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1.  IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN  

Miljøvurderingen beskriver de sandsynlige væsentligste effekter på miljøet ved 
gennemførelse af vandplanen for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn i første 
vandplanperiode frem til udgangen af 2015. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til 
lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24. september 2009). 
 
Vandplanens miljøpåvirkninger vurderes samlet set som en betydelig gunstig 
påvirkning, også for andre miljøforhold end selve vandmiljøet. 
 
De risici og negative miljøpåvirkninger, som er påpeget for visse virkemidler, kan 
samlet set begrænses, navnlig set i forhold til de betydelige miljøforbedringer, som 
iværksættes gennem vandplanen.  
 
1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen 
Miljøvurderingen er lavet på baggrund af en scopingproces, hvori der er foretaget en 
nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold, der især forventes påvirket af 
vandplanen. Miljøvurderingen har taget hensyn til høringssvar fra berørte 
myndigheder, for så vidt de ligger inden for de overordnede rammer for vurderingen. 
 
Udgangspunktet for miljøvurderingen er først og fremmest vandplanens miljømål, 
indsatsprogram og retningslinjer.  
 
De eksisterende planer og programmer, der er relevante i relation til vandplanen, 
omfatter kommuneplaner og de kommunale spildevandsplaner, vandforsyningsplaner, 
indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse samt de regionale udviklingsplaner og 
råstofplaner. Relationen til regionplanerne er speciel, fordi vandplanen afløser dele af 
regionplanerne. 
 
Miljøstatus omfatter en sammenfattende beskrivelse af den nuværende miljøtilstand i 
hovedvandoplandet, med vægt på de miljøforhold, som kan blive berørt af 
vandplanens miljømål, retningslinjer og planlagte indsats.  
 
Miljøbeskyttelsesmål omfatter internationale mål, konventioner, EU-direktiver, 
nationale, regionale og lokale planer og mål. For EU-lovgivningen gælder generelt, at 
de er implementeret i dansk lovgivning. I vandplanen er hensynet til beskyttelsesmål 
for udpegede beskyttede områder (Natura 2000-områder) integreret direkte i 
planprocessen. 
 
Miljøbeskyttelsen i Danmark er i hovedsagen baseret på beskyttelsesmål, som er 
indarbejdet i lovgivningen og fremgår af de enkelte loves formålsparagraffer. 
Vandplanen er udarbejdet under hensyntagen til den gældende miljølovgivning, idet 
et bredt spektrum af love har betydning for gennemførelsen af indsatsprogrammet. 
 
1.2 Alternativer 
Vandplanen med dens miljømål, retningslinjer og indsatsprogram udgør planforslaget i 
denne miljøvurdering.  
 
0-alternativet, som er udtryk for miljøstatus, hvis vandplanen ikke gennemføres, er 
identisk med vandplanens Baseline 2015, som indebærer planlagte og vedtagne tiltag 
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i henhold til regionplan, spildevandsplaner, Vandmiljøplan III, Energiaftale 2008-2011, 
Energiaftale 2012-2020 og naturgenopretningsprojekter i perioden frem til 2015. 
   
De væsentlige miljøeffekter af 0-alternativet i hovedvandopland Lillebælt/Fyn vil være 
en reduktion af kvælstoftilførslen til vandmiljøet på ca. 59 tons/år samt en reduktion i 
udledningen af fosfor, iltforbrugende og miljøfarlige forurenende stoffer bl.a. fra den 
spredte bebyggelse til vandløb og søer. Denne reduktion vil imidlertid være betydelig 
mindre, end hvis vandplanerne gennemføres. 
 
0-alternativet er beskrevet mere udførligt i miljørapportens kapitel 5.5. 
 
1.3 Indvirkning på miljøet 
Vandplanen vil overordnet set bidrage til at forbedre vandmiljøet, og derfor vurderes 
retningslinjer og indsatsprogram at have en positiv indvirkning på vandmiljøet. 
Konsekvenser for vandmiljøet er beskrevet i selve vandplanen. 
 
Vandplanens miljømål erstatter kvalitetsmålsætningerne i regionplanerne. Til forskel 
fra regionplanernes retningslinjer, har vandplanen bindende mål og bindende 
tidsfrister for målopfyldelse. 
 
Dermed er der skabt en ensartethed i klassifikationen baseret på udvalgte 
kvalitetselementer. Der arbejdes på EU-niveau på at udvikle vurderingsredskaber på 
de resterende kvalitetselementer til næste planperiode. 
 
Til forskel fra regionplanerne, indeholder vandplanen en oplandsspecifik reduktion af 
belastningen fra landbrugsarealer. 
 
Indsatsprogrammet angiver den reduktion af miljøpåvirkninger, som er påkrævet for 
opfyldelse af miljømålene, med de undtagelsesbestemmelser, der fremgår af 
vandplanen.  
 
Der lægges i miljøvurderingen af indsatsprogrammet vægt på virkemidler, som bruges 
i væsentligt udvidet omfang eller i en ny sammenhæng. 
 
Vandplanens retningslinjer sigter på at beskytte, forbedre og restaurere 
vandforekomsterne. De bidrager i sammenhæng med indsatsprogrammet til 
opfyldelse af miljømålene. En stor del af indholdet i retningslinjerne har helt eller 
delvist været gældende i regionplanerne. På den baggrund må der primært regnes 
med ændrede miljøpåvirkninger, hvor der ændres væsentligt på indholdet. 
 
Vandplanen vil overordnet set have en betydelig positiv indvirkning på den biologiske 
mangfoldighed. Indsatsen for at forbedre vandløbskvaliteten vil have positiv betydning 
i de vandløb i oplandet, hvor der fjernes spærringer, ændres vedligeholdelse, 
foretages restaureringer, genåbnes rørlægninger og/eller foretages regulering af 
spildevandsudledninger.  
 
Indsatsen i forhold til at reducere kvælstoftilledningen vil have positiv betydning for 
de marine områder, som arealer i oplandet udleder til. Det gælder især Lillebælt og 
tilstødende havområder. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at dele af 
Lillebælt samt områder ved Æbelø samt havet syd for, Nærå strand og havet vest for 
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Helnæs m.v. er udpeget som Natura 2000-områder. Reduktion af næringssalt-
udledninger vil skabe grundlag for at forbedre levesteder i de marine naturtyper og 
levesteder for f.eks. vandfugle som sangsvane, der er udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området Lillebælt. 
 
Det er dog vigtigt i gennemførelsen af indsatsprogrammet at være opmærksom på, at 
indsatsen kan påvirke den biologiske mangfoldighed negativt, hvorfor dette skal tages 
i betragtning ved den endelige udformning af indsatsen.  
 
Genskabelse af vådområder eller lignende vil som udgangspunkt være positivt for 
arter og naturtyper, men vandstandshævning kan give anledning til negativ 
påvirkning, eksempelvis hvis der føres næringsrigt vand til næringsfattige naturtyper. 
Der skal i den sammenhæng bl.a. tages hensyn til beskyttede naturtyper langs de 
vandløb, hvor der skal ændres vedligeholdelse eller oprettes vådområder, bl.a. ved 
Voldby Å øst for Middelfart, Viby Å ved Ejby og Kærum Å ved Assens. 
 
Der skal især peges på 1 konkret Natura 2000-områder i kraft af den beliggenhed i 
tilknytning til lavbundsarealer, hvor kvælstofvådområder evt. påtænkes placeret: 
 
112 Lillebælt 
 
Vandplanen kan betyde begrænsninger i forbindelse med etablering eller ændringer af 
erhvervsaktiviteter. Det gælder især anlæg eller aktiviteter som er afhængige af 
vandløbene eller vil kunne påvirke disse. 
 
Vandplanen kan også betyde risiko for mere fugtige landbrugsarealer og derved 
påvirke muligheden for dyrkning af traditionelle afgrøder på berørte landbrugsarealer. 
 
Skærpede krav til påvirkningen af vandmiljøet kan betyde, at der skal anvendes 
arealer til regnvandsbassiner og genskabelse af naturlig hydrologi i vandløb og i ådale.  
 
Til gengæld vil regnvandsbassiner nedsætte risikoen for oversvømmelse ved kraftig 
nedbør. Regnvandsbassiner er især knyttet til byer og i hovedoplandet vil det bl.a. 
have betydning for vandkvaliteten i Hårby Å og Viby Å. 
 
Menneskers sundhed kan påvirkes, meget begrænset, men dog i gunstig retning, idet 
flere retningslinjer og virkemidler har sigte på at skabe et renere vandmiljø. 
 
Vandplanens retningslinjer og virkemidler kan påvirke landskabet. Genopretning af 
vandløb, ådale og vådområder kan give landskabet et mere varieret udtryk. 
Tilgroning, regnvandsbassiner og nye renseanlæg kan påvirke landskabet negativt. 
 
Flere ekstensivt dyrkede arealer omkring vådområder kan give flere økologiske 
forbindelser og naturkvaliteter, sidstnævnte især hvis der udføres naturpleje. I 
modsat fald er der risiko for tilgroning, som forhindrer de visuelle 
oplevelsesmuligheder og derved forringer de landskabelige værdier. 
 
Vandplanens gennemførelse vil i nogle tilfælde medføre et øget forbrug af energi til 
forbedret spildevandsrensning, nye rørføringer, pumpning m.m. og i andre tilfælde 
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medføre et reduceret forbrug af energi i form af f.eks. reduceret 
vandløbsvedligeholdelse. 
 
Gennemførelsen af indsatsprogrammet kan påvirke dele af kulturarven. Specielt er 
det vigtigt i forbindelse med fjernelsen af spærringerne ved de 2 mølledamme Grubbe 
Mølle og Harndrup Mølle at tage hensyn til kulturarven.  
 
Fjernelsen af spærringer kan give anledning til en sænkning af vandstanden, der kan 
påvirke såvel tilstødende marker som bygninger, hvorved der evt. kan forekomme 
sætningsskader. Den højere vandstand i forbindelse med etablering af nye 
vådområder eller, genopretning eller ændret vandløbsvedligeholdelse kan ændre eller 
sløre historiske og arkæologiske værdier og medføre sløjfning af diger, kanaler, 
pumpestationer og stemmeværker. Omvendt kan genskabelse af en mere naturlig 
hydrologi på drænede arealer medvirke til at bevare arkæologiske værdier.  
 

1.4 Afhjælpende foranstaltninger 
De miljøpåvirkninger og–risici, der er påpeget i denne miljøvurdering i forhold til 
vandplanen, vil blive håndteret ud fra gældende miljølovgivning, ved den senere 
udmøntning af indsatsprogrammet i konkrete tiltag. 
 
