spildevand fra virksomheder til offentlige spilde-
vandsanlæg i henhold til miljøbeskyttelsesloven skal reguleres 
med tilslutningstilladelser, der skal sikre anvendelse af bedste til-
gængelige teknologi og at miljøkvalitetskrav efter udledning fra 
det offentlige spildevandsanlæg kan opfyldes. 

 
Frem til næste vandplan bestemmes behovet for eventuel yderligere 
indsats af, om der i de enkelte vandområder er eller kan være pro-
blemer med opfyldelse af miljømålet, for så vidt angår miljøfarlige 
forurenende stoffer generelt ved opfyldelse god økologisk tilstand og 
for prioriterede stoffer ved opfyldelse af god kemisk tilstand. Behovet 
for eventuel yderligere indsats bestemmes desuden ud fra, om udvik-
lingen i den samlede belastning med miljøfarlige forurenende stoffer 
opfylder vandrammedirektivets krav om ophør af emissioner, udled-
ninger og tab af prioriterede farlige stoffer og krav om progressiv 
reduktion af forureningen med øvrige stoffer.  
 
Som grundlag for det denne indsats er vandområderne i vandplanen 
inddelt i fire indsatskategorier baseret på tilstandsvurderingen 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 at inddeling i 
kategori, samt den indsats, der skal foretages af myndigheden. 
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1 Vandområde 
uden problem 
 

2 Vandområde 
under observation 

 

3 Vandområde med be-
hov for stofbestemt ind-

sats 

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 over-
skrider 75%-fraktil af 
værdier fra landsdæk-

kende moniterings-
data 

• Koncentration af et 
forurenende stof over-
skrider OSPAR1 Ecoto-

xicological Asses-
sment Criteria (EAC) 

• Signifikante stofre-
laterede biologiske ef-

fekter (fx imposex) 
• 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-
skabskrav3 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 landsdæk-
kende moniteringsdata 

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 den relevante 
myndighed 

• 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 Assesment Criteria (EAC).  
3) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010  om mil-

jøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stof-
fer til vandløb, søer eller havet. 

4) Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders bekendtgørelse nr. 148 
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 
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Landskabsstyrelsens tre miljøcentre) indberetter oplysninger i vilkår i ud-
ledningstilladelser og resultater af relevante tilsynsdata til registrering. 
Oplysningerne fremsendes til vanddistriktsmyndigheden, der er ansvarlig 
for vandplanlægningen, på vanddistrikstmyndighedens anmodning til brug 
for det videre vandplanarbejde, jf. BEK 1699 § 21 stk. 2. Vanddistrikts-
myndigheden sikrer, at oplysningerne registreres og kvantificerer udled-
ningernes omfang i relation til vandområder. 

7) Det vurderes, om kilder er diffuse eller punktkilder jf. definition af de to 
kildetyper sidst i dette afsnit. 

8) Miljømyndighedens gennemgang og revision af tilladelser skal sikre opfyl-
delse 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 fremgår 
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 Vanddistriktsmyndighed 

• Iværksætter foranstaltninger inden for sit myn-
dighedsområde 

• Tilvejebringer eller forbedrer viden om udlednin-
ger med indhold af miljøfarlige stoffer 

• Kvantificerer de individuelle udledningers omfang 
• Vurderer om kilder er diffuse eller punktkilder 
• Indberetter oplysninger efter anmodning 

• Kortlægger kilder til stoftilførsel og kvantificerer 
samlet omfang af tilførsler 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. Bemærk definitionen af diffus og punktkilde nedenfor. 
 
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 miljøkvalitetskrav10 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 direktivbestemt11 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 som ikke kan reguleres individuelt. 
 
 
 
2.4.1 Vandløb 
 
Økologisk tilstand 
En stor del af de åbne vandløb, som indgår i denne vandplan, kan 
ikke forventes at leve op til de opstillede mål i 2015 uden en miljøfor-
bedrende indsats, som ligger ud over de gældende spildevandsplaner 

                                                 
10  Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vand-

områder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller ha-
vet. 

11  EF domstolen har defineret punktkilder i forbindelse med udledning af miljø-
farlige forurenende stoffer som ”enhver handling, der kan tilskrives en ”per-
son” (navngiven udleder, virksomhed mv.), og som resulterer i en tilførsel af 
et forurenende 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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og allerede vedtagne øvrige miljøforbedrende foranstaltninger se ta-
bel 2.4.3.  
 
Tilstanden er desuden ukendt på en mindre del af de åbne stræknin-
ger, som indgår i planen. 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 strækninger, som er 
rørlagte.  
 
En del, især mindre vandløb, har så forringede fysiske forhold, at må-
lopfyldelse ikke kan forventes uden et indgreb til forbedring af disse 
forhold. Dertil kommer, at en række vandløb indeholder forskellige 
former for spærringer, der hindrer faunaens vandring og spredning i 
vandløbssystemerne. Endelig forekommer der i forbindelse med 
vandindvinding store reduktioner i vandføringen. Effekten af en redu-
ceret vandføring på den økologiske tilstand er på nuværende tids-
punkt dog ikke tilstrækkeligt belyst.  
 
En del af de større vandløb forventes først at opnå målopfyldelse ef-
ter 2015, idet der i de kommende år iværksættes en indsats med 
store restaureringer og genopretninger, der i højere grad sikrer varia-
tion og kontinuitet i de fysiske forhold (forbedringer finansieret via 
’miljømilliarden’ og ”snæbelhandlingsplanen” mv). 
 
 
 

Høj tilstand 
 

God tilstand 
 

God potentiale 
eller bedre 

Forventet opfyldelse af målene i 
2015 
 
 
 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Ukendt 
tilstand 

Små naturlige vandløb (type 1) 3 0 15 89 - - 11 

Mellemstore naturlige vandløb (type 
2) 

24 0 146 178 - - 1 

Store naturlige vandløb (type 3) 7 0 27 0 - - 0 

Stærkt modificerede vandløb - - - - 5 36 16 

Kunstige vandløb - - - - 262 34 0 

Åbne vandløb i alt 34 0 188 267 267 70 28 

 
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 åbne strækninger. Ko-
lonnen ’Andet’ dækker bl.a. over, at smådyrsfaunaens tilstand er ukendt. 
 
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. Indsatsbe-
hovet er opgjort både ud fra kendskab til smådyrsfaunaen og ud fra 



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
136 

den eksisterende viden om forekomst af spærringer for faunaens frie 
vandring og spredning.  
 
Beregninger af vandindvindingens påvirkning af vandløb er usikre, 
hvorfor der er brug for yderligere undersøgelser for at kunne vurdere 
effekt, indsatsbehov og indsatsmuligheder. 
 
For vandløb bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandføring 
på over 5 % og 10-25 % af oprindelig medianminimum, hvor vandlø-
benes miljømål er henholdsvis høj økologisk tilstand og god økologisk 
tilstand. Den konkrete fastsættelse af den tilladelige påvirkning in-
denfor intervallet 10-25% vurderes i forhold til vandløbstypen og 
vandløbets sårbarhed i øvrigt. 
 
 

Vandløb, der indgår i vandpla-
nen 
 

 
Naturlige 

Type 1 
(små) 

 

Naturlige 
Type 2 

(mellem) 

Naturlige 
Type 3 
(store) 

Øvrige 
(kunstige 

og SM) 

I alt 
 
 

Samlet vandløbslængde i oplandet 
(km) 

124 350 34 351 859 

Åbne vandløb i alt (km) 119 348 34 354 855 

Åbne vandløb med ukendt tilstand 
(km) 

11 1 0 3 15 

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

91 179 0 70 340 

Fysiske forbedringer 

Behov for ændret vedligeholdelse, 
åbne (km) 1 

87 177 0 69 333 

Behov for genåbning af rørlagte 
strækninger midt i vandløbssyste-
merne (km) 2 

6 2 0 - 8 

Behov for genåbning af øvre rørlag-
te strækninger (km) 2 

2 0 0 - 2 

Behov for restaurering, åbne (km) 1 59 99 0 - 158 

Behov for spærringsfjernelse (antal 
spærringer) 

9 28 0 - 37 

Forbedring af hydrologi 

Behov for begrænsning af vandind-
vinding (km) 4 

- - 2 - - 

Vandkvalitetsforbedringer 

Påvirket af spildevandsudledning. 
Behov for forbedret rensning (km). 

53 106 0 - 159 

Påvirket af dambrug.  
Behov for forbedret rensning (km). 

0 1 0 0 1 

Påvirket af okker, behov for vand-
standshævning eller genslyngning 
(km) 

25 70 0 - 95 

 
Tabel 2.4.4. Behov for forbedring af de hydromorfologiske forhold og vandkvaliteten i naturlige 
vandløb af forskellig størrelse, samt i kunstige og stærkt modificerede (SM) vandløb. 
1En andel af de angivne strækninger er påvirket af spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse. 
Det forventes i udgangspunktet, at indsats i form af forbedret spildevandsrensning vil være til-
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strækkelig til at opnå målopfyldelse på disse strækninger. 
2 Det forudsættes her, hvis der efter genåbning foretages vedligeholdelse, at denne fore-
tages så skånsomt, at de fysiske forhold ikke hindrer målopfyldelse. 3 En række vandløb 
er i ukendt omfang påvirket af okker, og en indsats overfor okker begrænses i denne 
planperiode til ophør/reduktion af vedligeholdelsen (se også afsnit 1.3.2 Anvendte und-
tagelser). 4 Beregningerne er behæftet med usikkerhed. Der foreslås derfor ingen indsats 
overfor påvirkninger fra indvinding. Indsatsbehovet fastlægges frem mod næste vand-
plan. Se afsnit 2.4.4. 
 
Denne beskyttelse af vandløbenes vandføring kan betyde, at der kan 
være tilfælde, hvor der er fastsat et indsatsbehov over for en grund-
vandsindvinding, selvom miljømålet for vandløbet forventes opfyldt i 
2015. Årsagen er, at kriterierne for målopfyldelse i vandløbene endnu 
ikke omfatter alle direktivets kvalitetselementer. I denne vandplan er 
det således kun sammensætningen af smådyrsfaunaen og faunaens 
mulighed for at vandre, der skal vurderes, og af naturlige årsager er 
disse kriterier ikke i alle tilfælde følsomme over for vandføringen 
 
For vandløb, der i denne vandplan er udpegede som kunstige eller 
stærkt modificerede vandområder, medregnes kun forbedringer af 
vandkvaliteten, idet den fysiske tilstand accepteres, som den forelig-
ger i dag. 
 
 
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 og for fysisk indeks m.v. på om-
kring 272 stationer. Overvågningsdata er indsamlet i perioden 1998 
til 2007, men med hovedvægten af data fra perioden 1998 til 2003. 
 
Det er ved vurderingerne antaget, at tilstanden på stationerne i et 
vist omfang er repræsentative for tilstanden på længere strækninger 
omkring stationerne. Dette vil ikke altid være tilfældet, hvorfor der er 
en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen af indsatsbehovet, især 
hvad angår de hydromorfologiske forhold. 
 
For påvirkningerne er der anvendt alle kendte data, hvoraf nogle er 
nye i forhold til basisanalysen. I visse tilfælde er oplysningerne om 
forekomst af spærringer af ældre dato (mere end 10 år gamle), eller 
de mangler helt (gælder visse mindre vandløb). Endvidere kan der i 
enkelte tilfælde være registreret niveauspring i vandløbsbunden, som 
viser sig at være helt naturlige og derfor ikke skal udlignes. På den 
baggrund er der også en usikkerhed forbundet med opgørelsen af 
antallet af spærringer og dermed ved indsatsbehovet for skabelse af 
kontinuitet.  
 
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.  
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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.  
 
Snæbel 
Snæbelbestanden har været fulgt gennem en årrække, og bestands-
udviklingen har givet anledning til bekymring. Med tilskud fra EU-LIFE 
er iværksat en række tiltag der skal vende udviklingen, således at 
gunstig bevaringsstatus kan forventes i 2015 eller få år efter. Arten 
udgør en del af udpegningsgrundlaget i 5 habitatområder med vand-
løb som har udløb i Vadehavet, i alt skønnet til ca. 100 km.  
 
Dyndsmerling 
Dyndsmerlingens levested er grøfter, kanaler, vandhuller, småsøer, 
samt moser, ofte hvor der er ringe iltforhold. Arten er afhængig af en 
veludviklet undervandvegetation, da den gyder sine æg herpå. Dynd-
smerlingen er meget sjælden i Danmark og har kun en yderst be-
grænset udbredelse i Sønderjylland. Arten er akut udryddelsestruet 
og er i overhængende fare for at uddø helt i Danmark. Også i andre 
europæiske lande er den i tilbagegang. Den er især sårbar overfor 
grødeskæring i vandløb, samt for dræning og regulering af vådområ-
der af hensyn til landbrugets afvandingsinteresser. Arten indgår i ud-
pegningsgrundlaget i blot 2 Natura 2000 områder. Det drejer sig ha-
bitatområde 89 Sølsted Mose og område 90 Vidå, Rudbøl Sø og Ma-
gisterkogen. Arten er tidligere fundet uden for disse habitatområder. 
Der er ringe kendskab til artens bevaringsstatus, som vurderes ugun-
stig. 
 
Havlampret 
Arten har sin opvækst både i vandløb og i havet. Den gyder i vandlø-
bene på hård gruset/stenet bund. Arten er sjælden i Danmark og 
indgår i udpegningsgrundlaget i 19 Natura 2000 områder (fortrinsvis i 
Nord og Vestjylland). Havlampret kan ikke passere spærringer eller 
fisketrapper, hvorfor arten er afhængig af fuld kontinuitet for at kun-
ne vandre mellem gyde- og opvækstområderne. Generelt er der 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 
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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. Arten har sandsynligvis gunstig bevaringssta-
tus i de fleste vandløb i Hovedvandoplandet Kruså/Vidå. 
 
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 god 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 i Hovedvandoplandet inddelt i 
4 indsatskategorier, jf. tabel 2.4.1. 
 
 
1. Vandområde 
uden problem 

2. Vandområde 
under observation 

3. Vandområde med 
behov for stofbestemt  
indsats 

4. Vandområde med 
ukendt 
tilstand/belastning 

 En række unavngivne 
vandløb er placeret i 
denne indsatskategori på 
grund af væsentlig på-
virkning af spildevand 
fra punktkilder. 

  

 
Tabel 2.4.5. Vandløb på indsatskategori i Hovedvandopland Kruså/Vidå. Betydningen af indsats-
kategorierne fremgår af tabel 2.4.1.  
 
Vandløb med en kendt betydende belastning fra punktkilder placeres i 
kategori 2 ”Vandområder 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-
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se/omsætning inden tilørslen til vandløbet samt fortyndingen omkring 
udledningsstedet. Foreløbig sættes vandløb med betydende udledning 
fra renseanlæg, spredt bebyggelse, regnbetingede udledninger, indu-
stri eller dambrug i kategorien ”Vandområder under Observation” for 
de stoffer, der er angivet for den enkelte påvirkningstype i førnævnte 
tabel. 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. 
 
På alle andre vandløbsstrækninger er der ingen viden om tilførslen af 
miljøfarlige forurenende stoffer, og disse strækninger er derfor om-
fattet 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 indsatskategori 1 ”Vandområder 
uden problemer”, idet nogle stoffer er vurderet generelt ikke at udgø-
re et problem i Danmark, eksempelvis alachlor (Miljøstyrelsen 2007: 
Basisviden om EU-regulerede stoffer i vandmiljøet, Miljøprojekt nr. 
1181). 
 