Nogle af indsatsprogrammets virkemidler kan på konkrete lokaliteter have risiko for at 
skade udpegningsgrundlaget for beskyttet natur, Natura 2000-områder eller arter 
beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV. Dette vil blive klarlagt gennem den videre 
udmøntning af indsatsprogrammet, dvs. ved den kommunale myndighedsbehandling 
af konkrete projekter. Risikoen vil således blive afhjulpet gennem tilpasning af de 
konkrete tiltag, eventuelt ved fravalg af lokaliteter, idet projekter kun kan 
iværksættes, hvis man har sikret sig, at projektet ikke skader Natura 2000-området 
eller beskyttede arter.  
 
De fleste konkrete påvirkninger og dermed behov for foranstaltninger m.v. afhænger 
meget af lokale forhold, der således vil blive afklaret gennem den videre udmøntning i 
konkrete tiltag. De eventuelle negative påvirkninger vil således blive håndteret og 
afbødet på basis af gældende lovgivning og miljøfaglig praksis, jf. nærmere om 
kommunernes råderum under de enkelte virkemidler i afsnit 8.  
Da Danmark er et geografisk lille og terrænmæssigt fladt land, er mange af 
oplandenes virkemidler og deres sandsynlige indvirkning ens. Dette bevirker, at der 
kan forekomme ens beskrivelser af disse virkemidler og deres indvirkninger i de 23 
vandplaner, uanset at de konkrete naturområder, anlæg m.v. naturligvis er 
forskellige.   
 
1.5 Overvågning 
Natur og vandmiljø bliver løbende overvåget i de nationale overvågningsprogrammer. 
Et revideret overvågningsprogram, der er tilpasset vandplanen er iværksat fra 1. 
januar 2011. Vandmiljøet overvåges af Det Nationale program for Overvågning af 
Vandmiljøet og Naturen (NOVANA)1.  NOVANA har blandt andet til formål at følge 
tilstanden i vandmiljøet og de væsentlige påvirkninger heraf, samt at beskrive 
forureningskilder og andre væsentlige påvirkningers effekt på vandmiljø.  

                                                   
1http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/NOVANA
+Program/novana.htm 
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Med NOVANA opfylder Danmark sine internationale overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelser og andre væsentlige nationale forpligtelser på vand- og 
naturområderne. NOVANA afrapporterer årligt, og den seneste rapportering er fra 
2012.  
 
 
2.  INDLEDNING 
 
 
2.1 Baggrunden for miljøvurderingen 
Efter miljøvurderingslovens § 3, stk. 12, skal en myndighed, der tilvejebringer planer, 
som udgangspunkt gennemføre en miljøvurdering, herunder udarbejde en 
miljørapport, da disse planer antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
De 23 statslige vandplaner, herunder vandplanen for Lillebælt/Fyn, er omfattet af 
miljøvurderingslovens krav om gennemførelsen af en miljøvurdering. 
 
Miljøvurderingsprocessen startede derfor allerede tilbage i 2007 med en såkaldt 
scopingfase, hvor der blev foretages en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige 
forhold, der især forventedes påvirket i forbindelse med gennemførelsen af 
vandplanerne. Formålet var en nærmere fastlæggelse af miljøvurderingens nærmere 
indhold.  
 
I oktober 2007 udsendte miljøcentrene et høringsbrev til kommuner, region og 
statslige myndigheder, som derved fik mulighed for at fremkomme med ønsker til 
miljøvurderingen. 
 
Naturstyrelsen modtog i forlængelse heraf 5 høringssvar fra andre statslige 
myndigheder. I høringssvarene er følgende emner blevet nævnt som generelt 
relevante for miljøvurderingen: 
 
· Konsekvenser for jordbrugserhvervets produktionsmulighed og afledte 

miljøkonsekvenser 
· Konsekvenser for udviklingsmuligheder for muslingeopdræt/-fiskeri 
· Konsekvenser for eksisterende og planlagt vejnet (især afvandingsforhold) 
· Påvirkning af beskyttelseszoner og indsigtsforhold (især ved skovrejsning)3 
 
Naturstyrelsen modtog desuden høringssvar fra Nordfyns kommune, der ønskede 
belyst konsekvenser for vand, flora, fauna, biodiversitet, økologiske forbindelser, 
synergieffekter mellem vand- og naturplaner, rekreative muligheder.  
 
På baggrund scopingfasen, herunder de modtagende høringssvar, udarbejdede 
Naturstyrelsen en miljørapport for hver af de 23 vandplaner, herunder for vandplanen 
for Lillebælt/Fyn, og rapporterne blev sendt i 6 måneders offentlig høring samtidig 
med forslagene til vandplaner i perioden 4. oktober 2010 til den 6. april 2011.  
 

                                                   
2
 Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer 

3
 Skovrejsning indgår ikke som element i vandplanlægningen, hvorfor dette ikke miljøvurderes 
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I høringsperioden fremkom over 4.200 høringssvar til vandplansforslagene, og 
høringssvarene medførte en række ændringer i de oprindelige forslag til vandplaner. 
 
Som følge heraf blev der gennemført en supplerende høring i december 2011. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet traf den 6. december 2012 afgørelser om, at samtlige 23 
statslige vandplaner var ugyldige, fordi den supplerende høringsperiode i december 
2011 var for kort. Som konsekvens heraf gennemførte Naturstyrelsen i 2. halvår af 
2013 en ny 6 måneders offentlig høring. I høringsperioden indkom over 6.000 
høringssvar til vandplansforslagene, og høringssvarene medførte flere ændringer i 
forslagene til vandplaner. Der indkom ikke høringssvar til miljørapporten i forbindelse 
med den offentlige 6 måneders høring af vandplanerne. 
Naturstyrelsen gennemfører nu en supplerende offentlig høring på 8 uger over de 
reviderede vandplanforslagSom konsekvens heraf gennemfører Naturstyrelsen nu en 
ny supplerende høring i 2013. 
 
Uden at det havde betydning for Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser, bemærkede 
nævnet, at Naturstyrelsen i det videre arbejde med vandplanerne måtte vurdere, om 
der skulle træffes en afgørelse i henhold til miljøvurderingsloven. 
 
I lyset heraf har Naturstyrelsen valgt at udarbejde en helt ny miljørapport til 
vandplanen for Lillebælt/Fyn og de 22 andre statslige vandplaner. En ny scopingfase 
for disse 23 miljørapporter blev gennemført samtidig med den tekniske forhøring af 
vandplanerne, der fandt sted fra den 13. maj til den 27. maj 2013. Der kom i den 
forbindelse ikke høringssvar, der angik scopingfasen for nærværende miljøvurdering. 
 
2.2 Den aktuelle miljørapport 
Formålet med denne miljørapport er at danne grundlag for, at borgere og berørte 
myndigheder får mulighed for at komme med relevante miljømæssige bemærkninger 
til det samlede forslag til vandplan med henblik på, at disse bemærkninger kan få 
indvirkning på den endelige vandplan. 
 
Til brug herfor fastlægger, beskriver og evaluerer miljørapporten den sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af vandplanen for 
Lillebælt/Fyn vil have i første vandplanperiode, dvs. frem til udgangen af 2015.  
 
Udgangspunktet for miljøvurderingen i rapporten er vandplanens miljømål, 
indsatsprogram og retningslinjer. Der henvises i øvrigt til afsnit 3. 
 
Miljørapporten skal efter miljøvurderingslovens § 7, stk. 1, fastlægge, beskrive og 
evaluere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse 
og rimelige alternativer under hensyntagen til planens geografiske 
anvendelsesområde. Desuden skal rapporten efter miljøvurderingslovens 7, stk. 2, 
indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag 1 til loven.  
 
Rapporten skal dog kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges 
med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor 
detaljeret planen eller programmet er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et 
eventuelt planhierarki planen befinder sig.  
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Vandplanen for Lillebælt/Fyn og de 22 andre statslige vandplaner har som 
udgangspunkt en overordnet karakter i planhierarkiet og retter sig alene mod 
kommunerne. Planerne skal udmøntes i først kommunale handleplaner og siden 
konkrete kommunale beslutninger, før indsatsprogrammet i vandplanerne kan 
gennemføres i praksis.  
 
For nogle indsatsers vedkommende giver dette forhold kommunerne et større 
råderum i forbindelse med den konkrete gennemførelse af indsatserne, herunder med 
hensyn til geografisk placering. I andre tilfælde er råderummet mindre på den måde, 
at den geografiske placering er fastlagt i de statslige vandplaner, men at det dog 
samtidig i vidt omfang er overladt til kommunerne at beslutte, på hvilken måde 
indsatserne konkret skal føres ud i livet.  
 
Miljøvurderingerne i denne miljørapport afspejler disse forhold på den måde, at 
detaljeringsgraden af vurderingerne bygger på karakteren af indsatserne og den 
efterfølgende kommunale implementering.   
 
Miljørapporten skal alene, som det fremgår af miljømålsloven, bygge på den aktuelle 
viden. Dette indebærer, at Naturstyrelsen til brug for rapporten ikke har foretaget 
selvstændige og konkrete analyser eller lignende vedrørende vandplanens sandsynlige 
væsentlige indvirkning miljøet. 
 
Ved udarbejdelsen af denne miljørapport har Naturstyrelsen ud fra sin aktuelle viden 
beskrevet og vurderet samtlige de forhold, som fremgår miljøvurderingslovens § 7, 
stk. 1-2 og lovens bilag 1, herunder hvor dette er relevant vandplanenes sandsynlige 
væsentlige indvirkning på f.eks. den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt 
arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående 
faktorer.  
 
 

3. VANDPLANENS INDHOLD, HOVEDFORMÅL OG FORBINDELSER MED  
ANDRE RELEVANTE PLANER 

 
 
3.1 Indhold og hovedformål 
EU’s vandrammedirektiv (Rådets direktiv 2000/60 EF) fastlægger rammerne for 
beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), 
kystvande og grundvand i alle EU-lande. Miljømålsloven, der trådte i kraft den 22. 
december 2003, gennemfører dele af vandrammedirektivet og fastsætter i lighed med 
direktivet, at der skal udarbejdes såkaldte vandplaner, jf. miljømålslovens § 3, stk. 1, 
og direktivets artikel 13. 
 
Vandplanerne er et instrument til at nå det overordnede mål, der er udstukket i EU’s 
vandrammedirektiv: At alle vandområder – grundvand, vandløb, søer og den 
kystnære del af havet – opfylder miljømålet ”god tilstand” i 2015. Formålet med 
vandplanerne er således at give en samlet fremstilling af mål for kvaliteter, 
overvågning af vandforekomsters aktuelle tilstand og udviklingen i denne og indsatser 
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med henblik på generelt at opnå god kvalitet for overfladevand og grundvand, 
herunder vandrelaterede mål for kvaliteter for beskyttede områder. 
 