Miljømyndighederne i oplandet til Hovedvandoplandet bør gennem 
tilladelser og godkendelser sikre, at udledninger af miljøfarlige foru-
renende stoffer begrænses gennem anvendelse af bedst tilgængelig 
teknologi, ligesom det sikres, at øvrige tiltag iværksættes, jf. tabel 
2.4.1 og retningslinie 49-50, kap. 1.4. 
 
Kategoriseringen kan blive ændret med bl.a. øget viden om påvirk-
ninger, herunder tegn på påvirkninger med pesticider på vandløbs-
fauna. 
 
 
2.4.2 Søer 
 
Økologisk tilstand 
Tilstandsvurderingen af søerne i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå 
viser, at den nuværende samt den fremskrevne tilstand i en del af 
søerne er moderat eller dårligere, se tabel 2.3.5. 16 søer forventes at 
nå målopfyldelse i 2015, uden at der iværksættes supplerende tiltag 
(antagelsen bygges på et spinkelt datagrundlag for mange af søerne). 
 
I figur 2.4.1 ses kvælstof- og fosforbelastningen af de enkelte søer, 
hvor den eksterne belastning er beregnet, dels under de nuværende 
belastningsforhold og dels under den fremskrevne belastning (base-
line 2015). Endvidere er markeret den fosforbelastning, der svarer til 
målopfyldelse. 
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Nuværende
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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 
indsats overfor tilførslen af fosfor (den eksterne belastning), vil ikke 
nødvendigvis medføre at søen opfylde 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.  
 
Det opgjorte indsatsbehov overfor fosfor for at nå målopfyldelse i 
2015 ses i tabel 2.4.5. 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. 
 
 
 
 
 
 



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
142 

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) 

Balledam Høj - 0 0  

Grusgravssø ved Rødekro 1 (God) - 0 0  

Grusgravssø ved Rødekro 2 (Høj) - 0 0  
Haugård Sø (Råstofsø nordvest 
for Rødekro G18) 

(Høj) - 0 0  

Hjulsø 3) (Dårlig) - 0 0  

Hostrup Sø Moderat 0 0 0 X (O) 

Klintemandshøl (God) - 0 0  

Kruså Møllesø Moderat 1,171 0,219 19 X 
Kådnersø (Råstofsø nordvest 
for Rødekro G14) 3) 

- - 0 0  

Lille Søgård Sø (Dårlig) 1,246 0,753 60 X 

Lund Sø  Høj - 0 0  
Lunderup Sø (råstofsø nordvest 
for Rødekro G21)  

- - 0 0  

Præmiesø (råstofsø nordvest 
for Rødekro G13)  

(Høj) - 0 0  

Ralsøen (råstofsø sydvest for 
Rødekro G30) 

Høj - 0 0  

Rudbøl Sø 3)  (Moderat) - 0 0  
Råstofsø nordøst for Rødekro 
(G36) 

Ringe 0,207 0,134 65 X 

Råstofsø ved Rise-Hjarup (G38)  (Høj) - 0 0  
Råstofsø vest for Rødekro 
(G25) 3) 

- - - -  

Råstofsø vest for Uge (G46)  (God) - 0 0  

Saltvandssøen 3) - - - -  
Seifrieds Sø (Sø 232 ved Kli-
plev) 3) 

(Ringe) - 0 0  

Store Søgård Sø  Moderat 1,352 0,541 38 X 

Stubbæk Mose 3)  (Moderat) - 0 0  

Sø 265 ved Kliplev 4) Moderat  - 0 0  

Sø i Kongens Mose 3) -  - 0 0  

Søgård Mose 2) (Høj)  - 0 0  
Søndergård Sø (råstofsø nord-
vest for Rødekro G17)  

(Høj)  - 0 0  

Tranekær Sø (råstofsø nordvest 
for Rødekro G24) 

(God)  - 0 0  

Uge Sø 3  (God)  - - -  

Uge Sø 4 2) (God)  - 0 0  

Uge Sø 5  (Høj)  - 0 0  

 
Tabel 2.4.5. Oversigt over baseline tilstand, baseline fosforbelastning samt det opgjorte indsatsbehov 
overfor fosfor for opnåelse af målopfyldelse i hver af de 31 søer i oplandet. Se i øvrigt omtale under de 
enkelte søer. 
1) Hvis muligt er restaureringsmetode foreslået. (O): Opfiskning 
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2) Der er (evt. tidligere) konstateret andeopdræt ved søen  
3) Tilstand og indsatsbehov ikke opgjort på grund af manglende data 
4) Opgørelse af belastning og indsatsbehov ikke mulig pga. manglende overfladiske til- og fraløb 
 
 
Der skal knyttes følgende kommentarer til de enkelte søer:  
 
Balledam 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Grusgravssø ved Rødekro 1 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Grusgravssø ved Rødekro 2 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Haugård Sø (Råstofsø nordvest for Rødekro G18) 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Hjulsø 
Søen ligger i Natura 2000-område. Søen har ingen overfladiske til- og 
fraløb, hvilket gør, at beregning af fosforbelastning er behæftet med 
stor usikkerhed. Der er derfor ikke beregnet et reduktionsbehov. Det 
vurderes ud fra de foreliggende data, at søen ikke vil opnå målopfyl-
delse i 2015. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor 
stort det eksterne reduktionsbehov er og om det er relevant at re-
staurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst egne-
de.  
 
Hostrup Sø 
Søen ligger i Natura 2000-område. Ud fra belastningsberegninger 
vurderes det, at den eksterne fosforbelastning i 2015 er nedbragt til 
et niveau der muliggør, at søen vil kunne opfylde god tilstand. For at 
opnå målopfyldelse i 2015 vil det være nødvendigt at gennemføre en 
sørestaurering. Det vurderes ud fra de foreliggende data, at fiske-
sammensætningen er skæv til fordel for en for stor bestand af især 
skalle og brasen, hvorfor det foreslås at foretage sørestaurering i 
form af biomanipulering/opfiskning. Der er ligeledes planlagt et gen-
opretningsprojekt finansieret af miljømillarden for Hostrup Sø. 
 
Klintemandshøl 
Søen ligger i Natura 2000-område og vurderes at opfylde god til-
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stand. Der gennemføres derfor ingen særskilt indsats i forhold til sø-
en. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en 
øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Kruså Møllesø 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 219 kg. Det vil dog 
kun være muligt at reducere den eksterne belastning med 33 kg år-
ligt ved en indsats overfor den diffuse afstrømning fra oplandet og 
overfor punktkilder (regnbetingede udløb). Det vurderes ud fra de 
foreliggende data, at der samtidig forekommer intern belastning i 
søen, som ligeledes vil hindre målopfyldelse i 2015.  
 
Kådnersø (Råstofsø nordvest for Rødekro G14) 
Tilstanden er ikke kendt. Der planlægges ingen indsats i denne plan-
periode bortset fra evt. generelle indsatser. Tilstanden må dog ikke 
forringes. Det skal således sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplan-
det sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
Lille Søgård Sø 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 753 kg. Dette kan 
gøres gennem en indsats overfor den diffuse afstrømning fra oplandet 
og overfor punktkilder (regnbetingede udløb).  Det vurderes ud fra de 
foreliggende data, at der forekommer intern belastning i søen, som 
vil hindre målopfyldelse i 2015. Datagrundlaget er dog utilstrækkeligt 
til at vurdere, om det er relevant at restaurere søen, og i givet fald 
hvilken metode, der er den bedst egnede. Derfor tages undtagelses-
bestemmelsen i brug i forhold til sørestaurering, og tidsfristen for 
målopfyldelse forlænges til 2021. 
 
Lund Sø 
Tilstanden er ikke kendt. Der planlægges ingen indsats i denne plan-
periode bortset fra evt. generelle indsatser. Tilstanden må dog ikke 
forringes. Det skal således sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplan-
det sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
Lunderup Sø (råstofsø nordvest for Rødekro G21) 
Tilstanden er ikke kendt. Der planlægges ingen indsats i denne plan-
periode bortset fra evt. generelle indsatser. Tilstanden må dog ikke 
forringes. Det skal således sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplan-
det sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
Præmiesø (råstofsø nordvest for Rødekro G13) 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Ralsøen (råstofsø sydvest for Rødekro G30) 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
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Rudbøl Sø 
Søen ligger i Natura 2000-område. Det vurderes ud fra de foreliggen-
de data, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Datagrundlaget 
er for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor stort det eksterne redukti-
onsbehov er og om det er relevant at restaurere søen, og i givet fald 
hvilken metode, der er den bedst egnede.  
 
Råstofsø nordøst for Rødekro (G36) 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 134 kg årligt. Det-
te kan gøres gennem en indsats overfor den diffuse afstrømning fra 
oplandet. Det vurderes ud fra de foreliggende data, at der forekom-
mer intern belastning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. 
Datagrundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er rele-
vant at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den 
bedst egnede. Derfor tages undtagelsesbestemmelsen i brug i forhold 
til sørestaurering, og tidsfristen for målopfyldelse forlænges til 2021. 
  
Råstofsø ved Rise-Hjarup (G38) 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal dog sikres, at der ikke er aktiviteter i oplandet sker 
en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Råstofsø vest for Rødekro (G25) 
Tilstanden er ikke kendt. Der planlægges ingen indsats i denne plan-
periode bortset fra evt. generelle indsatser. Tilstanden må dog ikke 
forringes. Det skal således sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplan-
det sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
Råstofsø vest for Uge (G46) 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Saltvandssøen 
Søen ligger i Natura 2000-område. Tilstanden er ikke kendt. Søen er 
levested og rasteplads for et stort antal fugle. Det vurderes derfor at 
søen har en stor naturlig fosforbelastning. Der planlægges ingen ind-
sats i denne planperiode bortset fra evt. generelle indsatser. Tilstan-
den må dog ikke forringes. Det skal således sikres, at der ikke ved 
aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Seifrieds Sø (Sø 232 ved Kliplev) 
Søen ligger i Natura 2000-område. Søen har ingen overfladiske til- og 
fraløb, hvilket gør, at beregning af fosforbelastning er behæftet med 
stor usikkerhed. Der er derfor ikke beregnet et reduktionsbehov. Det 
vurderes ud fra de foreliggende data, at søen ikke vil opnå målopfyl-
delse i 2015. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor 
stort det eksterne reduktionsbehov er og om det er relevant at re-
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staurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst egne-
de.  
 
Store Søgård Sø 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 514 kg årligt. Det-
te kan gøres gennem en indsats overfor den diffuse afstrømning fra 
oplandet til søen og fra oplandet til den opstrøms liggende Lille Sø-
gård Sø samt en indsats overfor punktkilder (regnbetingede udløb). 
Det vurderes ud fra de foreliggende data, at der forekommer intern 
belastning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. Datagrundla-
get er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at restau-
rere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst egnede.  
 
Stubbæk Mose 
Søen har ingen overfladiske til- og fraløb, hvilket gør, at beregning af 
fosforbelastning er behæftet med stor usikkerhed. Der er derfor ikke 
beregnet et reduktionsbehov. Det vurderes ud fra de foreliggende 
data, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Datagrundlaget er 
for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor stort det eksterne reduktions-
behov er og om det er relevant at restaurere søen, og i givet fald 
hvilken metode, der er den bedst egnede. Der er konstateret an-
deopdræt ved søen. Hvis dette opretholdes, skal der gennemføres en 
supplerende indsats overfor fosfortilførslen svarende til tilførslen fra 
andeopdrættet.  
 
Sø 265 ved Kliplev 
Søen ligger i Natura 2000-område. Søer har ingen overfladiske til- og 
fraløb, hvilket gør, at beregning af fosforbelastning er behæftet med 
stor usikkerhed. Der er derfor ikke beregnet et reduktionsbehov. Det 
vurderes ud fra de foreliggende data, at der forekommer både eks-
tern og intern belastning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. 
Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor stort det 
eksterne reduktionsbehov er og om det er relevant at restaurere sø-
en, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst egnede.  
 
Sø i Kongens Mose 
Søen ligger i Natura 2000-område. Tilstanden er ikke kendt. Der 
planlægges ingen indsats i denne planperiode bortset fra evt. gene-
relle indsatser. Tilstanden må dog ikke forringes. Det skal således 
sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af 
næringsstoffer.  
 
Søgård Mose 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en 
øget tilførsel af næringsstoffer. Der er observeret andeopdræt i søen, 
hvilket kan påvirke søen negativt. 
 
Søndergård Sø (råstofsø nordvest for Rødekro G17) 
Tilstanden er ikke kendt. Der planlægges ingen indsats i denne plan-
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periode bortset fra evt. generelle indsatser. Tilstanden må dog ikke 
forringes. Det skal således sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplan-
det sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
Tranekær Sø (råstofsø nordvest for Rødekro G24) 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Uge Sø 3 
Søen blev senest undersøgt i 1989. Det er usikkert, om søen vil op-
fylde god økologisk tilstand i 2015. Der planlægges ingen indsats i 
denne planperiode bortset fra evt. generelle indsatser. Det skal dog 
sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af 
næringsstoffer. 
 
Uge Sø 4 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. Der er observeret andeopdræt 
i søen, hvilket kan påvirke søen negativt. 
 
Uge Sø 5 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
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: 
 

1) Reducere tilførsel af næringsstoffer fra omgivende arealer 
gennem: 

 • 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 næringsstofafstrømnin-

gen fra dyrkede arealer 
 • Etablering af 10 – 20 m dyrkningsfrie bræmmer rundt 

om søerne 
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-
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lovgivningen (naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, miljøbeskyttel-
sesloven m.v.).  

 
Natura 2000-områder 
Ud over de ovennævnte Hjulsø, Hostrup Sø, Klintemandshøl, Rudbøl 
Sø, Saltvandssøen, Seifrieds Sø (Sø 232 ved Kliplev), Sø 265 ved 
Kliplev og Sø i Kongens Mose, er 43 øvrige søer udpeget som sø-
naturtyper indenfor Natura 2000-områder, se kortbilag 9. Effekten af 
de generelle virkemidler i vandplanen, herunder randzoner, vil med-
virke til opfyldelse af miljømålet og samtidig medvirke til at sikre, at 
der ikke sker en forringelse i forhold til gunstig bevaringsstatus. 
Kommunerne skal endvidere 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 i 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.  
 
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 
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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.  
 
Der er fundet miljøfarlige forurenende stoffer i sedimentet i Grus-
gravssø ved Rødekro 1, Hostrup Sø, Kruså Møllesø, Rudbøl Sø og Uge 
Sø 4. I Grusgravssø ved Rødekro 1, Hostrup Sø og Rudbøl Sø over-
skrider koncentrationen af flere metaller i sedimentet 75%-fraktilen 
for danske søer, mens kobber i Grusgravssø ved Rødekro 1, cadmium 
og bly i Hostrup Sø og nikkel i Rudbøl Sø overskrider 90%-fraktilen. 
Disse tre søer er derfor indplaceret i både indsatskategori 2 og 3.  
Da viden om indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer i de tre søer 
er begrænset, indgår de også i indsatkategori 4. Dette gør sig også 
gældende for øvrige søer i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå, tabel 
2.4.7. For alle søer tilvejebringes et grundlag for at kunne gennemfø-
re en generel indsat, jf. tabel 2.4.1. Alle søer er også medtaget i ka-
tegori 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). 
 
Søer med en kendt betydende belastning fra punktkilder placeres i 
kategori 2 ”observation”. For forskellige påvirkningstyper angiver ta-
bel 2.2.6a stoffer, der med sandsynlighed giver overskridelse af mil-
jøkvalitetskriterier. Om påvirkningen er betydende for vandmiljøet 
kommer an på koncentrationsniveau og stofmængden i udledningen, 
miljøkvalitetskrav for stoffet og tilbageholdelse/omsætning inden til-
førsel til søen samt fortyndingen omkring udledningsstedet. Foreløbig 
sættes søer med udledning fra renseanlæg, spredt bebyggelse, regn-
betingede udledninger, industri eller dambrug i kategorien "Observa-
tion" for de stoffer, der er angivet for den enkelte påvirkningstype i 
førnævnte tabel. 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. 
 
Det skal bemærkes, at sediment analyserne er af ældre dato, hvor 
der kunne forekomme spildevandstilførsel til søen. Niveauet kan være 
lavere i dag og med tiden forventes det yderligere nedbragt. Der bør 
dog iværksættes undersøgelser, der kan klarlægge i hvilket omfang, 
det høje indhold af tungmetaller i sedimentet i ovennævnte søer er til 
hinder for, at de kan opfylde miljømålet om god økologisk tilstand.  
 
 
Miljømyndighederne i oplandet til Hovedvandopland Kruså/Vidå bør 
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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. 
 
 
1. Vandområde 
uden problem 

2. Vandområde 
under observation 

3. Vandområde med 
behov for stofbestemt  
indsats 

4. Vandområde med 
ukendt 
tilstand/belastning 

 Grusgravssø ved Røde-
kro 1 
Hostrup Sø 
Rudbøl Sø 
Søer med væsentlig 
spildevandspåvirkning 

Grusgravssø ved Røde-
kro 1 
Hostrup Sø 
Rudbøl Sø 

 

 
Tabel 2.4.7. Fordeling af søer på indsatskategori i Hovedvandopland 4.1 Kru-
så/Vidå. Betydningen af indsatskategorierne fremgår af tabel 2.4.1. For nogle 
stoffer er aller søer i Hovedvandoplandet i kategori 1 og 4, jf. teksten. 
 
 
 
 
2.4.3 Kystvande 
 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå omfatter en kort kyststrækning i 
Vadehavet ved Vidåens udløb og sydpå til grænsen og ikke en egent-
lig kyststrækning i Flensborg Fjord, kun selve udmundingen af Kruså. 
Der medtages derfor i denne vandplan også de relevante dele af fra 
vandplanen Hovedvandopland 1.10 Vadehavet og der henvises iøvrigt 
til vandplanerne Hovedvandopland 1.10 Vadehavet og Hovedvandop-
land 1.11 Lillebælt/Jylland mht. kystvande, (se også teksten i kap. 
1.1) 
 
Økologisk tilstand 
Tilstandsvurderingen for kystvandene i Hovedvandopland Vadehavet 
viser, at den nuværende samt den fremskrevne tilstand i samtlige 
vandområder er ringe - dårlig, se tabel 2.3.10. Ingen af de marine 
vandområder forventes dermed at nå målopfyldelse i 2015, uden at 
der iværksættes supplerende tiltag. Den generel målopfyldelse for 
kystvande kan ses på kortbilag 9. 
 
 
For at opnå målopfyldelse skal der iværksættes en indsats der redu-
cerer klorofylkoncentrationerne. Tabel 2.4.8 viser den forventede må-
lopfyldelse i 2015 samt en vurdering af indsatsbehov. Med hensyn til 
kemisk tilstand, se afsnit om miljøfarlige forurenende stoffer/kemisk 
tilstand nedenfor. 
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Forventet målopfyldelse 2015 (baseline) 

• Økologiske miljømål 
 nej nej nej nej nej - 

Nuværende påvirning 2001-2005 

ton N/år 3162 3217 313 1727 220 8639 • Land 
kg N/ha/år 17,4 22,1 11,5 10,6 6,5 13,6 

• Atmosfære 
ton N/år 127 182 297 230 i.b. i.b. 

Fremskreven påvirkning (Baseline 2015) 

ton N/år 2974 3094 294 1655 212 8229 
kg N/ha/år 16,3 21,3 10,8 10,2 6,3 13,0 

• Land 

% red.2) 5,9 3,7 6,1 4,1 3,3 4,6 
ton N/år 127 182 297 230 i.b. i.b. • Atmosfære4) 
% red.2) - - - - - i.b. 

Krav til supplerende indsats i første planperiode 4) 5) 

• Atmosfære4) 
ton N/år      699 

Tabel 2.4.8. Nuværende og fremskreven kvælstofbelastning samt indsats for kystvandene i Ho-
vedvandopland Vadehavet.  i.b.: ikke bestemt. 
 
1) Miljømålet for Vesterhavet 1 sømil er ikke opfyldt. Det har dog ikke været muligt i denne planperiode at 

kvantificere indsatsbehovet grundet relativ lille direkte bidrag fra Danmark og manglende viden om kyst-
strømmen og dens transport af belastning fra de tyske floder.  

2) % reduktion i forhold til 2001-05 
3) Det er her forudsat at den atmosfæriske deposition er uforandret, svarende til den nuværende situation 
4) Det er her forudsat, at der ikke iværksættes indsats til nedbringelse af den atmosfæriske kvælstofdeposi-

tion. 
6) 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. 

 
 
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 Vadehavet er en konkret beregning af TN miljømål og indsatsbehov 
særligt kompliceret, da der ikke er opnået gode statistiske sammen-
hænge mellem udledninger af kvælstof fra det danske opland og klo-
rofyl a koncentrationer i dybene. Pga usikkerhed i 
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beregning af indsatsbehovet foretages der ingen supplerende specifik 
indsats i første planperiode, og evt. yderligere behov for tiltag afven-
ter næste vandplan. Grundet den store udveksling med Nordsøen er 
der desuden behov for at der sker en tilsvarende reduktion i udled-
ningerne til de tilgrænsende vandområder. 
I forhold til den nuværende belastning vil den procentvise reduktion 
(baseline og supplerende generel indsats) for hele hovedvandoplan-
det udgøre 13,8 %. 
 
 
Vandområdet Vesterhavet 1 sømil har allerede en lavere belastning 
end den for V3 områder målsatte belastning. Dog er klorofylniveauet 
alt for højt og området er i kategorien Ringe tilstand. 
 
Der er indikationer på, at fosfortilførslen til alle kystvandene inden for 
Hovedvandoplandet bør reduceres for at sikre opfyldelsen af miljømå-
lene, men størrelsen af reduktionsbehovet har ikke kunnet kvantifice-
res til denne vandplan. Der er således behov for at sikre en fortsat 
progressiv reduktion af den menneskeskabte fosforpåvirkning af 
kystvandområderne fra såvel diffuse kilder (herunder især landbru-
get) som punktkilder. Den indsats, der planlægges for vandløbene 
samt overfor fosforbelastningen af søer i Hovedvandoplandet, vil i 
nogle kystvandsoplande også kunne bidrage til en reduktion af fosfor 
tilførslen til kystvandene. 
 
Erhvervsfiskeri 
Muslingefiskeri. By- og Landskabsstyrelsen og Fiskeridirektoratet er 
enige om, at der for de enkelte vandområder skal fastsættes regler 
og ske en udvikling i metoder til fiskeri af muslinger, så muslingefi-
skeri med tunge bundslæbende redskaber ikke forhindrer opfyldelsen 
af god økologisk tilstand generelt i vandområdet.  
 
Indsatsen for at sikre opfyldelse af god økologisk tilstand skal ske 
igennem vilkår til muslingefiskeriet. Endvidere igangsættes en udvik-
ling af mere miljøvenlige skraberedskaber og metoder, der er mere 
skånsomme overfor påvirkninger af havbunden, så påvirkningerne på 
bundfaunaen og de store bundlevende alger mindskes i tilstrækkeligt 
omfang. Dette arbejde vil evt. blive suppleret med projekter, der har 
til formål at ophjælpe bundforholdene såsom udlægning af skaller. 
 
Indenfor de forskellige typeområder skal det konkret vurderes om 
muslingefiskeriet kan afgrænses til mindre, præcist definerede vand-
områder, således at muslingefiskeriet ikke påvirker typeområdets 
samlede tilstand.    
 
Indsatsen i relation til muslingefiskeri vil således i 1. planperiode ske 
ved en undersøgelse af mulighederne for at sikre opfyldelsen af god 
økologisk tilstand i et samarbejde mellem Miljøministeriet og Fødeva-
reministeriet. Undersøgelserne vil omfatte mulighederne for:  

• fortsat muslingefiskeri med mere miljøskånsomme fiskerime-
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toder 
• fiskeri af muslinger i mindre, præcist definerede vandområder 

ud fra en konkret vurdering 
• opbygning af en muslingeproduktion ved opdræt på liner i 

vandområder med gode strømforhold   
 
På baggrund af undersøgelserne tages stilling til mulighederne for et 
fortsat muslingefiskeri i de enkelte vandområder i 2. planperiode. 
 
Øvrigt bundtrawlfiskeri. By- og Landskabsstyrelsen og Fiskeridirekto-
ratet vil i 1. planperiode gennemføre en kortlægning af trawlfiskeriet i 
kystvandene og på baggrund heraf vurdere behovet for indsats.       
 
 
Natura 2000-områder 
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 
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 
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 det beregnede indsatsbehov 
for disse områder er imidlertid større og vurderet op til ca. 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 grænse-
overskridende belastninger og atmosfærisk belastning, og herunder 
ikke mindst hvilken virkning indsatsen inden for andre sektorer vil få 
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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 Vadehavet er beregninger af miljømæssige sammenhænge for-
bundet med stor usikkerhed og til beregninger af indsatsbehov er 
derfor valgt at anvende samme opgørelsesmetode, som anvendes i 
Tyskland for deres del af Vadehavet. På den måde fastsætte det dan-
ske indsatsbehov på baggrund af den relative andel som den danske 
belastning udgør. Herved er der opgjort et indsatsniveau i Vandplan 
2010, der ligger på linje med den allerede forudsatte men endnu ikke 
gennemførte danske VMP III indsats samt den indsats som opnås ved 
implementering af generelle virkemidler under Grøn Vækst strategi-
en. Vurdering af behov for yderligere indsats udskydes til Vandplan 
2015. 
 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer/kemisk tilstand 
På baggrund af tilstandsvurderingen (afsnit 2.3) og vurdering af 
evt. kilder til stoftilførsel er vandområderne inddelt i 4 indsatskatego-
rier, jf. tabel 2.4.1 og 2.4.9. 
 
Der er fundet en række miljøfarlige forurenende stoffer i sediment og 
muslinger i kystvande i Hovedvandopland Vadehavet. Herunder er 
det prioriterede stoffer kviksølv fundet i muslinger i Grådyb, Knude 
Dyb, Juvre Dyb og Lister Dyb tidevandsområder i koncentrationer, 
som overskrider miljøkvalitetskrav fastsat i gældende bekendtgørel-
se. Områderne er derfor placeret i kategori 3 ”stofbestemt indsats”. 
 
I sediment og biota i øvrigt i Vadehavet er der, i forhold til nationale 
og internationale vejledende vurderingskriterier også målt et højt 
indhold af en række stoffer/stofgrupper: tungmetaller, TBT (tributyl-
tin) og PCB. 
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1 
Vandområde 
uden problem 

 

2 
Vandområde 

under observati-
on 

 

3 
Vandområde med 
behov for stofbe-

stemt indsats 

4 
Vandområde med 
ukendt tilstand 
eller belastning 

 

Alle kystvandsom-
råder i Hovedvand-
opland Vadehavet 

Grådyb  
tidevandsområde 
Knude Dyb  
tidevandsområde 
Juvre Dyb  
tidevandsområde 
Lister Dyb  
Tidevandsområde 
Vesterhavet 1 
sømil 
Havne 

Grådyb  
tidevandsområde 
Knude Dyb  
tidevandsområde 
Juvre Dyb  
tidevandsområde 
Lister Dyb  
tidevandsområde 

Alle kystvandsom-
råder i Hovedvand-
opland Vadehavet 

 
Tabel 2.4.9. Fordeling af kystvande i indsatskategorier i Hovedvandopland 
Vadehavet. For yderligere forklaring af kategorierne – se teksten. 
 
Koncentrationen af en række stoffer overskrider 75%- og/eller 90%-
fraktilen af landsdækkende moniteringsdata for sediment og musli 
ger i de undersøgte vandområder, ligesom vejledende økotoksikolo-
giske værdier (EAC) overskrides, jf. tabel 2.3.11. Disse vandområder 
indgår derfor i indsatskategori 2 og/eller 3.  
 
Vandområderne indgår i udgangspunktet også i indsatskategori 4, da 
der er begrænset viden om en række miljøfarlige forurenende stoffers 
forekomst i vandområderne. 
 
Vesterhavet 1 sømil og Vesterhavet 12 sømil er også omfattet 
af indsatskategori 4, da forekomsten af miljøfarlige forurenende stof-
fer her er ukendt. For vandområder omfattet af indsatskategori 4 til-
vejebringes det fornødne grundlag for at kunne gennemføre en gene-
rel 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 stoffet alachlor (Miljøstyrelsen 2007: Basisviden om EU-
regulerede stoffer i vandmiljøet, Miljøprojekt nr. 1181). 
 
På grund af udsivninger fra Kærgår Plantage er vandområdet Vester-
havet 1 sømil yderligere placeret i indsatskategorien 2 ”vandområder 
under observation”. Vandområderne fremgår af 
tabel 2.4.8. 
 
Miljømyndighederne i oplandet til Hovedvandopland Vadehavet 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 kap. 1.4.  
 
For så vidt angår TBT, foregår der en international regulering af bru-



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
156 

gen af TBT, idet anvendelse og salg af produkter med TBT til antifou-
ling siden 2003 har været forbudt i hele EU. Fra 1.januar 2008 har 
TBT som bundmaling været forbudt på alle skibe, der anløber euro-
pæiske havne. Indsatsen har allerede sat sig spor i en aftagende kon-
centration af TBT i muslinger. Forekomsten af kønsforstyrrelser hos 
strandsnegle ved Havneby i Lister Dyb tidevandsområde var dog sta-
dig signifikant i 2007. 
 
 
 

2.4.4 Grundvand 
 
Kvantitativ tilstand 
 
Vandbalance 
Ingen grundvandsforekomster har ringe kvantitativ tilstand på bag-
grund af vandbalancevurderingen. 
 
Påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper. 
3 grundvandsforekomster har ringe kvantitativ tilstand som følge af 
påvirkning af vandløb.  

• DK4.1.1.1.Tinglev 
• DK4.1.2.1.Hellevad 
• DK4.1.2.4.Tinglev 

 
Påvirkningsberegningerne udpeger nogle geografiske områder (del-
vandløbsoplande), hvor den nuværende tilladte indvinding vurderes 
at resultere i en overskridelse af den acceptable vandløbspåvirkning.  
 
I forkomster med god tilstand findes også overudnytttede delvan-
doplande. Påvirkede delvandoplande fremgår af 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 kontakten mellem grund-
vandsforekomster og overfladevand, og vidensgrundlaget for be-
stemmelse af medianminimumsvandføring bør forbedres.  
Der foreslås ingen indsats over for vandløbspåvirkninger fra grund-
vandsindvinding til markvandingsformål. Et kvalificeret indsatsbehov 
kan beregnes frem mod næste vandplan, og der kan opstilles et rea-
listitisk 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 planperio-
der. 
 