Målet med vandplanerne er at opnå: 
· Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold. 
· Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof. 
· Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor. 
· Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra fx hjem uden 

kloak, renseanlæg og kloakoverløb. 
· Mere vand i vandløb ved at sikre, at vandindvindinger ikke dræner naturen 

unødigt for vand.  
 
Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne 
forebygges. 
 
Danmark er i henhold til miljømålslovens bilag 1 inddelt i 4 vanddistrikter: (1) 
Jylland/Fyn med øer med undtagelse af de grænseoverskridende vandløbsoplande i 
Sønderjylland, (2) Sjælland/Lolland-Falster (3) Bornholm og (4) de 
grænseoverskridende vandløbsoplande i Sønderjylland.  
 
Disse 4 vanddistrikter er underopdelt i 23 hovedvandoplande, og for hvert 
hovedvandopland er der udarbejdet en vandplan, herunder en vandplan for 
Lillebælt/Fyn, der er en del af vandistrikt (1) Jylland/Fyn, jf. nedenstående kort:  
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Figur 3.1 Inddeling af Danmark i 4 vanddistrikter og 23 hovedvandoplande 

 
Vandplanernes mål nås dels ved generel statslig regulering, herunder ved anvendelse 
af generelle virkemidler (f.eks. randzoner), dels ved indsatser iværksat af 
kommunerne på baggrund af planernes indsatsprogram (f.eks. 
vandløbsrestaureringændret vandløbsvedligeholdelse).  
 
Efter vedtagelse og udsendelse af vandplanerne udarbejder hver kommune en 
handleplan for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og det dertil hørende 
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indsatsprogram inden for kommunens geografiske område på land og de tilstødende 
kystvande, som grænser op til hovedvandoplandet. 
 
Hver af vandplanerne dækker planperioden 2010 – 2015 (1. planperiode). Planerne er 
udarbejdet på baggrund af data frem til og med 2009 og i visse tilfælde er også 2010 
data inddraget. 
 
Vandplanen for Lillebælt/Fyn fastsætter konkrete miljømål for forekomster af 
overfladevand og grundvand i hovedvandoplandet.  
 
Herudover indeholder vandplanen en overordnet vandområdebeskrivelse og 
afgrænsning samt en beskrivelse af påvirkninger og tilstand af vandområder. 
Vandplanen fastlægger indsatsbehovene for opfyldelse af miljømålene for vandløb, 
søer, kystvande og grundvand og angiver det økonomisk mest optimale 
indsatsprogram, hvis der er flere muligheder for indsats. Vandplanen fastsætter 
desuden retningslinjer for forvaltning af vandområderne. 
 
3.2 Det generelle miljømål 
 
3.2.1 Målet om god tilstand 
Efter miljømålslovens § 12 er det overordnede mål, at alle vandforekomster omfattet 
af vandplanerne skal være i ”god tilstand” inden den 22. december 2015. 
 
Overfladevand (vandløb, søer og kystvande) har opnået god tilstand, når både (1) den 
økologiske tilstand og (2) den kemiske tilstand er god. 
 
Den økologiske tilstand er først og fremmest fastlagt gennem de biologiske 
kvalitetselementer. Hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer 
understøtter de biologiske kvalitetselementer.  
 
God økologisk tilstand for overfladevand er udtryk for en ”svag afvigelse fra en 
tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet (referencetilstanden)”. 
 
Den kemiske tilstand for vandløb, søer og kystvande vurderes alene ud fra de såkaldte 
prioriterede stoffer (på nuværende tidspunkt 33 stoffer), samt andre stoffer for hvilke 
der er fastsat miljøkvalitetskrav på fællesskabsniveau (de tidligere Liste 1-stoffer på 
nuværende tidspunkt yderligere 8 stoffer). Øvrige miljøfarlige forurenende stoffer, der 
ikke indgår i vurderingen af vandområdernes kemiske tilstand, inddrages i 
vurderingen af områdets økologiske tilstand. 
 
Grundvand har opnået god tilstand, når både (1) den kvantitative tilstand og (2) den 
kemiske tilstand er god. Miljømål for grundvandsforekomster er afhængig af, om 
grundvandets kvantitet (mængde) og kemi (kvalitet) påvirker vandløb, søer, 
kystvande og terrestriske naturtyper, så de ikke er i stand til at opnå deres miljømål. 
Desuden sættes miljømål, så grundvandsforekomsternes brug til drikkevand ikke 
forringes væsentligt og så omfanget af behov for rensning på vandværker reduceres. 
 
For yderligere uddybning henvises til vandplanens punkt 1.2.1 og bekendtgørelse nr. 
1433 af 23. december 2009 om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, 
overgangsvande og grundvand. 
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3.2.2 Særligt om miljømål for vandløb 
Den kemiske tilstand for vandløb vurderes alene ud fra vandrammedirektivets 
prioriterede stoffer, samt stoffer for hvilke der på fællesskabsniveau er fastsat 
miljøkvalitetskrav.  
 
Den økologiske tilstand i vandløb er i denne planperiode fastsat ud fra 
smådyrsfaunaen. Smådyrsfaunaen bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna 
Indeks (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 fastsættes kravet om 
god økologisk tilstand til faunaklasse 5. Hvis den nuværende tilstand er faunaklasse 6, 
kræves dog denne faunaklasse for at kravet om god tilstand kan opfyldes. Herved 
sikres, at den eksisterende tilstand ikke forringes. Er den nuværende tilstand i stedet 
faunaklasse 7, er målet sat til denne faunaklasse (høj tilstand). Opnåelse af mindst 
god økologisk tilstand forudsætter også, at der er sammenhæng (kontinuitet) i 
vandløbenes forløb, så faunaen frit kan vandre og sprede sig. 
 
3.2.3 Særligt om miljømål for søer 
Den kemiske tilstand i søer vurderes alene ud fra vandrammedirektivets prioriterede 
stoffer, samt stoffer for hvilke der på fællesskabsniveau er fastsat miljøkvalitetskrav.  
 
Den økologiske tilstand i søer er i denne planperiode sat ud fra klorofyl a-
koncentrationen i søerne.  
 
Grænsen mellem god og moderat økologisk tilstand for søerne er fastsat med 
udgangspunkt i EU’s interkalibrering. Grænseværdien afhænger af søtyperne, og er 
fastlagt i et interval for hver type. På baggrund af en konkret vurdering af 
referencetilstanden i den enkelte sø fastlægges det gældende mål for klorofyl-a for 
hver sø i overensstemmelse med søtype og tilhørende interval.  
 
3.2.4 Særligt om miljømål for kystvande 
Den kemiske tilstand for kystvand vurderes alene ud fra vandrammedirektivets 
prioriterede stoffer, samt stoffer for hvilke der på fællesskabsniveau er fastsat 
miljøkvalitetskrav.  
 
Den økologiske tilstand for kystvande er i denne planperiode fastsat ud fra 
dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs. Grænsen mellem god og moderat 
økologisk tilstand for kystvande er fastsat med udgangspunkt i EU’s interkalibrering af 
historiske dybdegrænser for ålegræs. Der fastlægges på den baggrund for hvert 
kystvandsområde en minimumsdybdegrænse for udbredelsen af ålegræs. 
 
Den økologiske tilstand gælder ud til 1-sømilgrænsen, mens den kemiske tilstand 
gælder ud til 12-sømilgrænsen.  
 
3.2.5 Særligt om miljømål for grundvand 
Den kvantitative tilstand for grundvandsforekomsterne er fastsat således, at selve 
grundvandsforekomsten og de tilknyttede vandløb, søer, kystvande og terrestriske 
naturtyper kan opfylde deres miljømål, for så vidt angår vandafhængighed. 
 
Den kemiske tilstand vurderes på baggrund af koncentrationen af forurenende stoffer 
i grundvandet. Det gælder både naturligt forekommende stoffer, hvor forhøjede 
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koncentrationer skyldes menneskeskabte forhold, og miljøfarlige forurenende stoffer. 
De kemiske miljømål for grundvand, skal bl.a. understøtte at tilknyttede vandområder 
kan opnå deres økologiske og kemiske miljømål. 
 
3.3 Det særlige miljømål - Kunstige og stærkt modificerede 
overfladevandområder 
Et overfladevandområde kan efter miljømålslovens § 15, karakteriseres som kunstigt 
eller stærkt modificeret, når der som følge af menneskelig aktivitet er sket fysiske 
ændringer som har medført, at vandområdet i væsentlig grad har ændret karakter.  
 
For kunstige og stærkt modificerede områder, som ikke restaureres, gælder, at de 
skal opnå en god kemisk tilstand eller et godt økologisk potentiale. 
 
Et godt økologisk potentiale afspejler værdier for relevante biologiske 
kvalitetsparametre ved den mest sammenlignelige naturlige type overfladevand, givet 
de kunstige eller stærkt modificerede fysiske forhold. 
 
3.4 Indsatsprogram og virkemidler 
Efter miljømålslovens § 23 hører der til hver vandplan et indsatsprogram. I 
indsatsprogrammet beskrives hvilke redskaber eller såkaldte virkemidler, der skal i 
brug for at nå de miljømål, der er opstillet i vandplanerne. 
 
Indsatsprogrammet fremgår af vandplanens kapitel 1.3. Indsatsprogrammet består af 
det opgjorte krav til indsats i første planperiode i tabellerne 1.3.2a-d, forslag til en 
omkostningseffektiv sammensætning af virkemidler, effekterne heraf samt en 
opgørelse af de budgetøkonomiske omkostninger knyttet til vandplanen. Desuden 
findes i indsatsprogrammet en opgørelse af den forudsatte indsats frem til 2015 
(baseline 2015). 
 
Der er i første planperiode gjort brug af vandrammedirektivets og miljømålslovens 
muligheder for at udskyde fristen for opfyldelse af miljømål til senere planperioder. I 
vandplanernes indsatsprogram er nærmere redegjort for, i hvilket omfang dette er 
tilfældet samt begrundelser herfor. Der henvises til afsnit 3.6 i denne miljørapport og 
afsnit 1.3.2 i vandplanen for hovedvandoplandet.  
 
På baggrund af et udarbejdet virkemiddelkatalog af 2011, hvor der er identificeret en 
række forskellige virkemidler, der kan reducere påvirkningerne af vandområderne, er 
indsatsprogrammet for opnåelse af miljømålene fremkommet ved at sammensætte 
anvendelsen af virkemidlerne ud fra princippet om størst mulige 
omkostningseffektivitet. 
 
I Naturstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer kapitel 8 – 
sammensætning af omkostningseffektive virkemidler – økonomisk analyse4 er der 
nærmere redegjort for den overordnede screening, der har dannet grundlag for 
udvælgelsen af virkemidler i vandplanernes indsatsprogrammer.  