I alle tilfælde er der tale om en udskydelse af tidsfristen for fuld må-
lopfyldelse. 
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Der foreslås ingen indsats overfor forekomsternes kvantitative til-
stand, hvor det drejer sig om kontakt mellem grundvand og søer, 
kystvande og terrestriske naturtyper, da der er behov for en nøjere 
beskrivelse af denne kontakt. Dette forventes først afklaret i den 
kommende planperiode. 
 
Saltvandsindtrængning mm. 
Ingen grundvandsforekomster har ringe kvantitativ tilstand på bag-
grund af saltvandsindtrængning. 
 
Tabel 2.4.10 viser indsatsbehov overfor kvantitativ tilstand i grund-
vandsforekomsterne i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forekomst 
Id. nr. og navn 
 

 
Tilstand 

2015 

 
Påvirkning 

 
Indsatsbehov*) 

DK4.1.1.1. Tinglev Ringe 
Vandindvinding. 
(Påvirkning af vand-
løb, jf. afsnit 2.3.4) 

Flytning af kildeplads eller 
reduceret vandindvinding. 
Behovet skal kvalificeres. 

DK4.1.1.2. Hjerpsted God Ingen Intet 

DK4.1.2.1. Hellevad Ringe 
Vandindvinding. 
(Påvirkning af vand-
løb, jf. afsnit 2.3.4) 

Flytning af kildeplads eller 
reduceret vandindvinding. 
Behovet skal kvalificeres. 

DK4.1.2.2. Kliplev God Ingen Intet 
DK4.1.2.3. Tonder God Ingen Intet 

DK4.1.2.4. Tinglev Ringe 
Vandindvinding. 
(Påvirkning af vand-
løb, jf. afsnit 2.3.4) 

Flytning af kildeplads eller 
reduceret vandindvinding. 
Behovet skal kvalificeres. 

DK4.1.3.1. Tinglev God Ingen Intet 
 
Tabel 2.4.10. Indsatsbehov for kvantitativ tilstand i Hovedvandopland 4.1 
Kruså/Vidå. 
*) Der er generelt behov for en nøjere beskrivelse af kontakten mellem grundvand og 
søer, kystvande og terrestriske naturtyper. Dette forventes først afklaret i den kom-
mende planperiode 
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Kemisk tilstand 
 
Kemisk tilstand i grundvandsforekomsterne 
2 grundvandsforekomster har ringe kemisk tilstand, se kapitel 2.3. på 
grund af overskridelse af kvalitetsstandarder og tærskelværdier for 
de stoffer, der er nævnt i kapitel 2.3.4. Angående indsats, se beskri-
velsen 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. 
 
Beskyttede drikkevandsforekomster 
Der foreslås ikke indsats overfor de 2 grundvandsforekomster med 
ringe kemisk tilstand, som også har status som beskyttede drikke-
vandsforekomster, idet det forventes varetaget af den generelle mil-
jøregulering i form af nationale vandmiljøplaner og pesticidhandlings-
planer, nationale godkendelsesordninger for anvendelse 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 2.4.11 viser indsatsbehov i relation til den kemiske tilstand i 
grundvandsforekomsterne i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
 
 
Forekomst 
Id. nr. og navn 
 

 
Tilstand 

2015 

 
Påvirkning 

 
Indsatsbehov*) 

DK4.1.1.1. Tinglev Ringe 

Nitrat og pesticider 
(Generel tilstand, drik-
kevand jf. afsnit 2.3.4) 

Ingen indsats, da den varetages 
af generelle reguleringer og 
kommunale indsatsplaner. 

DK4.1.1.2. Hjerpsted Ringe 

Nitrat (Generel tilstand, 
drikkevand jf. afsnit 

2.3.4) 

Ingen indsats, da den varetages 
af generelle reguleringer og 
kommunale indsatsplaner. 

DK4.1.2.1. Hellevad God Ingen Intet 

DK4.1.2.2. Kliplev God Ingen Intet 
DK4.1.2.3. Tonder God Ingen Intet 

DK4.1.2.4. Tinglev God Ingen Intet 
DK4.1.3.1. Tinglev God Ingen Intet 

 
Tabel 2.4.11. Påvirkning og indsatsbehov for kemisk tilstand i Hovedvandop-
land 4.1 Kruså/Vidå. De beskyttede drikkevandsforekomster er markeret med 
fed. 
*) Der er generelt behov for en nøjere beskrivelse af kontakten mellem grundvand og 
søer, kystvande og terrestriske naturtyper. Dette forventes først afklaret i den kom-
mende planperiode. 
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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. 
 
 
 

 
 
- Etablering af ny boring ved Tinglev Vandværk 
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2.5 Virkemidler, foranstaltninger og økono-
mi 
 
Analyserne i afsnit 2.4 viser, at for at vandområderne i Hovedvandop-
land 4.1 Kruså/Vidå 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 4.1 Kruså/Vidå udar-
bejdet 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 31 søer, cirka. 859 km vandløb samt 3 grundvandsfore-
komster.  
 
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  
 

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). 
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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 som den var ved den 
seneste bedømmelse, samt den fremskrevne påvirkning i år 2015 
(baseline 2015) når man inddrager effekten af allerede planlagte og 
gennemførte tiltag til reduktion af påvirkningen. Denne er som ud-
gangspunkt foretaget indenfor de seneste fem år, men kan i visse 
tilfælde være ældre. Hertil indarbejdes den fremskrevne påvirkning i 
år 2015 (baseline 2015) når man inddrager effekten af allerede plan-
lagte og gennemførte tiltag til reduktion af påvirkningen. 
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 eller tekniske årsager, mu-
ligt at gennemføre en indsats, der i denne første vandplanperiode 
dækker det fulde indsatsbehov. Den indsats, der gennemføres, be-
tegnes som indsatskravet for planperioden. Hvor det ikke er muligt at 
opfylde det fulde indsatsbehov, forlænges tidsfristen for opnåelse af 
miljømålet til efter 2015, jf. undtagelsesbestemmelserne i miljø-
målslovens § 19. I afsnit 1.3.2 er de konkret anvendte undtagelser 
beskrevet. 
 
På baggrund af fastlagte indsatskrav for 1. vandplanperiode er ne-
denstående 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 4.1 Kruså/Vidå, 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 Hovedvandopland 
4.1 Kruså/Vidå specificeret i tabel 2.5.1.  
 
Samlet for Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå er baseline-effekten af 
allerede planlagte og gennemførte tiltag til reduktion af påvirkningen 
opgjort til en reduktion af kvælstofudledningen på ca. 7,5 tons og en 
reduktion fosforudledningen på ca. 0,4 tons 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.  
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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.  
 
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. 
  
For renseanlæg og industri med direkte udledning vurderes, at der i 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå allerede anvendes den teknisk 
bedst tilgængelige rensning i relation til næringssaltfjernelse, hvilket 
resulterer i en marginal baselineeffekt fra disse kilder. 
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Baseline 2015 – forudsætninger 
Hovedvandopland Vidå-Kruså 

Effekter 

Iværksatte tiltag og forudsætninger Dosering 

Kvælstof 
Reduce-
ret ud-
ledning 

 
Ton/år 

Fosfor 
Reduce-

ret 
udled-
ning 

 
Ton/år 
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Diffus påvirkning fra næringsstoffer   6,3 0,18    

 
Energiaftalen 2008-2011 
(mere biogas og energiafgrøder)  

    

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

    

VMP III  

  2,6 0,18 

+ +  

Miljømillard-projekter   3,7 0,25 + +  

       

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder  1,2 0,22    

Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrens-
ning 

Ca. 410 
 Ejend. 

0,3 0,2 
  + 

Renseanlæg – forbedret spildevandsrens-
ning/nedlæggelse  

1 anlæg 
0,9 0,02 

   

SAMLET EFFEKT   7,5 0,4    

 
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.  
 

 
- Regnvandsbassin vest for Padborg, der afvander motorvejen og en del af 
industriområdet i Padborg, bassinet har udløb til den øvre del af Vidå-
systemet. 
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2.5.2 Indsatsprogram – supplerende foranstaltninger 
 
I afsnit 1.3.1 er opsummeret de supplerende foranstaltninger som 
samlet for Hovedvandopland 4.1. Kruså/Vidå skal gennemføres i før-
ste planperiode.  
 
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. 
 

 

- stemmeværk og højvandsslusen i Sønderå opstrøms Rudbøl sø i Tønder-
marsken 
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Virkemiddelbeskrivelse 
 
Til brug for opstilling af et indsatsprogram for vandområderne i Ho-
vedvandopland 4.1 Kruså/Vidå er benyttet en række omkostningsef-
fektive virkemidler. En nærmere beskrivelse af de benyttede virke-
midler er samlet i et virkemiddelkatalog med en kort beskrivelse af 
hvert enkelt virkemiddel, herunder forudsætninger, effekter og øko-
nomi. 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 
til landbrugsbelastningen af vandområderne. Der er således en effekt 
af de generelle virkemidler i alle sø- og kystoplande.  
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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 4.1 Kruså/Vidå. 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 4.1 Kruså/Vidå. 
 
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. 
 
 
I Hovedvandopland Vidå-Kruså anvendes af disse virkemidler kun 
”Etablering af arealer med periodevis oversvømmelse i ådale op-
strøms søer medhenblik på fosforfjernelse til søer”. Vådområde ind-
satsen skal som udgangspunkt ske indenfor de områder, der er ud-
lagt 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 
4.1 Kruså/Vidå. Til hvert virkemiddel er anført såvel effekter som 
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 4.1 Kruså/Vidå. I tabel 2.5.2 er vist den specifikke an-
vendelse af de målrettede landbrugstiltag for søoplandene i Hoved-
vandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
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Fordeling af Å-dale til P-fjernelse, vådområder og yderligere efterafgrøder 

i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå 

Virkemiddel Delopland 
Oversvømmelse 

af ådale til fosfor-
fjernelse 

 
Hektar 

Vådområder til 
kvælstoffjernelse 

 
 

Hektar1 

Efterafgrøder - 
yderligere  
anvendelse 

 
hektar 

Søer    
Balledam    
Grusgravssø ved 
Rødekro 1    

Grusgravssø ved 
Rødekro 2 

   

Haugård Sø 
(Råstofsø nord-
vest for Rødekro 
G18) 

   

Hjulsø     
Hostrup Sø    
Klintemandshøl    
Kruså Møllesø    
Kådnersø 
(Råstofsø nord-
vest for Rødekro 
G14)  

   

Lille Søgård Sø 58,7   
Lund Sø     
Lunderup Sø 
(råstofsø nord-
vest for Rødekro 
G21)  

   

Præmiesø 
(råstofsø nord-
vest for Rødekro 
G13)  

   

Ralsøen (råstofsø 
sydvest for Rø-
dekro G30) 

   

Rudbøl Sø    
Råstofsø nordøst 
for Rødekro 
(G36) 

10,3   

Råstofsø ved 
Rise-Hjarup 
(G38)  

   

Råstofsø vest for 
Rødekro (G25)  

   

Råstofsø vest for 
Uge (G46)  

   

Saltvandssøen     
Seifrieds Sø (Sø 
232 ved Kliplev)  

   

Store Søgård Sø     
Stubbæk Mose    
Sø 265 ved Kli-
plev    

Sø i Kongens 
Mose  
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Fordeling af Å-dale til P-fjernelse, vådområder og yderligere efterafgrøder 
i Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå 

Virkemiddel Delopland 
Oversvømmelse 

af ådale til fosfor-
fjernelse 

 
Hektar 

Vådområder til 
kvælstoffjernelse 

 
 

Hektar1 

Efterafgrøder - 
yderligere  
anvendelse 

 
hektar 

Søer    
Søgård Mose    
Søndergård Sø 
(råstofsø nord-
vest for Rødekro 
G17)  

   

Tranekær Sø 
(råstofsø nord-
vest for Rødekro 
G24) 

   

Uge Sø 3     
Uge Sø 4    
Uge Sø 5     
Totalt anvendt  69   

 
Tabel 2.5.2. Fordeling af anvendelsen af å-dale til fosforfjernelse, vådområ-
der og yderligere efterafgrøder i søoplande i 1. vandplanperiode for Hoved-
vandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
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 
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Den samlede indsats i Hovedvandopland 4.1. Kruså/Vidå sikrer en 
reduktion i næringsstofudledningen til overfladevande på ca. 11 tons 
kvælstof og ca. 1,8 tons fosfor i 1. vandplanperiode.  
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. 
Indsatsen i forhold til den fysiske påvirkning i oplandet går primært 
på sikring af forbedrede fysiske forhold i vandløbene. Virkemidlerne 
omfatter ændret vandløbsvedligeholdelse for 194 km vandløb (inkl. 
okkervandløb), vandløbsrestaurering for 76 km vandløb, samt ud-
lægning af randzoner langs vandløb og søer. 
 
Der er ikke forudsat en indsats i forhold til kunstige åbne - og kunsti-
ge rørlagte vandløb. Disse udgør dog tilsammen kun en lille andel af 
det samlede antal km vandløb i hovedvandoplandet. Anvendte undta-
gelser (afsnit 1.3.2) omfatter vandløbsstrækninger (ca. 26 km) med 
ukendt tilstand og moderat til stærkt okkerbelastede vandløb (50 
km), der grundet naturlig forsinkelse ikke når målet inden 2015. 
 
Indsats i forhold til okker 
Indsatsen i de okkerbelastede vandløb omfatter vandstandshævning 
og forbedring af vandløbenes evne til iltning af opløst jern. Virkemid-
let for de okkerbelastede vandløb er ændret vandløbsvedligeholdelse 
på 94 km vandløb. Heraf skal der for 50 km moderat til stærkt bela-
stede vandløb i tillæg ske en vandstandshævning på de ånære area-
ler. Dette fortages ved en hævning af vandløbsbunden og eventuel 
genslyngning af vandløbet. 
 
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 og søer. 
Det har derfor visse steder vist sig nødvendigt at iværksætte en sup-
plerende indsats vedrørende regnbetingede udløb samt kloakering i 
oplande med spredt bebyggelse, som efter Regionplan 2005 ikke er 
omfattet af en (baseline) indsats. Denne indsats medfører samtidig 
en reduktion fosfor- og kvælstofbelastningen. 
 
De i tabel 1.3.1 opgjorte indsatser for de regnbetingede udløb og re-
duktion af markvanding er forbundet med stor usikkerhed. Der må i 
forbindelse med den kommunale handleplan og revision af kommu-
nernes spildevandsplaner tages stilling til, hvordan regulering af 
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regnbetingede udledninger og reduktion af vandindvindingen konkret 
udmøntes inden for rammen af de statslige indsatsprogrammer. 
 
Visse vandløbsstrækninger er påvirket af pesticidrester fra landbrug 
og/eller gartnerier (jf. afsnit 2.4.1 – kemisk tilstand). Indsatsen i for-
hold til begrænsning af pesticidtab fra landbrug/gartnerier består i at 
etablere fylde- og vaskeplads mv. med opsamling og genanvendelse 
af overfladevand på enkelte ejendomme. Det vurderes at der er tale 
om forholdsvis få landbrug og gartnerier i hovedvandoplandet hvorfor 
indsatsen ikke er medtaget i det overordnede indsatsprogram. Desu-
den er en bekendtgørelse om indretning af fylde- og vaskepladser på 
landbrug at 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 ligeledes være påvirket af ferskvandsdam-
brug. Ud fra en konkret vurdering af indsatsbehovet kan der blive 
behov for at nedbringe påvirkningen med organisk stof. Dette kan 
gennemføres ved skærpede krav i forbindelse med miljøregulering af 
virksomheden, f.eks. ved at omlægge produktionen til recirkulerede 
anlæg. Undtagelsesvis kan det komme på tale at opkøbe dambrug. 
Indsatsen for at sikre kontinuitet kan ske i overensstemmelse med 
bilag 8 herunder at der sikres en tilstrækkelig vandføring i vandløbet, 
jf. bilag 8. I hovedvandopland Kruså/Vidå er der identificeret 1 dam-
brug, hvor udledningen af organisk stof fra opdrætsanlægget vurde-
res at være årsag eller væsentlig medvirkende årsag til at målsæt-
ningen i vandløbene ikke kan opfyldes. Det drejer sig om Hellevad 
Mølle Dambrug i Åbenrå Kommune. 
  