                                                   
4
 http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/Retningslinjer/ 
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Virkemidlerne har desuden været behandlet i flere arbejdsgrupper og udvalg, før der 
er fastlagt virkemidler i vandplanerne. De vigtigste af disse arbejdsgrupper/udvalg 
var: 
 
· Virkemiddeludvalg fase I og II 
· Evaluering af Vandmiljøplan III og  
· Grøn Vækst udvalget 
 
3.5 Retningslinjer i vandplanerne 
Vandplanerne indeholder i disses kapitel 1.4 en række retningslinjer, der har til formål 
at understøtte vandplanens indsatsprogram med henblik på at opnå "god tilstand" i 
alle vandforekomster. 
 
Retningslinjerne i vandplanerne har bindende virkning overfor myndigheders fysiske 
planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager inden for det 
enkelte hovedvandopland. Karakteren af retningslinjerne tildeler imidlertid et vist 
råderum i forhold til myndighedernes - typisk kommunernes - forvaltning af den 
enkelte retningslinje.  
 
Vandplansretningslinjerne og det kommunale råderum er nærmere omtalt nedenfor i 
afsnit 8, idet der i øvrigt henvises til vandplanens kapitel 1.4. 
 
Ved vandplanernes ikrafttræden ophæves samtidig en række retningslinjer fra 
regionplanerne (2005). Hvilke konkrete retningslinjer, der ophæves for vandopland 
Lillebælt/Fyn, fremgår af vandplanens bilag 5. 
 
3.6 Undtagelser 
I visse tilfælde kan det, som nævnt, vurderes, at et givent vandområde, - vandløb, 
sø, kystvand eller grundvandvandsforekomst – ikke kan nå målet om god tilstand 
inden udgangen af 2015 (1. planperiode). Her giver vandrammedirektivet og 
miljømålslovens §§ 16-19 mulighed for under bestemte forudsætninger at fravige det 
generelle krav om opfyldelse af målet om "god tilstand" inden 22. december 2015. 
 
Danmark har særligt anvendt bestemmelsen i miljømålslovens § 19 om udskydelse af 
tidsfristen for målopfyldelse. 
  
Der henvises til afsnit 1.3.2 i vandplanen for Lillebælt/Fyn, hvor omfanget af anvendte 
undtagelser nærmere er beskrevet. 
 
3.7 Forholdet til anden lovgivning 
Statslige myndigheder, regionerne og kommunerne er ved udøvelse af beføjelser i 
medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og skal herunder sikre gennemførelsen 
af indsatsprogrammet, jf. miljømålslovens § 3, stk. 2. Det indebærer, at de ved 
udøvelsen af deres beføjelser inden for lovgivningens rammer skal lægge planen til 
grund. F.eks. skal det ved meddelelse af udledningstilladelser sikres, at der ikke gives 
tilladelse til udledninger, som vil være uforenelige med opnåelse af de fastsatte 
miljømål, eller som i øvrigt er i strid med retningslinjerne i indsatsprogrammet. 
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Der er også pligt for myndighederne til inden for deres respektive ansvarsområde at 
iværksætte de tiltag, som indsatsprogrammet foreskriver. F.eks. vil tilladelser skulle 
tages op til revision i det omfang, det er fastsat i indsatsprogrammet. 
 
Som anført ovenfor skal kommunerne på baggrund af vandplanerne udarbejde 
kommunale handleplaner for, hvordan vandplaner og indsatsprogrammer skal 
udmøntes i praksis. I bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011 om 
kommunalbestyrelsens vandhandleplaner er der fastsat nærmere regler herfor. I 
vandhandleplanen skal det fastsættes, hvordan kommunen vil realisere den statslige 
vandplan og indsatsprogrammet, dog uden at foregribe det præcise indhold af de 
afgørelser og aftaler, der skal træffes i forbindelse med gennemførelsen af planen. 
Den skal indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for 
igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Der skal herunder redegøres for, hvordan 
offentligheden efter reglerne i særlovgivningen vil blive inddraget.  
 
Endelig skal vandhandleplanen koordinere indsatsen med den kommunale Natura 
2000-handleplan og den statslige Natura 2000-skovhandleplan med indsatsen for 
vådområder omfattet af den statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de 
naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem. 
 
Der skal i almindelighed gennemføres en selvstændig vurdering efter 
miljøvurderingsloven (SMV) af den kommunale handleplan. En miljøvurdering af en 
kommunal handleplan kan bygge på de statslige redegørelser, men skal naturligvis 
også inddrage de yderligere oplysninger om lokale forhold, der indgår i forbindelse 
med udarbejdelsen af handleplanerne.  
 
Den statslige vandplan er tillige bindende for kommunerne i forbindelse med 
administrationen af tilladelses- og godkendelsesordninger i natur- og 
miljølovgivningen, f. eks. meddelelse af miljøtilladelser og -godkendelser efter 
miljøbeskyttelsesloven, godkendelse af vandløbsreguleringer efter vandløbsloven, 
tilladelse til vandindvinding efter vandforsyningsloven eller dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser. 
 
Kommunerne kan i udgangspunktet ikke af egen drift beslutte at fravige eller undlade 
at foretage det, der fremgår af vandplanen. Fravigelser fra vandplanen i planperioden 
kan kun ske, hvor kommunen på grund af anden lovgivning er afskåret fra at 
gennemføre vandplanen. Gennemførelsen af de tiltag og virkemidler, der fremgår af 
vandplanerne - og de kommunale handleplaner - kan således kun ske inden for 
lovgivningens rammer. Miljømålslovens bestemmelser indebærer ikke, at øvrig 
lovgivning kan fraviges. 
 
Myndighederne vil også i deres planlægning efter anden lovgivning skulle lægge 
vandplanen til grund, således at planlægningen ikke strider mod denne.  
 
Planerne skal følges op af konkrete initiativer og projekter, før indsatserne kan 
gennemføres, og kommunerne skal derfor vurdere initiativerne og projekterne efter 
de relevante regler i anden lovgivning, der gælder for det pågældende initiativ eller 
projekt. Hvis gennemførelsen af et initiativ eller projekt efter en sådan vurdering vil 
stride mod denne lovgivning, skal kommunerne undlade at gennemføre initiativet eller 
projektet, også selv om projektet følger af vandplanen. 
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Ud over de specifikke regler, der gælder for det pågældende initiativ eller projekt, kan 
navnlig følgende tværgående regler føre til, at projekter eller initiativer ikke kan 
gennemføres som foreskrevet i vandplanerne: 
 
· § 7, jf. § 8 samt § 11 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter (habitatbekendtgørelsen) og § 29 a i naturbeskyttelsesloven. Hvis et 
projekt, der følger af vandplanen, vil medføre skade på et internationalt 
naturbeskyttelsesområde, skal kommunen undlade at gennemføre projektet. Det 
samme gælder, hvis det vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i 
det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i 
habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget 
i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, jf. dog bekendtgørelsens § 
12.  

 
· naturbeskyttelseslovens § 3, når et initiativ eller projekt medfører ændringer i 

tilstanden af de omfattede naturområder i strid med bestemmelsen, medmindre 
der kan meddeles en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3. 

 
· reglerne om fredning, jf. dog naturbeskyttelseslovens § 50.  
 
De konkrete gennemførelsesprojekter kan endelig efter omstændighederne være 
omfattet af VVM-direktivet og bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af 
lov om planlægning eller andre regler, der gennemfører Rådets direktiv af 27. juni 
1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
(85/337) med senere ændringer.  
 
Det kan især dreje sig om følgende projekttyper: Ændringer af vandforvaltning, 
herunder vandings- og dræningsanlæg samt dambrug, ændring af veje ved etablering 
af broer til erstatning for rørføringer, regulering af vandløb, ændring af dæmninger 
eller andre vandspærringer og eventuelt anlæg for kunstig tilførsel af grundvand. Det 
vil betyde, at kommunerne skal gennemføre en vurdering af anlæggets virkning på 
miljøet (VVM-procedure), inden tilladelse til projektet gives. 
 
Resultatet af VVM-undersøgelserne kan være, at et projekt, der skal gennemføres 
ifølge vandplanen, konkret må antages at have væsentlige virkninger på miljøet. Det 
beror herefter på de relevante regler for at meddele tilladelse til det pågældende 
initiativ eller projekt, om initiativet i så fald skal opgives eller kan gennemføres 
alligevel - f.eks. med vilkår eller med ændringer af projektet.   
 
Hvis ovennævnte regler fører til, at tiltag og virkemidler, som er beskrevet i 
vandplanerne, ikke kan gennemføres, skal kommunen underrette Miljøministeriet, 
således at den pågældende vandplan kan ændres, jf. miljømålslovens § 3, stk. 3, for 
at opnå miljømålene.  
 
Vandplanerne berører i en række tilfælde Natura-2000 områder. Efter 
habitatdirektivets art. 6, stk. 3, skal planer, der kan påvirke et Natura 2000 område 
væsentligt, vurderes med hensyn til planens virkning herpå. Der vil sideløbende med 
denne miljøvurdering blive foretaget en habitatvurdering i medfør heraf. 
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3.8 Andre relevante planer og programmer 
I dette afsnit skitseres vandplanens forbindelse med andre relevante planer. 
 
Hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn omfatter følgende 6 kommuner: 
 
· Odense 
· Middelfart 
· Ærø 
· Faaborg-Midtfyn 
· Nordfyns 
· Assens 
 
De eksisterende planer og programmer, der umiddelbart er relevante i forhold til 
vandplanen for Lillebælt/Fyn, er kommunernes kommuneplaner og spildevandsplaner, 
vandforsyningsplaner, indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse samt Region 
Syddanmarks regionale udviklingsplaner og råstofplaner.  
 
Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er bundet af vandplanen, 
når den er endeligt vedtaget. Dette betyder blandt andet, at disse myndigheder ved 
udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen skal sikre gennemførelsen af 
vandplanens indsatsprogram.  
 
3.8.1 Regionplan  
Regionplanerne fik med kommunalreformen retsvirkning som landsplandirektiver, 
hvilket har betydning for kommunernes planlægning og administration. 
Regionplanernes mål og retningslinjer om kvaliteten af vandløb, søer og kystvande 
samt anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne gælder indtil vandplanerne 
træder i kraft, hvorefter de ophæves. Der henvises til vandplanens bilag 5.   
 
De arealrelaterede, ikke-vandrelaterede retningslinjer i regionplanen bortfalder med 
vedtagelsen af de kommuneplaner og råstofplaner.  
 
Den relevante regionplan for hovedvandoplandet for Lillebælt/Fyn er Fyns Amts 
Regionplaner 2005, hvortil der henvises. 
 
3.8.2 Kommuneplaner 
De statslige vandplaner er bindende for kommuneplanlægningen. Kommuneplaner må 
derfor ikke stride imod vandplanen, når vandplanen er vedtaget. 
 
Kommunerne har – inden for vandplanernes rammer – kompetence til at fastsætte 
retningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, nærmere bestemt den 
rekreative anvendelse af vandområderne til badning, sejlads, fiskeri m.m. 
 
3.8.3 Regionale udviklingsplaner 
Regionsrådet skal udarbejde en regional udviklingsplan. Den regionale udviklingsplan 
skal være et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. 
 
Den relevante udviklingsplan for hovedvandoplandet for Lillebælt/Fyn er Region Syds 
Udviklingsplan for 2012-2015, der blev vedtaget af regionsrådet i april 2012. 
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3.8.4 Sektorplaner 
I vandplanen for Lillebælt/Fyn er relevante sektor planer: Kommunale 
spildevandsplaner, indsatsplaner og vandforsyningsplaner samt den regionale 
råstofplan, som kan findes på regionens og pågældende kommunernes hjemmesider. 
 
3.8.5 Natura 2000-planer 
De statslige Natura 2000-planer er bindende for kommuneplanlægningen og for andre 
offentlige myndigheders arealdrift, administration og planlægning.  
 
Myndighederne må ikke handle i strid med planerne. Natura 2000-planerne er 
koordineret med vandplanerne, der fastlægger en indsats for kvaliteten af 
vandområder. Det forudsættes, at den konkrete indsats, der påtænkes gennemført på 
grundlag af vandplanerne og som kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt, 
vurderes for eventuelle konsekvenser for udpegningsgrundlaget. Indsatsen kan i givet 
fald gennemføres, hvis det på grundlag af den bedste faglige viden dokumenteres, at 
aktiviteten ikke vil skade bevaringsmålsætningen for Natura 2000-området.  
 
For nærmere om de gældende Natura 2000-planer henvises til afsnit 8 nedenfor. 
 
 
4 MILJØBESKYTTELSESMÅL 
 
 
I dette afsnit redegøres for de gældende miljøbeskyttelsesmål, som er relevante for 
vandplanen. Miljøbeskyttelsesmål omfatter internationale mål, konventioner, EU-
direktiver, nationale, regionale og lokale planer og mål.  
 
Danmark har tilsluttet sig en række internationale konventioner indeholdende 
miljøbeskyttelsesmål, hvis indhold i en lang række tilfælde er indarbejdet i 
lovgivningen. For EU-lovgivningen gælder generelt, at de er implementeret i dansk 
lovgivning. 
 
I vandplanen er hensynet til beskyttelsesmål for udpegede beskyttede områder 
integreret direkte i planprocessen, idet vandplanen skal indeholde oplysning om 
beliggenheden af de beskyttede områder. Det gælder:  
 
• Drikkevandsforekomster 
• Skaldyrvande 
• Badevandsområder 
• Næringsstoffølsomme områder 
• Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) 
 
Miljøbeskyttelsen i Danmark er i hovedsagen baseret på beskyttelsesmål, som er 
indarbejdet i lovgivningen og fremgår af de enkelte loves formålsparagraffer. 
Vandplanen er udarbejdet under hensyntagen til den gældende miljølovgivning, idet 
et bredt spektrum af love har betydning for gennemførelsen af indsatsprogrammet. 
Hertil kommer hensyn til gældende love inden for andre berørte sektorer, eksempelvis 
landbrugs- og fiskerilovgivning.  
 
Miljøbeskyttelsesmål er desuden indarbejdet i bl.a.: 
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· Aftalerne om Grøn Vækst  
· Energiaftalen 2008-2011  
· Natura 2000-planerne  
· Oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen  
 
Aftalen om Grøn Vækst fra 16. juni 2009 og aftalen om Grøn Vækst 2.0 fra 9. april 
2010 skaber blandt andet rammerne for den indsats, som er fastlagt i vandplanerne 
og de heri angivne virkemidler. 
 
I vandplanerne er indregnet effekterne af Energiaftalen 2008-2011, der forventes at 
betyde en generel reduktion i udledningen af kvælstof til vandområderne som følge af 
øget anvendelse af biogas samt et øget dyrket areal med energiafgrøder.  
 
Størstedelen af de internationale naturbeskyttelsesområder, som er udpeget efter 
Natura 2000-direktiverne er fjorde og lavvandede bugter og vige, som er omfattet af 
vandplanens indsatser. Vandplanens indsatser for at mindske kvælstof- og 
fosforudledningerne vil derfor direkte bidrage til opfyldelse af Natura 2000-
direktiverne. Tilsvarende vil Natura 2000-planens krav om en omfattende 
naturplejeindsats og forbedring af hydrologien på op til 16.000 ha primært naturareal 
også bidrage til at tilbageholde kvælstof og dermed have en effekt i forhold til 
vandplanens miljømål. 
 
Oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen sammenfatter statslige 
mål og krav af betydning for kommuneplanerne, baseret på eksisterende planer, 
programmer, handlingsplaner m.v. I relation til vandplanerne gælder, at 
vandplanernes emner ikke er inkluderet i oversigten, men oversigten berører en 
række forhold, som kan blive berørt af vandplanernes miljøpåvirkninger, herunder 
byudvikling og beskyttelsesværdier som natur, landskab, kulturarv og geologi. 
 
 
5 DEN NUVÆRENDE MILJØSTATUS  

 
Dette afsnit omfatter en overordnet beskrivelse af den nuværende miljøstatus for 
vandløb, søer, kystvande og grundvand i Lillebælt/Fyn oplandet.  
 
Beskrivelsen tager afsæt i, om de ovennævnte vandforekomster på nuværende 
tilspunkt opfylder miljømålslovens overordnede krav om, at overfladevand og 
grundvand som minimum skal opnå miljømålet "god tilstand" inden 22. december 
2015. Der henvises generelt til vandplanens kapitel 1.2 og 2.3.  Målet er at opnå 
minimum "god tilstand" i alle vandforekomster. Tilstanden er således beskrevet på 
baggrund af de bedømmelsesparametre (kvalitetselementer), som fremgår af 
vandplanen. 
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5.1 Vandløb 
 

5.1.1 Økologisk tilstand, nuværende 
Vandløbenes økologiske tilstand skal ifølge vandrammedirektivet vurderes ud fra 
kendskab til såvel biologiske forhold, som hydromorfologiske, fysisk-kemiske og 
kemiske forhold. 
 

Den nuværende økologiske tilstand i vandløbene i hovedvandoplandet er for de 
biologiske forhold vurderet ud fra smådyrsfaunaen. Smådyrsfaunaen bedømmes ved 
hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Tilstanden angives i faunaklasser på 
en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den bedste og 1 den dårligste tilstand.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.1 Vurdering af økologisk tilstand ud fra faunaklasse (efter DVFIsystemet) i vandløb af ’normal’ og ’blødbunds’ 
type 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 5.1 Smådyrsfaunaens tilstand på ca. 500 km i små og mellemstore/store, åbne vandløb i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn. I 
figuren indgår de stærkt modificerede og kunstige vandløb, der ikke er rørlagte. Rørlagte strækninger indgår ikke i figuren  

 
 
En samlet oversigt over den nuværende tilstand for alle vandløb i oplandet, herunder 
også de kunstige og stærkt modificerede, fremgår af figur 5.2. 
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Figur 5.2 Nuværende økologisk tilstand eller økologisk potentiale i vandløb i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn, angivet som andelen af 
den samlede vandløbslængde. Rørlagte strækninger er medregnet som ukendt tilstand 

 
Det ses, at ca. 45 % (7 + 38) af vandløbene på nuværende tidspunkt opfylder målet 
om god "tilstand", mens ca. 39 % (32 + 5 + 2) af vandløbene vurderes til ikke at 
opfylde målet. For ca. 16 % af vandløbene kendes tilstanden ikke. 
 
Årsagen til den dårlige tilstand er i mange tilfælde, at vandet ikke er rent. En del - 
især mindre - vandløb tilføres således stadig utilstrækkeligt renset spildevand fra 
spredt bebyggelse og/ eller regnbetingede udløb. Desuden er smådyrsfaunaen i 
omkring 30 km vandløb i hoved-vandoplandet (ca. 6 % af den åbne længde) 
væsentligt påvirket af tilførsel af pesticider.  
 
En væsentlig grund til den dårlige tilstand er imidlertid, at de fysiske forhold i 
vandløbene er meget ensartede som følge af regulering og vedligeholdelse (ca. 70 % 
af den totale åbne vandløbslængde).  
 
I mange tilfælde er de øvre dele (inkl. kilden, hvor vandløbet starter) rørlagte. 
Desuden findes der stadig – især i hovedvandoplandets mindre vandløb – mange 
spærringer for faunaens frie vandringer op- og nedstrøms i vandløbssystemerne. 
Spærringerne omfatter blandt andet forskellige former for niveauspring i 
vandløbsbunden, som hindrer faunaens passage. 
 
Endelig er vandføringen i en række vandløb i hovedvandoplandet reduceret som følge 
af indvinding af overfladevand og grundvand. Den reducerede vandføring kan medføre 
forringede livsvilkår for vandløbsplanter og -dyr, især i sommerperioder hvor 
vandføringen i vandløbene er mindst. Der indvindes især grundvand til drikkevand, 
men visse vandløbsstrækninger påvirkes også af indvinding af overfladevand til brug 
for afgrøder i vækst- og frilandsgartnerier. 
 
5.1.2 Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk tilstand 
Der er ikke foretaget undersøgelser af indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer i 
vandfasen i vandløb inden for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn, men indholdet af 
pesticider er målt i 5 dræn, der leder vand fra landbrugsarealer til Stor Å, Brende Å og 
Puge Mølleå, samt i en kilde, der leder vand til Horne Mølleå. Der er analyseret for i alt 
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39 pesticider, hvoraf 13 har haft et indhold over detektionsgrænsen. Desuden er der i 
Stor Å i 2007 analyseret for 59 miljøfarlige forurenende stoffer i sediment. 
 
5.1.2.1 Kemisk tilstand 
3 af de analyserede stoffer henregnes under de prioriterede stoffer eller Liste 1 stoffer 
og indgår således i vurderingen af vandløbenes kemiske tilstand. Det drejer sig om 
pesticiderne simazin, isoproturon og trifluralin. Indholdet af isoproturon er målt over 
detektionsgrænsen i et dræn, der afleder vand til Brende Å, men gældende 
miljøkvalitetskrav er ikke overskredet. Der henvises til vandplanens afsnit 2.3.1. 
 
De tre miljøfarlige forurenende stoffer, der er målt for simazin, isoproturon og 
trifluralin, er således fundet enten i koncentrationer under detektionsgrænsen eller 
under miljøkvalitetskravene. Den nuværende kemiske tilstand for Stor Å, Brende Å og 
Puge Mølleå er derfor god mht. de analyserede stoffer. For en række miljøfarlige 
forurenende stoffer er tilstanden imidlertid ukendt, og den nuværende kemiske 
tilstand for disse stoffer er således ukendt i Stor Å, Brende Å og Puge Mølleå. For de 
resterende vandløb i oplandet til Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er den nuværende 
kemiske tilstand ligeledes ukendt. 
 