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 derudover muligt via kommunernes handleplaner at opnå sy-
nergieffekter ved at foretage en koordineret indsatsplanlægning for 
vandplanens vandområder og de naturtyper og arter, som er omfat-
tet af Natura 2000-planer inden for Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå.   
 
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.  
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Et andet eksempel på synergieffekt kan opstå, når en Natura 2000-
plan foreskriver et behov for at skabe nye arealer med habitatnatur. 
Ny natur kan f.eks dannes ved at omlægge agerjord til vedvarende 
græsningsareal. En hensigtsmæssig placering af disse arealer kan på 
samme tid skabe ny natur og reducere tabet af kvælstof og fosfor fra 
arealet og dermed bidrage til opfyldelsen af miljømålene for ned-
strøms 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 opnås god eller høj naturtilstand. Det vurde-
res dog, at det ved passende implementering af vandplantiltag i åda-
lene 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.   
 
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. andefugle og terner.  
 
Tilsvarende vil vandplan-indsatser for vandløb, der fjerner spærrin-
ger, genopretter fysiske forhold og nedbringer belastning med ilt-
forbrugende og miljøfremmede stoffer, medvirke til at Natura2000-
målsætningen om gunstig bevaringstilstand for vandløbsnatur og til-
knyttede arter opfyldes.  
 
Vandplanen forventes at medvirke til helt eller delvist at opfylde ind-
satsbehovet for de våde naturtyper og vandtilknyttede arter, der er 
omfattet af udpegningsgrundlaget i de i alt 10 Natura 2000 –
områder på følgende måde, jf. bilag 1: 
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N89 Vadehavet 
• Reduktion af næringsstoftilførsel til søer, vandløb, ferske og 

marine og vådområder. 

• Reduktion af næringsstoffer til søer, vandløb, ferske og marine 
vådområder sikrer gode fourageringsforhold og/eller leveste-
der for arterne på udpegningsgrundlagene. 

• Reduktion af udledningen af miljøfremmede stoffer, hvilket 
gavner fisk, pattedyr og fugle på udpegningsgrundlagene. 

• Ændret vandløbsvedligeholdelse hvilket forbedrer vilkårene for 
naturtypen 3260 Vandløb med vandplanter og fiskene på ud-
pegningsgrundlagene, samt sikrer fødegrundlag for fiskeæ-
dende pattedyr og fugle. 

• Sikring af gode fysiske forhold i vandløb hvilket gavner fiskene 
på udpegningsgrundlagene, samt sikrer fødegrundlag for 
fiskeædende pattedyr og fugle på udpegningsgrundlagene. 

• Reducering af antallet af spærringer og åbne rørlægninger i 
vandløb, hvilket gavner fiskene på udpegningsgrundlagene, 
samt sikrer fødegrundlag for fiskeædende pattedyr og fugle.  

 
N94 Rinkenæs Skov, Dyrehave og Rodeskov 
• Nedbringelse af næringsstofudledningen til områdets søer og 

vandhuller, hvilket gavner stor vandsalamander.  
 

N95 Hostrup Sø, Assenholm mose og Felsted Vestermark 
• Reduktion af næringsstoftilførsel til søer og vandløb. 

• Sikring af gode fysiske forhold samt åbne rørlægninger i vand-
løb, hvilket sikrer fødegrundlag for odder. 

• Reduktion af næringsstoffer til søer og vådområder sikrer godt 
fødegrundlag og levesteder for stor vandsalamander, rørdrum, 
trane, havørn, rørhøg og tinksmed. 

 
N96 Bolderslev Skov og Uge Skov 
• Reduktion af næringsstoffer til søer og vådområder sikrer gode 

fourageringsforhold og levesteder for stor vandsalamander.  

• Reduktion af næringsstoftilførsel til søer og vandløb. 

N97 Frøslev Mose 
• Det vurderes ikke, at vandplanen vil bidrage til udførelsen af 

Natura 2000-planens program.  
 

N98 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose 
• Reduktion af næringsstoffer til søer, vandløb og vådområder 

sikrer gode fourageringsforhold og levesteder for rørhøg og 
hedehøg.  
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N99 Kongens Mose og Draved Skov 

• Reduktion af næringsstoftilførsel til søer, vandløb og vådom-
råder. 

• Reducering af antallet af spærringer hvilket gavner 
bæklampret. 

• Reduktion af næringsstoffer til søer og vådområder sikrer 
gode fourageringsforhold og/eller levesteder for rørhøg, he-
dehøg, tinksmed og sortterne.  

 
N100 Sølsted Mose 
• Reduktion af næringsstoftilførsel til søer, vandløb og vådområ-

der. 

• Ændret vandløbsvedligeholdelse hvilket forbedrer vilkårene for 
dyndsmerling.  

 
N101 Sønder Ådal 
• Reduktion af næringsstoffer til søer, vandløb og vådområder 

sikrer gode fourageringsforhold og/eller levesteder for rørhøg, 
hedehøg, sortterne og rørdrum.  

 
N103 Kogsbøl og Skast Mose 
• Reduktion af næringsstoffer til søer, vandløb  og vådområder 

sikrer gode fourageringsforhold og levesteder for sortterne.  
 
 
2.5.3 Omkostningsanalyse 
 
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 øvrige virke-
midler er fordelingen foretaget i forhold til størrelsen af opgjorte ind-
satskrav og et beregnet potentiale i de enkelte sø- og kystdelvan-
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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.  
 
Enhedsomkostningerne såvel som de samlede omkostninger af den 
supplerende indsats er opgjort som årlige omkostninger stat, kom-
muner, forsyningsselskaber (borgerne) og erhverv. Disse omkostnin-
ger er de direkte omkostninger forbundet med implementeringen 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 incl. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Krusåen nedstrøms møllesøen 
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2.7 Inddragelse af offentligheden 
 
2.7.1 Introduktion 
 
Dette afsnit redegør for inddragelse af offentligheden i vandplanen for 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå. 
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. 
 

Tabel 2.7.1. Arbejdsprogram og tidsplan for vandplanarbejdet, herunder hø-
ringsperioder 

 
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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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? 
 
 
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. 
 
I Sydjylland har Miljøcenter Ribe nedsat ét samlet Vand- og Naturråd 
for de tre Hovedvandoplande i miljøcenterets område: Hovedvandop-
land Lillebælt Jylland, Hovedvandopland Vadehavet, det internationa-
le opland Kruså/Vidå. Formålet har været at styrke dialogen med 
Vand- og Natura-2000-planernes interessenter ved med rådet at sik-
re en mere direkte kommunikation og information samt at skabe et 
forum for diskussion af relevante problemstillinger i forbindelse med 
udarbejdelse af vand- og naturplanerne. Vand- og Naturrådet har, 
foruden repræsentanter fra Miljøcenter Ribe, bestået af politiske re-
præsentanter for de 12 sydjyske kommuner, repræsentanter for regi-
onale grønne organisationer og erhvervsorganisationer samt Region 



Vandplan – Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå  Høring 

Redegørelse 

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 

 
 
 
 
 

   
178 

Syddanmark. Vand- og Naturrådet har forud for forhøringen afholdt 
møde cirka en gang hvert halve år. 
 
Der har endvidere været afholdt en række møder og workshops mel-
lem de forskellige organisationers/kommuners fagfolk og sagsbe-
handlerne i Miljøcenter Ribe. Møderne har været afholdt med det sig-
te, at skærpe den fælles forståelse af de mange tekniske detaljer, der 
ligger til grund for planerne. 
 
 
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. 
For Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå modtog Miljøcenter Ribe i alt 30 
indlæg. Indlæggene indeholdt bemærkninger om flere forskellige 
vand- og naturområder samt bemærkninger af mere generel karak-
ter. Mange indlæg drejede sig om natura 2000 områder, vandløb søer 
eller kystvandene og lidt færre beskæftigede sig med grundvand. For 
det internationale opland Kruså/Vidå kom endvidere én bemærkning 
om væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver. 
 
Lige som på landsplan kom bidragene vedrørende det internationale 
opland Kruså/Vidå fra privatpersoner, grønne organisationer, et par 
erhvervsorganisationer og de 3 danske kommuner, der har arealer i 
oplandet i oplandet. 
 
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, hvilket kan læses 
af ovenstående fremstilling af de 30 indlæg. Bidrag med konkrete 
data og oplysninger samt faglige bidrag om vandområder indgår i 
udarbejdelsen af vandplanen. For indlæg af generel og/eller principiel 
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karakter er der udarbejdet en oversigt over generelle problemstillin-
ger 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. 
 
 
 
 

 
 

- Etablering af stryg i møllesøen i Tønder så den truede fiskeart snæbel kan få adgang 
til gydepladser længere opstrøms i Vidåen. 
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2.8 Liste over kommunalbestyrelser i Ho-
vedvandoplandet 
 
 
Sønderborg Kommune 
Rådhustorvet 10 
6400 Sønderborg 
Telefon: 8872 6400 
Mail: post@sonderborg.dk 
 
Byrådet: 
 
Aase Nyegaad (L), borgmester, Jan Prokopek Jensen (A), Tage Peter-
sen (V), Frode Sørensen (A), Jørn Lehmann Petersen (A), Michael 
Schlüter (L), Peter Hansen (V), Teknik- og Miljøudvalget (formand), 
Charlotte Riis Engelbrecht (A), Erik Lorenzen (L), Niels Ole Bennedsen 
(A), Lars Dyhr Hansen (O), Jørgen Jørgensen (F), Ole Stiesen (L), 
Tommy Prokopek Jensen (A), Jens Peter Thomsen (V), Erik Lauritzen 
(A), Anita Kjøng-Rasmussen (L), Hanne Petersen (A), Tom Holden 
Jensen (V), Stephan Kleinschmidt (S), Jesper Rosanes (C), Helge Lar-
sen (A), Svend Erik Petersen (A), Peter Jørgensen (V), Bjarke Valeur 
Rasmussen (L), Jesper Kock (A), Jan Rytkjær Callesen (O), Frank 
Bodholt Jakobsen (F), Gitte Uttrup (L), Preben Storm (A), Karen 
Damm (L), Mogens Hansen (L), Thorkild Kristiansen (L), Karsten 
Schon (V), Inge Marie Møller (V), Jens Peter Thomsen (V), Frede Jen-
sen (V), Inger Plauborg (V), Stephan Kleinschmidt (S). 
 
 
 
Tønder Kommune 
Kongevej 57 
6270 Tønder 
Telefon: 74 92 92 92 
Mail: toender@toender.dk 
 
Kommunalbestyrelsen: 
 
Laurids Rudebeck (V), borgmester, Peter Christensen (A), Bent 
Paulsen (O), Eike Albrechtsen (A), Carsten Dinsen Andersen (S), 
René Andersen (V), Stig Bæk Andersen (V), Christian Christensen 
(V), Kirsten Dahlmann (V), Christian Friis (V), Birthe Haag Frikke (V), 
Flemming A. Gjelstrup (A), Christina M. Hattens (C), Frede Jensen 
(A), Bo Jessen (V), Teknik- og Miljøudvalget (formand), Johan 
Kristensen (A), Ib Lindegaard (A), Preben Linnet (V), Irene Holk Lund 
(V), Kinna Martinez-Dreesen (O), Henrik Mehlsen (A), Henrik J. Møller 
(F), Jørgen Popp Petersen (S), Kim Printz Ringbæk (A), Lars Rytter 
(A), Henning Schmidt (C), Søren E. Skov (F), Bente Koudal Sørensen 
(V), Svend Frehr Sørensen (V), Jens Thysen (V), Signe Vorting (F). 
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Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Telefon: 73 76 76 76 
Mail: post@aabenraa.dk 
 
Byrådet: 
 
Tove Larsen (A), borgmester, Svend Hansen Tarp (A), Helga 
Nørgaard (A), Povl Kylling Petersen (A), Karsten Meyer Olesen (A), 
Poul Solberg Hansen (A), Dorte Ballhorn Soll (A), Christian Panbo (A), 
Jan Toft Jensen (A), Jørgen Witte (A), Else Gehrke Hansen (A), Folke 
G. Kryger (A), Frede Rahr Petersen (A), Jan Riber Jakobsen (C), Gert 
Nordklitgaard ((A), Jørn Ulrik Larsen (F), Ahmed Barimal Zemar (F), 
Ejler Schütt ((O), Gert Larsen (O), Erwin Andresen (S), Teknik- og 
Miljøudvalget (formand), Kurt Andresen (S), Susanne Beier (V), Hans 
Henrik Philippsen (V), Tim Wulff (V), Thomas Andresen (S), Hans 
Philip Tietje (V), Kirsten Nørgård Christensen (V), Karina T. Rogat 
(V), Philip Tietje (V), Mette Hørlück (V), Bent Sørensen (V). 
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2.9 Sammenfatning af øvrige planer for del-
oplande og sektorer 
 
I dette afsnit sammenholdes kommunale spildevandsplaner og vand-
forsyningsplaner samt den regionale råstofplan med vandplanen for 
Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå.  Derved ses om der er overens-
stemmelse mellem planerne og hvor andre planer har mål i samme 
retning som vandplanen. Kommunerne i Hovedvandopland 4.1 Kru-
så/Vidå har spildevandsplaner og vandforsyningsplaner, der blev ud-
arbejdet før strukturreformen, dvs. i de gamle kommuner.  
Desuden skal kommunerne have vedtaget en kommuneplan for peri-
oden 2009-2021. Her er lovgrundlaget for planerne beskrevet.  
 
Se tabel 2.9.1 for planernes perioder (råstofplanen er ikke medtaget i 
tabellen). 
 
Nuværende 
kommune 

Tidligere 
kommune 

Spildevand 
Planperiode 

Vandforsyning 
Planperiode 

Kommuneplan 
2009-2021 

Indsatsplaner for 
grundvand ved-

taget 
Augustenborg    

Broager    
Gråsten    

Nordborg    
Sundeved    

Sydals    

Sønderborg 

Sønderborg 

Ny samlet 
spildevandsplan 
under udarbej-

delse 

   
Bov    

Lundtoft    
Rødekro    
Tinglev    

Aabenraa 

Aabenraa 

Ny samlet 
spildevandsplan 
under udarbej-

delse 
   

Bredebro    
Højer    

Løgumkloster    
Nr. Rang-

strup 
   

Skærbæk    

Tønder 

Tønder 

2007-2010 

   

 
Tabel 2.9.1. De gamle kommuners spildevandsplaner og vandforsyningspla-
ner, samt hver planperiode. Desuden kommende kommuneplanperioder. 
 