5.1.2.2 Økologisk tilstand 
I de ovennævnte områder er der gennemført analyser for en række miljøfarlige 
forurenende stoffer, der er omfattet under økologisk tilstand. Imidlertid er det kun en 
mindre del af disse stoffer, der kan indgå i vurderingen af den økologiske tilstand, da 
der kun er fastsat miljøkvalitetskrav for 4 af disse stoffer. 
 
Niveauet for disse miljøfarlige forurenende stoffer er vurderet i forhold til 
miljøkvalitetskrav (for vandfasen) i Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om 
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til 
vandløb, søer eller havet. Ingen af miljøkvalitetskravene er overskredet. Der henvises 
til vandplanens afsnit 2.3.1. 
 
Den nuværende økologiske tilstand med hensyn til miljøfarlige forurenende stoffer for 
Stor Å, Brende Å og Puge Mølleå er god med hensyn til de analyserede miljøfarlige 
forurenende stoffer. For en række miljøfarlige forurenende stoffer er tilstanden 
imidlertid ukendt, hvilket betyder, at den økologiske tilstand for disse stoffer er 
ukendt for Stor Å, Brende Å og Puge Mølleå. For de resterende vandløb i oplandet til 
Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er den økologiske tilstand ligeledes ukendt.  
 
5.2 Søer 
 
5.2.1 Økologisk tilstand, nuværende 
Den nuværende økologiske tilstand i søer er i vurderet ud fra klorofyl a-
koncentrationen i søerne. Søernes økologiske tilstand fremgår af figur 5.3 og tabel 
5.2. 
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Figur 5.3 Nuværende økologisk tilstand i 20 søer i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn, fordelt på tilstandsklasser efter antal og areal  
 

 
Det ses, at ca. 20 % af søerne på nuværende tidspunkt opfylder målet om "god 
tilstand", mens ca. 40 % (5 + 15 + 20) af søerne vurderes ikke at opfylde målet. For 
ca. 40 % af søerne kendes tilstanden ikke. 
 

Sønavn Nuværende tilstand 

Bøjden Nor, nordlige del Ringe 
Bøjden Nor, sydlige del  Dårlig 
Eskelund Mose Dårlig 
Ferskesø på Bogø - 
Flægen (God) 
Nordby Sø Ringe 
Sarup Sø God 
Sdr. Søby Sø Dårlig 
Strandsø nord, Sommerodde, Bågø - 
Strandsø på Svinø - 
Strandsø v. Fønsskov Odde - 
Strandsø v. Wedellsborg - 
Søholm Sø Ringe 
Sønderby Sø Moderat 
Sø i Eskør Inddæmning - 
Sø i Gardersø, nord - 
Vestermose på Bågø, nordbassin  - 
Vestermose på Bågø, sydbassin God 
Vestersjø, Lyø God 
Østersjø, Lyø Dårlig 

 

Tabel 5.2 Søernes aktuelle tilstand i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn. Parentes angiver, at vurderingen bygger på et 
spinkelt eller ældre datagrundlag. Søer, hvor tilstanden er ukendt, er markeret med -. 
 

Ud over søerne i tabel 5.2 indgår 28 småsøer med sønaturtyper i Natura 2000-
områder fordi de er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. Søerne og 
deres naturtilstand er i et vist omfang vurderet i naturplanen, men søernes økologiske 
tilstandsklasse er ikke kendt.  
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5.2.2 Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk tilstand 
For søerne inden for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er der udelukkende analyseret for 
miljøfarlige forurenende stoffer i sediment. Miljøkvalitetskravet for de pågældende 
stoffer er imidlertid fastsat for vand, og resultaterne kan derfor ikke indgå i 
vurderingen af søernes henholdsvis kemiske og økologiske tilstand. 
 
5.2.2.1 Kemisk tilstand 
Der foreligger ikke målinger af prioriterede stoffer eller andre stoffer med 
miljøkvalitetskrav på fællesskabsniveau, der kan sammenlignes med 
miljøkvalitetskravene fastsat i Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om 
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til 
vandløb, søer eller havet. Der henvises til vandplanens afsnit 2.3.2. 
 
Den nuværende kemiske tilstand for samtlige søer inden for Hovedopland 
Lillebælt/Fyn er således ukendt. 
 
5.2.2.2 Økologisk tilstand 
Da der ikke foreligger målinger af miljøfarlige forurenende stoffer, der indgår i 
vurderingen af den økologiske tilstand, der kan sammenlignes med gældende 
miljøkvalitetskrav, er det ikke muligt at vurdere den økologiske tilstand med hensyn 
til niveauerne af disse stoffer i søerne inden for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn. Der 
henvises til vandplanens afsnit 2.3.2. 
 

Den nuværende økologiske tilstand mht. miljøfarlige forurenende stoffer er således 
ukendt for samtlige søer inden for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn.  
 
5.3 Kystvande 
 
5.3.1 Økologisk tilstand, nuværende 
Den økologiske tilstand i kystområderne er i denne første vandplan overvejende 
baseret på en vurdering af dybdeudbredelsen af ålegræs, som er tæt korreleret med 
den generelle vandkvalitet i kystområderne. Ålegræs reagerer negativt på dårlige 
lysforhold, der i kystvandene hovedsageligt opstår ved høje belastninger af 
næringsstoffer og deraf følgende forøget vækst af plankton og énårige makroalger. 
 
Vurderingen af den nuværende økologiske tilstand af kystvande i oplandet fremgår af 
tabel 5.3 på vandområdeniveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 Tilstand 
Åbne Lillebælt Nord Ikke klassificerbar 
Åbne Lillebælt Syd Ringe 
Helnæs Bugt Moderat 
Bredningen Ikke klassificerbar 
Aborg Minde Nor Ikke klassificerbar 
Gamborg Fjord Ringe 
Gamborg Nor Ikke klassificerbar 
Emtekær Nor Ikke klassificerbar 
Torø Vig Ikke klassificerbar 
Torø Nor Ikke klassificerbar 
Orestrand Ikke klassificerbar 
Bågø Nor Ikke klassificerbar 
 
Tabel 5.3 Nuværende tilstand i kystvande i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn 

 
Der er således ingen af vandområderne, hverken åbne eller lukkede, der på 
nuværende tidspunkt har en god økologisk tilstand. I de klassificerbare områder 
vurderes tilstanden således at være moderat eller dårligere, og i alle ikke-
klassificerbare områder vurderes forholdene ikke at understøtte målopfyldelse.  
 
Figur 5.4 illustrerer tilstandsklassifikationen for kystvandene på vandområdeniveau. 
Hovedparten af hovedvandoplandets kystvandsareal er i ringe tilstand. Dette skyldes 
at langt den største arealmæssige del af hovedvandoplandets kystvande udgøres af 
det åbne Lillebælt (sydlige del), der er klassificeret i ringe tilstand. Fordelingen i 
hovedvandoplandets 12 kystvandsområder er helt anderledes når tilstanden vises ud 
fra antal områder – her er de fleste områder ikke-klassificerbare. I de antalsmæssigt 
dominerende mindre områder er datagrundlaget utilstrækkeligt, og de kan derfor ikke 
klassificeres præcist i denne planperiode. 
 
 

 
 
Figur 5.4 Nuværende økologisk i kystvande i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn fordelt på tilstandsklasser efter areal og antal 

 
5.3.2 Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder kemisk tilstand 
 
5.3.2.1 Kemisk tilstand 
Miljøkvalitetskrav er overvejende fastsat for miljøfarlige forurenende stoffer i vand, 
men for nogle enkelte stoffer er der også fastsat krav for stoffer i biota. Det gælder 
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bl.a. for kviksølv, som er analyseret i blåmuslinger fra Bredningen. Muslinger herfra 
overholder miljøkvaliteteskravet i gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 
Da der, bortset fra kviksølv i muslinger fra Bredningen, ikke foreligger målinger af 
prioriterede stoffer eller tidligere Liste 1-stoffer der kan sammenlignes med gældende 
miljøkvalitetskrav, er det ikke muligt at vurdere den kemiske tilstand for kystvandene 
inden for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn. 
 
Den nuværende kemiske tilstand for kystvandene inden for Hovedvandopland 
Lillebælt/Fyn er således ukendt. Der henvises til vandplanens afsnit 2.3.3. 
 
5.3.2.2 Økologisk tilstand 
For stofferne, der skal vurderes under økologisk tilstand foreligger ingen data for 
koncentrationer i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn, der kan vurderes på grundlag af 
fastsatte miljøkvalitetskrav for miljøfarlige forurenende stoffer. Den nuværende 
økologiske tilstand med hensyn miljøfarlige forurenende stoffer for de marine 
vandområder inden for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er således ukendt. Der 
henvises til vandplanens afsnit 2.3.3. 
 
5.4 Grundvand 
I Hovedvandopland Lillebæt/Fyn indgår 1 terrænnær og 9 regionale 
grundvandsforekomster. Grundvandets tilstand er opdelt i ”god” eller ”ringe” efter 
samme kriterier som miljømålene, der er beskrevet i vandplanens kapitel 1.2.5. For at 
tilstanden i grundvandet kan klassificeres som god, skal både den kvantitative og den 
kemiske tilstand være god. 
 
Ni ud af de ti forekomster har kvantitativt set en nuværende god tilstand – sandlaget 
DK 1.12.2.9 har ringe kvantitativ tilstand på grund af en for høj årlig indvindingsandel 
af grundvandsdannelsen. Den nuværende kemiske tilstand er ringe for syv af de ti på 
grund af fund af klorfenoler og – bortset fra DK 1.12.2.2 – på grund af fund af klorede 
opløsningsmidler. Endeligt har den terrænnære forekomst (DK 1.12.1) også ringe 
kemisk tilstand på grund af pesticider. På baggrund af den kemiske og den 
kvantitative tilstandsvurdering er det udelukkede sandlagene DK 1.12.2.1, DK 
1.12.2.3 og DK 1.12.2.7, der samlet set har god tilstand. Tilstandsbeskrivelsen for 
grundvand er uddybende beskrevet i vandplanens kapitel 2.3.4 Grundvand. 
 
5.5 Det generelle miljømål 
I henhold til miljøvurderingslovens bilag 1, litra c, jf. § 7, stk. 2, skal der i denne 
miljørapport gives oplysninger om, hvordan den sandsynlige udvikling for 
hovedvandoplandets nuværende miljøstatus vil blive, hvis vandplanen for 
Lillebælt/Fyn ikke gennemføres. Dette kaldes også 0-alternativet.  
 