 
Kommunale spildevandsplaner 
 
Sønderborg Kommune 
Sønderborg Kommunes fokusområder vil i planperioden være: at 
komme på forkant med klimaforandringer, at nedbringe CO2 udled-
ningen, at sikre borgertilfredshed, at forbedre recipienter og grund-
vandets tilstand, at sikre kloakanlæggets arkitektur og rekreative 
anvendelse og at målrette og strukturere forsyningens arbejde 
 
Aabenraa Kommune 
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Aabenraa Kommunes målsætning for spildevandshåndtering i planpe-
rioden er bl.a: Borgerne skal generelt opleve et højt serviceniveau, 
spilde- og regnvand skal bortledes hurtigt og sikkert, hvis teknisk og 
økonomisk muligt, kvaliteten af det rensede spildevand skal være god 
og spildevandsplan og spildevandsudledning skal stemme overens 
med opsatte mål for vandløb og søer. 
 
Tønder Kommune 
Kloakforsyningen i Tønder Kommune skal arbejde på at opnå en sik-
ker, økonomisk optimal og samtidigt miljømæssigt fremtidssikret drift 
med særlig fokus på at minimere recipientpåvirkningen fra spilde-
vandsudledninger. For at opnå dette er det nødvendigt at sikre, at 
medarbejderstaben er velkvalificeret og motiveret for at løse opga-
verne, at arbejdet er attraktivt for alle nuværende og kommende 
medarbejdere, og at der herunder hele tiden er fokus på arbejdsmil-
jøet. 
 
 
Kommunale vandforsyningsplaner 
Hver vandforsyningsplan indeholder generelt afsnit om forsynings-
struktur, vandforbrug, prognose for vandforbrug samt målsætninger 
for vandbehov, forsyningsstruktur og økonomi. 
 
Aabenraa Kommune 
Vandforsyningsplan er under udarbejdelse med hjælp fra konsulent. 
Planen afløser en række ældre planer fra de syv gamle kommuner. 
Planen forventes udgivet i april 2010. 
 
Sønderborg Kommune 
Der findes syv gamle planer: Augustenborg Vandforsyningsplan 
1998-2008, Broager Vandforsyningsplan 2000-2010, Gråsten Vand-
forsyningsplan 2002-2011, Nordborg Vandforsyningsplan fra 1994, 
Sundeved Vandforsyningsplan fra 2001, Sydals Vandforsyningsplan 
fra 1992 og Sønderborg Vandforsyningsplan 1998-2008.  De gamle 
planer foreligger ikke elektronisk.  Arbejdet med en ny, samlet plan 
indledes til efteråret. 
 
Tønder Kommune 
Der findes seks gamle planer. De bliver i 2010 afløst af en ny, samlet 
plan. Arbejdet med udarbejdelse af denne er netop sat i gang. De 
gamle planer fordelte sig således: Tønder kommune: plan er fra 2003 
gældende til 2006. Skærbæk kommune: plan er i flere dele fra for-
skellige år, men er godkendt af amtet i 1988. Højer kommune: plan 
fra 1989, godkendt af amtet i 1992. Nørre Rangstrup kommune: plan 
fra 1980, godkendt af amtet i 1988. Løgumkloster kommune: plan er 
fra 1986, godkendt af amtet i 1988. Bredebro kommune: plan fra 
1980, godkendt af amtet i 1988. 
 
 
Indsatsplaner for grundvand 
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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 Særlige 
Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande udenfor disse. Region-
planerne er efter strukturreformen landsplandirektiv. 
 
Med strukturreformen har Miljøministeriet ved Statens Miljøcentre 
overtaget grundvandskortlægningen (Den Nationale Grundvandskort-
lægning), der finansieres af forbruget på de almene vandforsyninger. 
Kommunerne har overtaget at udarbejde indsatsplaner. 
 
I Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidå er der vedtaget en indsatsplan for 
Bredebro Vandværks indvindingsopland. 
 
I Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidås indsatsområder er kortlægningen 
afsluttet i OSD-området Rødekro-Aabenraa-Kliplev. 
 
I Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidås indsatsområder er kortlægningen 
påbegyndt, men endnu ikke afsluttet i OSD-områderne Felsted-
Sundeved, Løgumkloster, Bevtoft-Hovslund og Tønder. Det samme 
gælder indvindingsoplandene til Bedsted, Bjerndrup, Daler, Fogderup-
Ravsted, Gåskær, Hokkerup, Højer, Terkelsbøl, Tinglev, Tørsbøl, 
Øster Højst vandværker. 
 
I Hovedvandopland 4.1 Kruså/Vidås indsatsområder er kortlægningen 
endnu ikke påbegyndt i OSD-området Padborg. Kortlægningen er ikke 
påbegyndt i indvindingsoplandene for vandværkerne i Gråsten, Kol-
lund, Kruså, Rens, Rinkenæs, Rørkær-Jejsing og Sønderhav. 
 
Kortlægningen er grundlag for den kommunale indsatsplanlægning. 
De hidtil udkomne indsatsplaner indeholder forslag om skovrejsning, 
braklægning, dyrkningsaftaler mellem lodsejere i vandværkernes ind-
vindingsoplande og vandværkerne, forstærket kommunalt tilsyn især 
inden for indvindingsoplandene, men også etablering af reservekilde-
felter, ændret pumpestrategi (skånsom indvinding) i eksisterende 
kildefelter, oprydning på forurenede grunde og lignende.  
 
 
Kommuneplaner 
Kommunerne skal have vedtaget en ny kommuneplan for perioden 
2009-2021. Kommuneplanen skal i henhold til planlovens § 11 a in-
deholde retningslinier 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, byomdannelsesområder 
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m.v., 
3) den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af 

bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig 
pladskræ-vende varer og eventuelle aflastningsområder samt 
fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål 
for det enkelte om-råde og maksimale bruttoetagearealer for de 
enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkelt-
stående 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-
gen-hedskrav, 

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-
res-ser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturom-
råder og potentielle økologiske forbindelser, 

14) sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder belig-
genheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kul-
turhi-storiske bevaringsværdier, 

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

16) sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenhe-
den 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 
Regionsrådet har den 23. februar 2009 vedtaget en råstofplan for den 
fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen for perio-
den 2008 til 2020. 
 
Planens retningslinie 4.4.2 anfører, at: ”Gravearealer indenfor områ-
der med særlige drikkevandsinteresser uden beskyttende lerlag bør 
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efterbehandles til naturformål, fritidsformål eller ekstensivt landbrug 
og skovbrug uden brug af pesticider eller gødningsstoffer. Vilkår for 
beskyttelse af grundvandet bør tinglyses på ejendommene med 
kommunen som påtaleberettiget”. 
 
I retningslinie 4.4.4 står: ”Der kan ikke forventes meddelt dispensati-
on fra forbuddet mod tilførsel af jordfyld til råstofgrave indenfor om-
råder med særlige drikkevandsinteresser, indenfor indvindingsoplan-
de til vandværker eller i områder hvor drikkevandsforsyningen i øv-
rigt er sårbar”. 
 
Planen har således behandlet kemisk påvirkning af de grundvandsfo-
rekomster, der er sammenfaldende med Områder med Særlige Drik-
kevandsinteresser, indvindingsoplande til vandværker og for forure-
net jord generelle sårbare drikkevandsområder. 
 
Med hensyn til den kvantitative påvirkning af vandløb, søer, grund-
vandsforekomster og kystvande står der på side 11 i planen: ”…der 
sker ikke forbrug af grundvand ud over råstofvolumen, der erstattes 
af vand i gravesøerne.” Råstofplanen har ikke forholdt sig yderligere 
til den kvantitative påvirkning, f.eks. i form af grundvandssænkning 
og ændret strømningsretning. 
 
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. Teknisk baggrundsnotater (findes på www.blst.dk ) 

• Vandløb  
• Søer  
• Kystvande  
• Grundvand  
• Punktkilder 
• Belastningsopgørelse 
 

4. Udgår 
  
5. Miljøvurdering (SMV) (findes på www.blst.dk ) 
 
6. Regionplanretningslinier, der ophæves med vedtagelsen af  
 vandplanen 
 
7. Prioriterede stoffer og miljøfarlige forurenende stoffer, for hvilke 

der er fastsat miljøkvalitetskrav i EU-lovgivningen (kemisk til-
stand) samt midlertidigt vurderingsgrundlag for miljøfarlige foru-
renende stoffer 
 

8. Oversigt over støtteparametre til økologiske kvalitetselementer for 
vandløb, søer og kystvande  
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Bilag 1. NATURA 2000-områdernes udpegnings-
grundlag 
  
Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag indenfor (helt 
eller delvist) Hovedvandopland 4,1 Kruså/Vidå. Med * er det angivet, 
at der er tale om såkaldt prioriterede naturtyper/arter i medfør af EF-
habitatdirektivet. 
 
 
Natura 2000-området N89 Vadehavet 
Natura 2000-området har et areal på 151.158 ha og består af Habi-
tatområderne nr. H78, H86, H90 og H239 og Fuglebeskyttelsesområ-
derne nr. F49, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F65 og F67. Områderne 
H78 og H90 samt F57 og F60 indgår helt eller delvist i vandområdet. 
 
 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 78 
Vadehavet ved Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde 

Naturtyper: Sandbanke (1110) 
Flodmunding (1130) 
Vadeflade (1140) 
* Lagune (1150) 
Bugt (1160) 
Rev (1170) 
Enårig strandengsvegetation 
(1310) 
Vadegræssamfund (1320) 
Strandeng (1330) 
Forklit (2110) 
Hvid klit (2120) 
* Grå/grøn klit (2130) 
* Klithede (2140) 
Havtornklit (2160) 
Grårisklit (2170) 
Skovklit (2180)  
Klitlavning (2190) 

Visse-indlandsklit (2310) 
Græs-indlandsklit (2330) 
Søbred med småurter (3130) 
Kransnålalge-sø (3140) 
Næringsrig sø (3150) 
Brunvandet sø (3160) 
Vandløb (3260) 
Våd hede (4010) 
Tør hede (4030) 
Kalkoverdrev (6210) 
* Surt overdrev (6230) 
Tidvis våd eng (6410) 
Tørvelavning (7150) 
Rigkær (7230) 
Stilkege-krat (9190) 
* Skovbevokset tørvemose 
(91D0) 

Arter: Havlampret (1095) 
Bæklampret (1096) 
Flodlampret (1099) 
Stavsild (1103) 
Laks (1106) 

* Snæbel (1113) 
Marsvin (1351) 
Odder (1355) 
Gråsæl (1364) 
Spættet sæl (1365) 

 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 90 
Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen 

Naturtyper: Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260) 

Arter: Bæklampret (1096) 
Flodlampret (1099) 
* Snæbel (1113) 

Dyndsmerling (1145) 
Odder (1355) 
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Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområder i N89 

 Fuglebeskyttelsesområdenr. 
Artsnavn 49 51 52 53 55 57 60 65 67 

Rørdrum  Y  Y   Y Y  

Hvid Stork  Y     Y   

Sangsvane       T   

Pibesvane       T   

Kortnæbbet gås  T     T  T 

Grågås       T   

Bramgås      T T  T 

Mørkbuget knortegås   T  T T    

Lysbuget knortegås    T  T    

Gravand      T T   

Pibeand     T T T   

Krikand      T    

Spidsand      T T   

Skeand      T T   

Ederfugl      T    

Sortand      T    

Rørhøg  Y Y Y   Y Y  

Blå kærhøg Y Y  Y    Y  

Hedehøg Y Y     Y Y Y 

Engsnarre Y Y     Y  Y 

Plettet rørvagtel  Y     Y   

Strandskade      T    

Klyde T Y Y Y Y Y/T Y/T Y  

Hjejle  T    T T   

Strandhjejle      T T   

Hvidbrystet præstekrave    Y  Y/T Y/T Y  

Lille kobbersneppe      T T   

Stor regnspove      T    

Rødben      T    

Hvidklire      T    

Islandsk ryle      T T   

Sandløber      T    

Almindelig ryle    Y  Y/T T Y  

Brushane  Y Y    Y Y Y 

Dværgmåge      T    

Sortterne       Y   

Sandterne   Y Y Y Y  Y  

Fjordterne   Y  Y Y Y Y  

Havterne   Y Y Y Y  Y  

Dværgterne    Y Y Y  Y  

Splitterne     Y Y  Y  

Mosehornugle  Y Y    Y Y Y 

Blåhals Y Y     Y  Y 
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Natura 2000-området N94 Rinkenæs Skov, Dyrehave og Rode-
skov 
Natura 2000-området har et areal på 864 ha og består af Habitatom-
råde nr. H83 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F68. 
 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 83 

Naturtyper: Kransnålalge-sø (3140) 
Næringsrig sø (3150) 
Nedbrudt højmose (7120) 
Hængesæk (7140) 
* Kildevæld (7220) 
Rigkær (7230) 

Bøg på mor med kristtorn 
(9120) 
Bøg på muld (9130) 
Ege-blandskov (9160) 
* Skovbevokset tørvemose 
(91D0) 
* Elle- og askeskov (91E0) 

Arter: Stor vandsalamander (1166)  

 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 68 

Fugle: Hvepsevåge (Y) 
Rørhøg (Y) 

Isfugl (Y) 

 
 
 
Natura 2000-området N95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og 
Felsted Vestermark.  
Natura 2000-området har et areal på 1322 hektar og består af Habi-
tatområde nr. H84 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F58. 
 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 84 

Naturtyper: Søbred med småurter (3130) 
Næringsrig sø (3150) 
Brunvandet sø (3160) 
* Surt overdrev (6230) 
* Højmose (7110) 
Nedbrudt højmose (7120) 
Hængesæk (7140) 

Bøg på mor med kristtorn 
(9120) 
Ege-blandskov (9160) 
* Skovbevokset tørvemose 
(91D0) 
* Elle- og askeskov (91E0) 

Arter: Stor vandsalamander (1166) Odder (1355) 

 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 58 

Fugle: Rørdrum (Y) 
Havørn (Y) 
Rørhøg (Y) 
Trane (Y) 

Tinksmed (Y) 
Stor hornugle (Y) 
Mosehornugle (Y) 
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Natura 2000-området N96 Bolderslev Skov og Uge Skov. 
Natura 2000-området har et areal på 154 hektar og består af Habi-
tatområde nr. H85. 
 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 85 

Naturtyper: Kransnålalge-sø (3140) 
Næringsrig sø (3150) 
Bøg på mor med kristtorn 
(9120) 
Bøg på muld (9130) 

Ege-blandskov (9160) 
* Skovbevokset tørvemose 
(91D0) 
* Elle- og askeskov (91E0) 

Arter: Stor vandsalamander (1166)  

 
 
 
Natura 2000-området N97 Frøslev Mose. 
Natura 2000-området har et areal på 409 hektar og består af Habi-
tatområde nr. H87 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F70. 
 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 87 

Naturtyper: Næringsrig sø (3150) 
Brunvandet sø (3160) 
Tør hede (4030) 
* Surt overdrev (6230) 
Nedbrudt højmose (7120) 

Hængesæk (7140) 
Stilkege-krat (9190) 
* Skovbevokset tørvemose 
(91D0) 
* Elle- og askeskov (91E0) 

 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 70 

Fugle: Rørhøg (Y) 
Hedehøg (Y) 
Trane (Y) 
Engsnarre (Y) 

Tinksmed (Y) 
Mosehornugle (Y) 
Rødrygget Tornskade (Y) 

 
 
 
Natura 2000-området N98 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og 
Terkelsbøl Mose. 
Natura 2000-området har et areal på 919 hektar og består af Fugle-
beskyttelsesområde nr. F62. 
 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 62 

Fugle: Rørhøg (Y) 
Hedehøg (Y) 
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Natura 2000-området N99 Kongens Mose og Draved Skov. 
Natura 2000-området har et areal på 783 hektar og består af Habi-
tatområde nr. H88 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F61. 
 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 88 

Naturtyper: Næringsrig sø (3150) 
Brunvandet sø (3160) 
* Højmose (7110) 
Nedbrudt højmose (7120) 
Hængesæk (7140) 

Bøg på mor med kristtorn 
(9120) 
Ege-blandskov (9160) 
Stilkege-krat (9190) 
* Skovbevokset tørvemose 
(91D0) 
* Elle- og askeskov (91E0) 

Arter: Bæklampret (1096)  

 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 61 

Fugle: Rørhøg (Y) 
Hedehøg (Y) 
Trane (Y) 

Tinksmed (Y) 
Sortterne (Y) 
Mosehornugle (Y) 

 
 
 
Natura 2000-området N100 Sølsted Mose. 
Natura 2000-området har et areal på 155 hektar og består af Habi-
tatområde nr. H89. 
 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 89 

Naturtyper: Brunvandet sø (3160) 
Nedbrudt højmose (7120) 

Hængesæk (7140) 
* Skovbevokset tørvemose 
(91D0) 

Arter: Dyndsmerling (1145)  

 
Natura 2000-området N101 Sønder Ådal. 
Natura 2000-området har et areal på 2659 hektar og består af Fugle-
beskyttelsesområde nr. F63. 
 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 63 

Fugle: Rørdrum (Y) 
Rørhøg (Y) 
Hedehøg (Y) 

Sortterne (Y) 
Mosehornugle (Y) 
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Natura 2000-området N103 Kogsbøl og Skast Mose. 
Natura 2000-området har et areal på 557 hektar og består af og Fug-
lebeskyttelsesområde nr. F69. 
 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 69 

Fugle: Rørhøg (Y) 
Hedehøg (Y) 
Tinksmed (Y) 

Sortterne (Y) 
Mosehornugle (Y) 
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Bilag 6.  Regionplanretningslinier, der ophæves med 
vedtagelse af vandplanen 

 
Nedenstående regionplanretningslinjer fra Ribe, Sønderjylland og Vej-
le Amters Regionplaner 2005 ophæves ved vandplanens endelige 
vedtagelse for det område, som er omfattet af delvandplanen for 
Kruså/Vidå. 
 

 
 

Amt 
 

 
Regionplan-
dokument 

 

 
Regionplan-
retningslinje 

 
Regionplanretningslinjens indhold 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

4.2.4 Lystbådehavne Lokalisering af lystbådehavne skal ske i 
forbindelse med eksisterende bysamfund eller større 
ferie- og fritidsbebyggelser og kræver regionplanlæg-
ning. Ved etablering eller udvidelse af lystbådehavne 
skal der udlægges tilstrækkelige landarealer. De land-
værts og søværts beliggende arealer og bygninger skal 
etableres under størst mulig hensyntagen til jord-
brugs-, råstof-, landskabs-, kulturhistoriske, naturbe-
skyttelses og miljøinteresser. Udbygning af havneka-
paciteten til lystbåde i Vadehavet tillades ikke. Ligele-
des kan anden havnekapacitet i Vadehavsområdet ikke 
konverteres til lyst bådehavn. De eksisterende lystbå-
dehavne fremgår af kort 4.2.4-2 og på kortbilag 1. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.2.1 Differentieret beskyttelse af drikkevandsinteresserne I 
områder med særlige drikkevandsinteresser må den 
nuværende arealanvendelse ikke ændres til en mere 
grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer en 
god grundvandskvalitet, skal fremmes. I områder med 
(almindelige) drikkevandsinteresser skal etablering af 
anlæg eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for 
grundvandsforurening, så vidt muligt undgås. I områ-
der med begrænsede drikkevandsinteresser kan aktivi-
teter, der udgør en risiko for grundvandsforurening, 
placeres under hensyntagen til gældende lovgivning. 
Drikkevandsinteresserne fremgår af kortbilag 4. Denne 
retningslinie præciseres eller suppleres for nogle em-
ners vedkommende i retningslinierne 6.2.2 til 6.2.6. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.2.2 Drikkevandsinteresser i kommune- og lokalplanlæg-
ningen Hensynet til drikkevandsinteresserne skal ind-
arbejdes i kommuneplanerne, og kommunerne skal 
forholde sig til grundvandsbeskyttelse. Før der inden 
for områder med særlige drikkevandsinteresser og 
indvindingsoplande til almene vandværker gennem 
kommune- og lokalplanlægningen ønskes foretaget et 
arealudlæg, skal kommunen gennemføre en konkret 
vurdering af, om arealudlægget er forsvarligt det på-
gældende sted. I lokalplaner, der berører dele af om-
råder med særlige drikkevandsinteresser eller indvin-
dingsoplande til vandværker, skal der ved fastlæggelse 
af lokalplanområdets anvendelse og indretning sikres 
en imødegåelse af grundvandforurening. 
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6.2.3 Grundvand, virksomheder og anlæg inklusive land-
brugsbedrifter I områder med særlige drikkevandsinte-
resser eller i indvindingsoplande til almene vandvær-
ker må virksomheder og anlæg, der medfører risiko for 
grundvandsforurening, ikke etableres eller udvides, 
medmindre det ved en konkret dokumentation påvi-
ses, at den pågældende virksomhed eller det pågæl-
dende anlæg indrettes og drives på en måde, der 
minimerer forureningsrisikoen til et acceptabelt ni-
veau. Det forudsættes, at der tages udgangspunkt i 
”Bedst anvendelig teknologi”. • Nedsivning af spilde-
vand Ved nedsivning for anlæg over 30 personækviva-
lenter i områder med almindelige og særlige drikke-
vandsinteresser skal ansøgeren skaffe dokumentation 
for, at nedsivningen ikke kan skade grundvandsres-
sourcen. • Placering af lossepladser Der vil ikke blive 
givet tilladelse til udlæg af nye arealer til lossepladser 
eller blive givet tilladelse til udvidelse af igangværende 
lossepladser eller fyldpladser inden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser. • Råstofindvinding 
Råstofgravning må kun ske på en sådan måde, at 
etablering og drift ikke udgør en risiko for grundvands-
forurening. Ved efterbehandling i områder med særlige 
drikkevandsinteresser må der kun anvendes jord fra 
selve graveområdet. Se også retningslinie 3.3.4 Efter-
behandling. Ved råstofgravning i områder med særlige 
drikkevandsinteresser skal arealerne efterbehandles til 
formål, der ikke medfører en øget forurening eller 
risiko herfor. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.2.4 Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål 
Inden for områderne med særlige drikkevandsinteres-
ser vil udbringning af specielle affaldsprodukter til 
jordbrugsformål ikke blive tilladt, hvis en konkret vur-
dering giver anledning til at antage, at anvendelsen vil 
medføre forurening eller risiko herfor. I skove inden 
for områder med særlige drikkevandsinteresser vil 
udbringning af affaldsprodukter til jordbrugsformål 
ikke blive tilladt, hvis en konkret vurdering giver an-
ledning til at antage, at anvendelsen vil medføre foru-
rening eller risiko herfor. 

Sønderjyllands 
Amt 
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2005 

6.2.5 Anvendelse af slagger, flyveaske og forurenet jord 
Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser 
og indvindingsoplande til almene vandværker vil der • 
blive nedlagt forbud mod anvendelse af slagger, flyve-
aske og forurenet jord anmeldt efter bekendtgørelse 
om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- 
og anlægsformål, • ikke blive givet tilladelse efter 
Miljøbeskyttelseslovens §19 til at flytte slagger, flyve-
aske eller forurenet jord til eller i disse områder, hvis 
en konkret vurdering giver anledning til at antage, at 
anvendelsen vil medføre forurening eller risiko herfor. 
Anvendelse, som kræver godkendelse som depot efter 
miljøbeskyttelsesloven er omfattet af retningslinie 
6.2.3 ”Grundvand, virksomheder og anlæg inklusiv 
landbrugsbedrifter”. 
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6.3.1 Prioriteret indvinding I områder hvor det skønnes, at 
der ikke findes tilstrækkelige grundvandsressourcer til 
at dække alle behov, skal fordelingen af grundvands-
ressourcerne prioriteres således: 1. prioritet: Indvin-
ding af vand til befolkningens almindelige vandforsy-
ning, som omfatter husholdninger, almindeligt land-
brug (ikke markvanding), institutioner og lignende. 2. 
prioritet: Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel 
vandføring og vandstand i vandløb og vådområder. 3. 
prioritet: Anvendelse af grundvand til andre formål, 
som afvejes indbyrdes efter en samfundsmæssig hel-
hedsvurdering. Eksempler på sådanne anvendelser 
kan være indvinding til markvanding og industriformål. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.3.2 Sikring af drikkevand Velbeskyttede grundvandsmaga-
siner med god vandkvalitet skal forbeholdes vandind-
vinding, der kræver drikkevandskvalitet. I særlige 
tilfælde kan der undtagelsesvis gives tilladelse til 
vandindvinding til andre formål. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.3.3 Indvinding fra vandløb Der gives ikke tilladelse til 
vandindvinding direkte fra vandløb. Der kan dog gives 
tilladelse til en begrænset indvinding fra de vandløb, 
der er vist på kort 6.3.3. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.3.4 Indvinding fra søer Der gives ikke tilladelse til vand-
indvinding direkte fra søer. Der kan dog gives tilladelse 
til en begrænset direkte vandindvinding fra enkelte 
store søer samt søer, hvor vandindvinding er natur- og 
miljømæssigt forsvarlig. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.3.5 Nye boringer Nye boringer til indvinding af vand fra 
grundvandsmagasiner, som har direkte forbindelse til 
vandløb, søer og vådområder, skal placeres i størst 
mulig afstand fra disse vandløb, søer og vådområder, 
så påvirkningen som følge af indvindingen minimeres. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.3.6 Hensyn til sårbare vandløb I oplande til de mest sårba-
re vandløb, vist på kort 6.3.3, forudsætter tilladelse til 
vandindvinding til markvanding, at det sandsynliggø-
res, at indvindingen ikke mindsker vandløbenes vand-
føring i en sådan grad, at målsætningen for vandløbe-
ne ikke kan opfyldes. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.4.1 Miljøkvalitet i vandløb, søer, fjorde og havområder 
Kortbilag 4 og retningslinierne 6.5.1, 6.6.1 og 6.7.1 
fastsætter målsætninger for de enkelte vandløb, søer, 
hav- og fjordområder. Direkte eller indirekte tilførsel af 
forurenende stoffer til vandområderne skal nedbringes 
mest muligt, således at målsætningerne for vandom-
råderne som minimum kan opfyldes 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.5.1 Opfyldelse af målsætningerne for vandløbene De kvali-
tetskrav, som skal søges opretholdt eller tilvejebragt 
for vandløbene med de respektive målsætninger frem-
går af tabel 6.5.1. Målsatte vandløb fremgår af kortbi-
lag 4. 
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6.5.2 Regulering af vandløb I højt målsatte vandløb medde-
les som udgangspunkt ikke tilladelse til reguleringer og 
andre foranstaltninger efter vandløbsloven, hvor disse 
tilsigter en øget afvanding i forhold til gældende regu-
lativ. Særligt for vandløb, der er beliggende inden for 
”Naturområder” (jf. retningslinie 5.3.1) eller ”Områder 
med naturinteresser” (jf. retningslinie 5.3.2), gives der 
som udgangspunkt ikke tilladelse til vandløbsregule-
ringer eller tilsvarende foranstaltninger, der har til 
formål at øge vandløbenes vandføringsevne i forhold til 
gældende regulativer. Ved etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug, hvor udspredningsarealerne, eller dele 
heraf er beliggende inden for lavtliggende og vand-
løbsnære arealer i områder, der er udpeget som enten 
naturområder eller som områder med naturinteresser 
skal der i behandlingen af ansøgningen indgå vurde-
ringer af afvandingsforholdene og eventuel påvirkning 
af naturforholdene. Anvendelsen af disse arealer til 
udspredningsarealer kan ikke begrunde reguleringer 
eller tilsvarende foranstaltninger, herunder intensive-
ring af grødeskæringen m.v. – for at øge vandførings-
evnen. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.5.3 Vedligeholdelse af vandløb Ved tilrettelæggelsen af 
vandløbsvedligeholdelsen skal vandløbsmyndigheden 
vælge vedligeholdelsesmetoder, der udvikler et alsidigt 
plante- og dyreliv i hele vandløbsprofilet, herunder 
brinker og bræmmer. Vandløbsmyndigheden skal ved 
tilrettelæggelsen af vandløbsvedligeholdelsen og i 
administrationen af vandløbsloven udvise særlig op-
mærksomhed med henblik på at beskytte levesteder 
for hensynskrævende dyr og planter som f.eks. rød- 
og gullistearter. Rødlistearterne snæbel og dyndsmer-
ling samt den hjemmehørende laks i Ribe Å systemet 
forekommer i den vestlige del af Sønderjylland. 