Indsatsbehovet i selve vandplanen er opgjort som differencen mellem den maksimalt 
tilladte påvirkning (f. eks. menneskelig aktivitet eller udledning af spildevand) af 
vandforekomsterne ved målopfyldelse og den forventede påvirkning i 2015 (baseline 
2015). Den forventede baselinepåvirkning i 2015 beregnes som den nuværende 
påvirkning (2009/2010) korrigeret for effekterne af allerede planlagte og gennemførte 
tiltag til reduktion af påvirkningen. 
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Gennemføres vandplanen for hovedvandoplandet ikke, vil baselineindsatsen for 2015 
stå alene. Med andre ord, er 0-alternativet derfor udtrykt ved baseline 2015.  
 
0-alternativet er derfor miljøeffekter af allerede planlagte og besluttede tiltag i 
henhold til Fyns Amts Regionplan 2005, kommunale spildevandsplaner, Vandmiljøplan 
III, Energiaftale 2008-2011 og projekter under miljømilliarden. En nærmere opgørelse 
af baseline 2015 for hovedvandoplandet fremgår af vandplanens afsnit 2.5.1. 
 
De væsentligste miljøeffekter af 0-alternativet i hovedvandopland Lillebælt/Fyn vil 
være: 
· Reduktion af kvælstoftilførslen til vandmiljøet, særligt kystvandene, 

hovedsageligt som følge af vandmiljøplan III og energiaftalen 
· Reduktion af udledning af organisk stof og næringssalte særligt til vandløb og 

søer som følge af de tidligere regionplaners krav om indsats overfor den spredte 
bebyggelse samt gennemførelse af kommunernes spildevandsplaner. 

 
5.5.1 Reduktion af kvælstoftilførslen til kystvande 
Den samlede kvælstofeffekt er på landsplan opgjort til 2.200 tons kvælstof med et 
spænd på 1.800 - 2.600 tons kvælstof. Der er primært tale om den resterende effekt 
fra gennemførelsen af vandmiljøplan II og III, den særlige vand- og naturindsats og 
udviklingen i skift fra afgræsning til slæt. 
 
0-alternativet svarer derfor kun til en mindre reduktion i forhold til det samlede mål 
for reduktion af tilførslen af kvælstof til vandmiljøet på minimum 19.000 tons ekskl. 
baseline. Baselineindsatsen vurderes derfor isoleret set kun at have en mindre effekt i 
forhold til at opnå god tilstand i vandmiljøet. Den økologiske tilstand i fjorde og 
kystvande vil således fortsat ikke opfylde Vandrammedirektivets mål, idet 
udbredelsen af ålegræs i fjorde og kystvande ikke må forventes at blive væsentlig 
forøget i forhold til situationen i dag. 
 
Lokalt for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn udgør den samlede baselineeffekt 59,3 tons 
kvælstof pr. år. 
 
5.5.2 Reduktion af organisk stof og fosfor til vandløb og søer 
De allerede kendte tiltag over for renseanlæg, regnbetingede udløb og spredt 
bebyggelse, som fremgår af de kommunale spildevandsplaner for kommunerne 
beliggende i Hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn betyder en samlet reduktion i 
udledningen fra punktkilder på i størrelsesordenen 1,3 fosfor tons pr. år. Hertil 
kommer en reduktion i udledningen af iltforbrugende organiske stoffer. 
 
Renseanlæggene i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn drives generelt meget effektivt. For 
renseanlæg vurderes, at der i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn allerede anvendes den 
teknisk bedst tilgængelige rensning i relation til næringssaltfjernelse, hvilket 
resulterer i en marginal baselineeffekt fra disse kilder. 
 
Forbedret spildevandsrensning ved ejendomme i det åbne land er baseret på en 
forudsætning om, at planlagt indsats (baselineindsats) som følge af lov nr. 325. af 14. 
maj 1997 gennemføres. Områderne, hvor indsatserne skal gennemføres, fremgik af 
de tidligere regionplaner og fremgår indtil vedtagelsen af vandplanerne af 
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landsplandirektiverne. I Lillebælt/Fyn-oplandet omfatter baselineindsatsen i alt ca. 
1425 ejendomme. Den væsentligste effekt af baselinetiltagene er, at udledning af 
organisk stof og næringssalte til især vandløb og søer vil blive reduceret. Det 
forventes som følge heraf, at vandkvaliteten i vandområderne vil blive væsentligt 
forbedret. 
 
En forudsætning for at nå fuld målopfyldelse i alle hovedvandoplandets vandløb er, at 
der gennemføres en supplerende indsats - afhængig af spildevandspåvirkningen - 
over for enten renseanlæg, regnbetingede udledninger eller ejendomme i den spredte 
bebyggelse.    
 
 
6 MILJØFORHOLDENE I OMRÅDER, DER KAN BLIVE VÆSENTLIGT BERØRT 

 
I dette afsnit beskrives miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt af 
vandplanen. Beskrivelsen omfatter såvel geografi som emner, der kan berøres 
indirekte som følge af vandplanen.  
 
6.1 Flora, fauna og den biologiske mangfoldighed  
De relevante naturforhold, der direkte berøres af vandplanen, er i forhold til den 
biologiske mangfoldighed og flora/fauna følgende: 
 
1) Den marine natur (kystnære farvande) 
2) Vandløbene og de vandløbsnære arealer 
3) Søerne med omgivende arealer. 
 
6.1.1 De marine naturområder 
Hovedvandoplandet afleder til Helnæs Bugt, Gamborg Fjord og Nor, Torø Vig og Nor, 
Emtekær Nor, Bredningen, Bogø Nor, Aborg Minde Nor og Orestrand, der med 
tilstødende farvande er kendetegnet ved at være lavvandet og rumme en række arter 
og naturtyper, som er karakteristiske for de indre danske farvande. De marine 
vandområder er lavvandet og er levested for bl.a. en lang række vandfugle, herunder 
de planteædende arter knopsvane og blishøne og på dybere vand hvinand, 
skallesluger og troldand/til havs sortand og ederfugl, der afhængig af arten lever af 
snegle, muslinger og fisk.  
 
Det karakteristiske dyreliv, herunder koncentrationer af vandfugle, og naturtyper har 
bl.a. givet grundlag for at udpege Lillebælt som Natura 2000-område. Af tabellen i 
bilag 1 fremgår de Natura 2000-områder, som ligger i og i oplandet til Lillebælt og i 
tilstødende farvande, med tilhørende udpegningsgrundlag. Der kan læses mere om 
Natura 2000-områderne her: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_
Planerne/001_125/ 
 
6.1.2 Vandløbene og de vandløbsnære arealer 
I hovedvandoplandet løber en række vandløb, hvor Stor Å, Brende Å, Puge Mølleå og 
Hårby Å er de dominerende. Oplandets vandløb afvander i alt ca. 100.000 ha. 
Vandløbene har stærkt varierende naturtilstand, men flere rummer bl.a. gode 
fiskebestande.  
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Vandløbene løber helt overvejende gennem opdyrkede arealer uden særlige 
naturværdier. De største naturværdier på de vandløbsnære arealer er derfor især 
knyttet til de enge og moser, der ligger på lavbundsarealer langs åerne og som ofte er 
registreret som beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3. Den 
nøjagtige lokalisering af de registrerede naturtyper kan findes her: 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution5/.  
 
Enge og moser med tilknyttede småsøer på de vandløbsnære arealer rummer ofte en 
række nationalt og internationalt beskyttede arter, f.eks. spidssnudet frø, som er på 
habitatdirektivets bilag IV. Der er ingen systematisk kortlægning af forekomsten af 
beskyttede arter på disse arealer.  
 
6.1.3 Søer 
Der er kun få større søer i hovedvandoplandet. To søer bliver i planperioden berørt af 
planen, nemlig Nordby Sø og Sønderby Sø. Søerne rummer Naturstyrelsen bekendt 
ikke større naturværdier udover, hvad der generelt kan forventes i eutrofierede søer. 
 
6.2 Befolkningen, landbrugsarealer og dambrug 
Der bor omkring 83.000 indbyggere i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn, heraf under 1/3 
i de tre større byer, Middelfart, Assens og Bogense, i oplandet. Befolkningstætheden 
er gennemsnitligt 83 indbyggere/km2, hvilket er noget under landsgennemsnittet på 
122 m2. Omkring 13 % af befolkningen bor i det åbne land (ca. 5.500 beboelses 
ejendomme) uden for bymæssig bebyggelse og kloakerede områder.  
 
Omkring 2/3 af arealet i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn anvendes til landbrugsjord, 
hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse er 
voksende og var på Fyn omkring 63 ha i 2009. Husdyrtætheden på Fyn var 0,5 
dyreenheder/ha i 2009. Det skønnes at 55 % af det dyrkede areal er kunstigt drænet. 
Derudover anvendes 10 % af oplandet til skovbrug.  
 
Den dyrkningsmæssige værdi af jordbrugsarealer kan blive reduceret som følge af 
permanent eller periodevis oversvømmelse af arealerne ved etablering af kvælstof- 
eller fosforvådområder. Det samme er tilfældet ved en potentiel periodevis påvirkning 
af de vandløbsnære arealer som følge af vandløbsindsatsen. Modsat kan en 
restaurering eller genåbning af vandløb med fiskepotentiale føre til en øget 
fiskebestand i vandløbet og deraf stigende interesse for lystfiskeri på de pågældende 
strækninger. Eventuel lejeindtægt på fiskeret kan således øges. 
 
Karakteren af indsatsen på de pågældende strækninger er ikke endeligt fastlagt.  
 
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn findes ikke dambrug.  
 
6.3 Menneskers sundhed 
I hovedvandoplandet til Lillebælt/Fyn er der mange områder, der udnyttes rekreativt. 
Rekreative muligheder knytter sig i særlig grad til kysterne, Røjle klint og Kasmose 
skov, Hindsgavlhalvøen, Feddet og Helnæs, Frøbjerg Bavnehøj og Brændtholdt Bjerg, 
Krengerup og Vissenbjerg, og ved byerne Middelfart og Assens. 

                                                   
5 I rullepanelet ”Her kan jeg” vælges Tænde/slukke lag, sættes flueben i Naturbeskyttelse og Natura 2000, vælges 
beskyttede naturtyper og zoomes ind på kortet til det lokalområde, der er relevant 



 34 

Større sammenhængende skov findes kun ved Grøften ved Glamsbjerg og 
Ørslevbjerge, Håre bjerge, Lunge bjerge, Faurskovbjerge. Oplandet rummer en række 
områder med vigtige større landskabsfredninger og geologiske interesseområder (se 
afsnit 6.7).,  
 
Ifølge badevandsdirektivet er en række kystområder og søer i Danmark udpeget som 
badevandsområder. I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er det primært kystområder 
langs Båring vig, Strib, Hindsgavl halvøen, Føns strand, Bredningen, nord for Assens, 
Saltofte strand, Feddet, Helnæs, adskillige steder langs Nørre- og Sønderfjord og Lyø 
krog. Der er ingen søer udpeget i hovedvandoplandet. 
 