Sønderjyllands 
Amt 
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2005 

6.5.4 Restaurering af vandløb Vandløbsrestaurering skal 
gennemføres bl.a. i henhold til amtets handlingsplaner 
for ådale, okker, odder og naturgenopretning samt i 
overensstemmelse med amtets udpegning af særlige 
drikkevandsområder og øvrige relevante planlægning. 
Hvor det af hensyn til opfyldelse af miljøkvalitetsmål-
sætningerne er nødvendigt med fysiske indgreb søges 
restaureringsprojekter gennemført. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.5.5 Klassifikation af vandløb Målsatte vandløb skal som 
hovedregel opretholdes som offentlige vandløb for at 
sikre miljøkvaliteten 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.5.6 Ophjælpning af fiskebestandene I vandløb og søer 
med fiskevandsmålsætning skal der søges gennemført 
en koordineret ophjælpning af fiskebestandene, såle-
des at de naturligt hjemmehørende fiskestammer 
tilgodeses mest muligt. 
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6.5.7 Nedbringelse af okkerbelastning af vandløb Okkertil-
førslerne til vandløbene fra afvandinger og dræninger 
må ikke forøges, og skal søges nedbragt mest muligt. 
Okker og okkerslam må ikke tilføres vandløbene f.eks. 
i forbindelse med rørspulinger eller ved oprensning af 
grøfter, men skal opsamles og spredes på de tilstø-
dende arealer. I vandløb, hvor der findes aflejret ok-
kerslam, skal grødeskæringen søges begrænset mest 
muligt. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.6.1 Miljøkvalitetsmålsætninger Tilstanden af de enkelte 
søer skal søges tilnærmet søens naturtilstand. I tabel 
6.6.1 er angivet specifik målsætning for 109 af de 111 
naturmæssigt og rekreativt værdifulde søer. I tilknyt-
ning til målsætningen er der for hver sø fastsat et 
mindstekrav til den gennemsnitlige sommersigtdybde. 
Øvrige søer/vandhuller større end 100 m2, som ikke 
fremgår af tabel 6.6.1, er som udgangspunkt omfattet 
af en generel målsætning (Basismålsætning). 
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6.6.2 Begrænsning af næringsstoftilførsel Søer, der er mål-
sat med en miljøkvalitetsmålsætning, skal sikres mod 
tilgroning og opfyldning som følge af tilførte nærings-
stoffer og partikulært materiale fra dyrkede arealer. I 
oplandet til de målsatte søer skal direkte og diffuse 
tilledninger af fosfor søges nedbragt mest muligt ved 
anvendelse af bedst anvendelige teknologi (BAT). Ved 
ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen i op-
landet til en målsat sø skal det dokumenteres, at den 
ansøgte udvidelse ikke forøger fosfortilførslen til søen 
og helst nedbringes. 
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6.6.3 Restaurering, nyetablering og genskabelse af søer 
Søernes miljøkvalitet skal sikres ved gennemførelse af 
restaurerende indgreb, hvor dette er nødvendigt for at 
opretholde eller genskabe et naturligt og alsidigt dyre- 
og planteliv. Søer skal genskabes eller nyetableres i 
det omfang, det er muligt. Der godkendes ik-
ke/anbefales ikke udsætninger af fisk til ”put & take-
formål” i målsatte søer eller i søer, der er omfattede af 
bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 3, jf. 
også afsnit 4.3 om lystfiskersøer. Genskabelse eller 
etablering af søer og vandhuller m.v. nærmere end 10 
km fra Skydeområde Rømø, Flyvestation Skrydstrup 
eller Sønderborg Lufthavn, må ikke finde sted, såfremt 
der er risiko for at fugle overflyver flyvepladsen og 
derved hindrer eller er til fare for luftfarten. 
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6.7.2 Deponering og dumpning af opgravningsmateriale 
Deponering af optaget havbundsmateriale skal finde 
sted på de afgrænsede klappladser i Lister Dyb, Aa-
benraa Fjord og Sydlige Lillebælt, der er vist på kortbi-
lag 4. Der vil alene kunne deponeres ubelastet eller 
kun svagt belastet sediment på klappladserne. Sedi-
ment belastet med miljøfarlige og biologisk skadelige 
stoffer i ikke ubetydeligt omfang skal deponeres i 
landdeponier, i indspulingsfelter eller i forbindelse med 
anlægsarbejder ved havnebyggeri m.v. Deponering af 
ubelastet sediment fra kabel- og rørledningsarbejder 
på havbunden og fra anlægsarbejder vil dog kunne 
tillades lokalt, såfremt der ikke er miljømæssige-, 
fiskerimæssige- eller andre forhold, der afgørende 
taler imod. 
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6.8.1 Tilførsel af farlige stoffer til vandområderne Vilkår og 
udlederkrav for disse stoffer skal fastsættes således, 
at recipientkvalitetsmålsætningernes kvalitetskrav for 
de enkelte vandområder vil kunne sikres opfyldt. Til-
førslen til vandområderne af visse farlige stoffer skal 
nedbringes mest muligt gennem anvendelse af den 
bedst tilgængelige teknologi (BAT) direkte ved forure-
ningskilden inden udledning af processpildevand til de 
kommunale renseanlæg eller til egen direkte udled-
ning. 
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6.8.2 Rensning af spildevand til vandløb Spildevand, der 
udledes til vandløb, skal renses på en sådan måde, at 
der nedstrøms udledningen kan opretholdes en fauna-
klasse 5 eller bedre. For vandløb, der er målsat til 
”afledning af vand, herunder spildevand”, kan der 
accepteres en faunaklasse 4 eller bedre. Spildevands-
udledninger må ikke give anledning til synlig forure-
ning, uæstetiske forhold eller uhygiejniske forhold i 
vandløbene. 
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6.8.3 Spildevandsudledninger til særligt forureningsfølsom-
me vandløb De særligt forureningsfølsomme vandløb 
fremgår af kortbilag 4. Såfremt målsætningen i disse 
vandløb ikke er opfyldt, skal der ske en forbedring af 
rensningen af spildevandet fra ejendomme i oplandet 
til disse vandløb, før der kan ske udledning. Rens-
ningsniveauet på udledningerne skal forbedres til et 
niveau, der mindst svarer til biologisk rensning med 
ammoniakfjernelse. Det betyder, at der mindst skal 
etableres typegodkendte SO-anlæg. Kanaler og skel-
grøfter i de tre ydre koge i Tøndermarsken er ligeledes 
særligt forureningsfølsomme. Såfremt målsætningen 
ikke er opfyldt, skal der ske en forbedret rensning af 
spildevandet fra ejendomme i oplandet til disse kana-
ler og grøfter, før der kan ske udledning. Renseni-
veauet på udledningerne skal forbedres til et niveau, 
der mindst svarer til biologisk rensning med ammoni-
akfjernelse samt fosforrensning (der skal mindst etab-
leres typegodkendte SOP-anlæg) 
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6.8.4 Rensning af spildevand til søerne Tilledning af spilde-
vand via udløb eller dræn direkte eller indirekte til 
særligt forureningsfølsomme søer– vist på kortbilag 4 
og i tabel 6.6.1, skal begrænses mest muligt. Såfremt 
målsætningen ikke er opfyldt, skal spildevandet fra 
beboelser i det åbne land mindst renses biologisk med 
fosforfjernelse (OP-anlæg) før udledning til søer eller 
til vandløb med udløb til søer. Spildevandsudledninger 
må ikke give anledning til synlig forurening, uæsteti-
ske - eller uhygiejniske forhold i søerne. 

Sønderjyllands 
Amt 
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2005 

6.8.5 Begrænsning af tilførsel af næringsstoffer fra dyrkede 
arealer til søer. Søer, der er målsat med en miljøkvali-
tetsmålsætning, skal sikres mod tilgroning og opfyld-
ning fra tilførte næringsstoffer og fra partikulært mate-
riale fra dyrkede arealer. 

Sønderjyllands 
Amt 

Regionplan 
2005 

6.8.6 Rensning af spildevand til hav og fjord Vandkvaliteten i 
fjordene, Lillebælt og Vadehavet skal som udgangs-
punkt sikres gennem opretholdelse af de rensnings-
krav og udlederkravværdier for organisk stof, fosfor og 
kvælstof, der er fastlagt for udledninger fra kommuna-
le spildevandsanlæg og industrielle udledninger i 
Vandmiljøplanen. Udlederkrav for øvrige stoffer fast-
lægges på grundlag af de enkelte udledningers indhold 
af forurenende stoffer. Det skal i den forbindelse sik-
res, at udledningerne ikke strider mod recipientkvali-
tetsmålsætningernes kvalitetskrav. 
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6.8.7 Bedre rensning af spildevand til vige og nor For at 
sikre opfyldelsen af målsætningerne og dermed god 
vandkvalitet i de mest forureningsfølsomme vige og 
nor, skal udledningerne af spildevand til disse vand-
områder nedbringes mest muligt, se tabel 6.8.7. Der 
skal både ske en forbedring af rensningen af spilde-
vandet fra ejendomme med direkte og indirekte spil-
devandsudledninger. Spildevandsrensningen skal som 
minimum have et niveau, der sikrer mod uhygiejnisk 
udledning. Det betyder, at renseniveauet på udlednin-
gerne skal forbedres til et niveau, der svarer til biolo-
gisk rensning (der skal mindst etableres typegodkend-
te O-anlæg). 
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6.9.1 Ferskvandsdambrug Driften af ferskvandsdambrug 
skal ske på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag. 
Driften må ikke forhindre opfyldelse af målsætningerne 
for vandområderne eller i øvrigt give anledning til 
forringelse af vandkvaliteten. 
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6.9.2 Havbrug og saltvandsdambrug Der kan ikke placeres 
saltvandsdambrug følgende steder: * I fjorde, bugter 
og øvrige vandområder med begrænset vandudskift-
ning * I områder med skærpet målsætning som ”sær-
ligt naturvidenskabeligt interesseområde” eller ”natur-
givent iltsvindsområde” eller * Ud for de alment benyt-
tede badestrande med badevandskontrol. For forure-
ningen med næringssalte fra saltvandsopdræt af fisk til 
Lillebælt gælder: * at den godkendte udledning af 
kvælstof og fosfor ikke må overstige 1997-niveauet, 
og * at den ledigblevne udledningskvote ved nedlæg-
ning eller ophør af anlæg i Lillebælt ikke vil være til 
rådighed for nyanlæg eller udvidelse af anlæg. I de 
øvrige havområder i Lillebælt skal de miljømæssige 
konsekvenser ved udlæg af fiskeopdrætsanlæg vurde-
res på baggrund af en konkret afvejning af lokale 
forhold og den generelle forureningstilstand i kystvan-
dene. 
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Bilag 7. Prioriterede stoffer og miljøfarlige forurenende stoffer, for 
hvilke der er fastsat miljøkvalitetskrav i EU-lovgivningen 
(kemisk tilstand) samt midlertidigt vurderingsgrundlag for 
miljøfarlige forurenende stoffer** 

 
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 

(19) Isoproturon 0,3 0,3 1,0 1,0 
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(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 (tri-
butylinkation) 

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 nr 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
** Gælder ikke klapning. 

 
Miljøfarlige forurenende stoffer, for hvilke der er fastsat miljøkva-
litetskrav 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 (tetrachlormethan) 10 10 Anvendes ikke Anvendes ikke 

tetrachlorethylen (perchlorethylen) 10 10 Anvendes ikke Anvendes ikke 
Trichlorethylen 10 10 Anvendes ikke Anvendes ikke 
 

* Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
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BEK. 1669 af 14/12 2006. Tidligere liste I stoffer 
 
 

Stofnavn  

Generelt kvalitetskrav 
 
fersk 
 
µg/l 

Generelt kvalitetskrav 
 
marint 
 
µg/l 

Aldrin  0,01 0,01 

cadmium og cadmiumforbindelser * 5,0 2,5 

carbontetrachlorid (tetrachlormethan)  10 10 

Chloroform (trichlormethan)  10 10 

1,2-dichlorethan*  10 10 

DDT (herunder metabolitterne DDD og DDE)  0,002 0,002 

Dieldrin  0,01 0,01 

Endrin  0,005 0,005 

Hexachlorbenzen*  0.01 0,01* 

Hexachlorbutadien*  0,1 0,1 

hexachlorcyclohexan (herunder alle isomere og 
lindan)  

0,01 0,01 

Isodrin  0,005 0,005 

kviksølv og kviksølvforbindelser  1,0 0,3 

Pentachlorphenol*  1 1 

tetrachlorethylen (perchlorethylen)  10 10 

Trichlorbenzen (teknisk blanding)  0,1 0,1 

Trichlorethylen  10 10 

 
*Værdier erstattes af direktivkrav 
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Midlertidigt vurderingsgrundlag for miljøfarlige forurenende stof-
fer i blåmuslinger (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     

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    
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Stof Prioriteret 
stof# 

75% fraktil 90% fraktil EAC-
lav## 

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

Enhed  

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 stof-
fer i marint sediment 
 
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 

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 
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Stof Prioriteret 
stof# 

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

EAC-
lav 
## 

Enhed - 
Normaliseret 
til 1 % TOC 

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) 
 
 
Midlertidigt vurderingsgrundlag for miljøfarlige forurenende stof-
fer i søsediment 
 
 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 
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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). 
 
 
 
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. 
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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 vand-
løb – erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter” (udarbejdet af Orbicon, 2007) 
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Kriterier til begrænsning af forstyrrelse af det hydrologiske regime (vandføring, af-
strømningsmønster 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 miljø-
målene 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 kvali-
tetselementer 

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 
kvalitetselementer 

Forurening med specifikke forurenende stof-
fer 

 
 
 
Kystvande 
 
 
Kvalitetselement 
 

Fytoplankton 
Makroalger og rodfæstede planter 

Biologiske kvali-
tetselementer 

Bentisk invertebrat fauna 
Tidevandsregime Hydromorfologiske 

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

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

Fysisk-kemiske 
kvalitetselementer 

Forurening med specifikke forurenende stof-
fer 
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Oversigt over kortbilag 
 

 
 
1. Oversigtskort 
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 kemisk tilstand  
10. Grundvandsforekomster, nuværende kemisk tilstand 
 
 
 
 
 
Oversigt over temalag tilgængelig i WebGis 
 
Nedenstående temalag til vandplanen findes på WebGis.  
(http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_forslag) 
 
 
Vandplan 
Kapitelreference 

Temagrupper 
(svarende til vand-
planernes hovedka-
pitler)  

GIS-tema  (temalag) 
 

  
1.1 VPF10 - Hovedvandopland 
  Vanddistrikter  
  Hovedvandoplande  
  Afgrænsning mht. kemisk tilstand  
  Afgrænsning mht. økologisk tilstand og økologisk poten-

tial  
1.2 VPF10 - 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  
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  Stærkt modificerede søer 
  Stærkt modificeret Kystvande  
1.3 VPF10 - Indsatspro-

gram og prioriteringer 
 

  Indsatskrav - Spildevand/spredt bebyggelse 
  Indsatskrav - Spærringer, der skal fjernes 
  Indsatskrav – Okkerbegrænsende tiltag 
  Indsatskrav – Ændret vedligeholdelse 
  Indsatskrav – Vandløb, genåbning af rørlagte 
  Indsatskrav – Restaurering i vandløb 
  Indsatskrav – Fordeling af yderligere efterafgrøder 
  Undtagelser - Vandløb   
  Undtagelser - Søer 
  Undtagelser - Kystvande  
  Undtagelser - vandløb kontinuitet   
  Begrundelse for anvendt undtagelse - kontinuitet vand-

løb   
  Begrundelse for anvendt undtagelse - Vandløb  
  Begrundelse for anvendt undtagelse - Søer  
  Begrundelse for anvendt undtagelse - Kystvande  
   
2.1 VPF10 – Områdebe-

skrivelse, 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 VPF10 – Områdebe-

skrivelse, typologi 
 

  Typologi for målsatte vandløb 
  Typologi for målsatte søer 
  Typologi for kystvande 
  Vandløb blødbundstype  
2.1 VPF10 – Områdebe-

skrivelse, beskyttede 
områder 

 

  NATURA 2000 – Fuglebeskyttelse 
  NATURA 2000 – Habitatområder 
  NATURA 2000 – Ramsar  
  Badevandsområder - søer 
  Badevandsområder – kystvande 
  Badevands målestationer – kyst 
    Naturtypesøer 
  Skaldyrsvande 
  Terrænnære drikkevandsforekomster 
  Regionale drikkevandsforekomster 
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  Dybe drikkevandsforekomster 
2.1 VPF10 – Områdebe-

skrivelse, drikkevands-
områder 

 

  Drikkevandsinteresser 
  Nitratfølsomme indvindingsområder 
  Generelle indsatsområder 
  Indsatsområder – vandforsyningsloven, nitrat 
2.2 VPF10 - Påvirkninger  
  Dambrug 
  Industri 
  Renseanlæg 
  Spredt bebyggelse – renseklasse - baseline 
  Regnbetingede udløb 
  Vandløbsspærringer – baseline 
  Påvirket af okker 
  Kølevand 
  Klappladser 
  Havbrug og indpumpningsanlæg 
  Større sejlrender 
  Råstofindvinding Hav 
  Havne 
2.3 VPF10 - Vandområder-

nes 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 nuværen-

de tilstand 
  Regionale grundvandsforekomster, samlet nuværende 

tilstand 
  Dybe grundvandsforekomster, samlet nuværende til-

stand 
  Terrænnære grundvandsforekomster, nuværende kemi-

ske tilstand 
  Regionale grundvandsforekomster, nuværende kemiske 

tilstand 
  Dybe grundvandsforekomster, nuværende kemiske 

tilstand 
  Terrænnære grundvandsforekomster, nuværende kvan-

titativ tilstand 
  Regionale grundvandsforekomster, nuværende kvanti-

tativ tilstand 
  Dybe grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ 

tilstand 
2.4 VPF10 - Miljømål og 

indsatsbehov 
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  Målopfyldelse i vandløb 
  Vandløb - Indsatskategorier for miljøfarlige forurenende 

stoffer 
  Søer - indsatskategorier for miljøfarlige forurenende 

stoffer 
  Kystvande - Indsatskategorier for miljøfarlige forure-

nende stoffer 
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