Der kan lokalt være målsætninger om øget rekreativ anvendelse af vandmiljøet. 
Lystfiskeri er en stor post. Der findes mange fiskepladser for især ørred ved 
Wedellsborg hoved, Torø huse og på Helnæs. De mest populære steder skifter med 
dog med årstid og hvad man fisker efter. 
 
Vandplan 2010-15 skal udover beskyttede områder indeholde en udpegning af 
områder med særlige drikkevandsinteresser. I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn findes 
vedtagne indsatsplaner for områderne Middelfart og Assens. 
 
6.4 Jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Med hensyn til de jordbundsmæssige forhold vil den eventuelle vandstandsstigning 
kunne medvirke til at reducere iltningen af pyrit i jorden. Tilsvarende vil en 
vandstandssænkning kunne medvirke en øget iltning af pyrit i jorden. Iltning af pyrit 
kan medføre en øget udvaskning af okker og dermed påvirkning af vandmiljøet. I 
Lillebælt/Fyn oplandet er jordens indhold af pyrit ikke særligt betydende og indsatsen 
har således ingen væsentlige indvirkninger i den henseende.  
 
Der findes i oplandet jordtyper med et relativt højt humusindhold. En eventuel øget 
vandmætning i de vandløbsnære arealer kan medføre en formindsket ’afbrænding’ af 
humus. Omvendt kan fjernelse af opstemninger medføre lavere vandstand i vandløbet 
og dets nærområder ovenfor opstemningen. I den forbindelse vil de påvirkede 
arealers jordbund blive mere tør, hvorved omsætningen af organisk materiale øges. 
 
Ved den periodevise og eventuelle påvirkning af de vandløbsnære arealer som følge af 
vandløbsindsatsen kan en eventuel oversvømmelse på tørvejorder medføre, at den 
årlige gennemsnitlige CO2-udledning fra arealerne som minimum elimineres, og på 
sigt akkumuleres der CO2. I det omfang, at landbrugsjorder udtages, kan lattergas-
emissionen fra tørvejorde reduceres ved hævelse af vandstanden. Der kan ske en 
nettofrigivelse af metan. Imidlertid forventes udslip af metan langt at opvejes af 
nedgangen i drivhusgasudledning alene fra reduceret CO2-udledning. 
Sammenfattende forventes indsatsen ikke at have en væsentlig indvirkning på luft og 
klimatiske faktorer. 
 
6.5 Materielle goder  
Der kan i tilknytning til vandløb, hvor der skal gennemføres ændret 
vandløbsvedligeholdelse, restaurering, genåbning af rørlægninger og fjernelse af 
spærringer, være placeret ejendomme, veje og andre tekniske anlæg så tæt på 
vandløbet, at de potentielt vil kunne blive påvirket. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis 
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der ved fjernelsen af en spærring opstår en sænkning af vandstanden opstrøms, 
hvorved der evt. kan forekomme sætningsskader på bygninger. 
 
Ved etablering af vådområder kan det komme på tale at sløjfe dræn og evt. pumper, 
så vand fra arealer ovenfor frit kan sive gennem vådområderne. I forundersøgelserne 
afklares de tekniske konsekvenser ved etableringen, og hvad det betyder for 
landbrugsdriften i områderne. Der kan være mulighed for at anvende vådområdernes 
bufferkapacitet over for vand som en del af indsatsen inden for klimatilpasning. 
 
6.6 Kulturarv  
Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er meget rigt på kulturarv. Rundt om i landskabet og 
især på Horneland og ved Flemløse vidner gravhøje, jættestuer og langdysser om 
menneskenes færden og aktivitet. Der findes en række andre fortidsminder og er 
gjort flere arkæologiske fund i hovedvandoplandet, bl.a. flere runesten.  
 
I forhold til resten af landet er der mange hovedgårde og herregårde i 
hovedvandoplandet, hvoraf nogle af de mest betydningsfulde er Wedellsborg, 
Krengerup gård, Rugård, Brahesborg, Hagenskov Slot og Østrupgård. Gårdene har sat 
deres præg på landskabet med store bebyggelsestomme, vidtstrakte marker, 
stengærder, alleer og skove. Størstedelen af gårdene stammer fra perioden 1300 til 
1600. Der findes også flere bevaringsværdige landsbyer og landsbyejerlav i oplandet.  
 
Der er også mange kirker i oplandet, hvoraf en del ligger i udpegede 
kirkebeskyttelseszoner.  
 
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er der en håndfuld små traditionelle havnemiljøer, 
hvor blandt andet fritidsfiskere holder til med fiskeskure garn og redskaber.  
 
6.7  Landskab 
Landskabet i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er meget varieret, med markante 
morænebakker nord for Middelfart og vest for Haarby, grusbakker ved Ørslev Bjerge 
og smeltevandssøer i den mest østlige del af oplandet. Lerjord udgør sammen med 
lerblandet sand de dominerende jordtyper. 
  
Oplandets højeste steder er placeret i den østlige del, med fladbakker navnlig ved 
Vissenbjerg og Frøbjerg på Højfyn (ca. 130 m). Herfra falder landskabet brat og 
derefter jævnere ud mod nordkysten, der er præget af et jævne og moræneflader. Fra 
Vissenbjerg løber Brænde Å gennem en slugtlignende erosionsdal og ender i Lillebælt. 
  
Landskabet er mange steder præget af landbrug, småbyer herregårdslandskaber især 
ved Wedellsborg, Brahesborg, Hagenskov Slot, og Krengerup, samt mindre 
naturområder. Oplandet rummer ligeledes en række områder med vigtige 
landskabfredninger knyttet til kysten ved Æbelø, Røjle Klint, Helnæs og Horneland, 
samt væsentlige fredninger ved Vissenbjerg og Frøbjerg Bavnehøj.  
 
I Hovedvandoplandet er der udpeget adskillige geologiske interesseområder, Æbelø, 
Grindløse Ås, Røjle Klint, Helnæs, Fænø, Galsklint, Vissenbjerg, Sønderby klint, 
Torø/Torøhuse, Bredningen og Entekær Nor, Røjle klint og Grindløse Ås. 
Kommuneplanlægningen skal indeholde retningslinjer til sikring af landskabelige 
bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi. 
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Kommuneplanlægningen skal desuden sikre og bevare større, sammenhængende 
landskaber, herunder uforstyrrede landskaber. Landskabsinteresserne skal indgå i 
administrations- og planlægningsgrundlaget for det åbne land.   
 
Planlægningen for de landskabelige bevaringsværdier i det åbne land er primært rettet 
mod at bevare de værdifulde landskaber og landskabselementer, som f.eks. ådale, 
bakkelandskaber og kystlandskaber. Også hensynet til værdifulde geologiske 
landskabstræk, som åse, dale, bakker, sletter kystområder og -profiler, er varetaget 
gennem denne planlægning. 
 
Kort over bevaringsværdige og større sammenhængende landskaber, geologiske 
interesseområder samt fredninger fremgår af WebGIS  
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2 
 
Vandplanen vil kunne påvirke landskaberne, når arealerne i tilknytning til 
vandstandshævning eller vandstandssænkning udvikles i retning mod en 
vildvoksende, naturlig succession eller til dyrkede energiafgrøder. Begge 
udviklingsmuligheder vil kunne påvirke landskabet væsentligt – specielt i forbindelse 
med store engarealer, hedesletter og ådale. Beplantningen vil kunne sløre 
landskabsformerne, ikke mindst i ådalene, og forhindre udsigter, bl.a. over søer og 
vandløb.   
 
 
7 RELEVANTE EKSISTERENDE MILJØPROBLEMER 

 
7.1 Biologisk mangfoldighed, herunder flora og fauna 
 
7.1.1 De marine naturområder 
Den naturtype som de kystnære farvande i tilknytning til hovedopland Lillebælt/Fyn 
repræsenterer, er væsentligt påvirket af næringssaltudledning (kvælstof). 
Næringssalttilførslen og eutrofieringsniveauet påvirker bl.a. udbredelsen af 
undervandsvegetation. Det forringer levesteder for planteædende fugle som 
knopsvane og blishøne, og områder med undervandsvegetation er samtidig vigtige 
opvækstområder for en række fisk og andre marine dyr. Fødegrundlaget for de 
andefugle, der lever af snegle og muslinger, kan også være påvirket heraf. 
 
7.1.2 Vandløbene og de vandløbsnære arealer  
Vandløbene som naturtype og den flora og fauna, der knytter sig til vandløbene, er 
påvirket af en lang række opstemninger/spærringer, som nedsætter kontinuiteten i 
vandløbene og bl.a. forhindrer passage af vandrende fisk og vandinsekter m.v. Der 
findes spærringer i stort set alle vandløbssystemer i oplandet af meget forskellig 
karakter, spændende fra et styrt ved rørlægning i Voldtoftebækken til vandmøller som 
Køng Mølle. Dertil kommer ca. 35 km rørlagte vandløb. 
 
I en række vandløb påvirkes naturtilstanden af intensiv grødeskæring, som er lagt 
fast i vandløbsregulativerne for de offentlige vandløb eller som udføres af private i 
ikke-offentlige vandløb. Det gælder i dette opland især i mindre vandløb, f.eks. i 
Sværup Mølleå, f.eks. i Pavebækken. Grødeskæringen nedsætter den naturlige 
dynamik i vandløbet og forringer naturforholdene i en række vandløb over hele 
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hovedvandoplandet, bl.a. fordi levesteder for fisk og vandinsekter forsvinder eller 
formindskes.  
 
De vandløbsnære arealer i oplandet er generelt veldrænede landbrugsjorder og 
rummer generelt ikke særligt værdifulde levesteder for arter og naturtyper. De 
tilbageværende naturtyper langs vandløbene (moser, enge og søer), som kan blive 
berørt af planen, er på nær nogle få sammenhængende områder, jf. ovenfor under 
6.1, fragmenterede. De er ofte påvirket af dræning af omkringliggende arealer 
(randudtørring) eller af tilledning af næringsholdigt drænvand. Disse områder langs 
vandløbene rummer dog fortsat vigtige levesteder for arter, f.eks. vibe, der generelt 
er i tilbagegang. 
 
7.1.3 Søer 
Vandplanens indsats vil berøre Nordby sø og Sønderby Sø. Nordby Sø er påvirket af 
massiv tilledning af fosfor, der forårsager opblomstring af alger. Sønderby Sø er først 
og fremmest påvirket af en intern belastning af fosfor fra søbunden. Denne skyldes 
tidligere tilførsler af fosfor. Den økologiske struktur og det naturlige dyre- og planteliv 
er forandret i begge søer. 
 
7.2 Befolkningen, landbrugsarealer og dambrug 
 
7.2.1 Kvælstof som forureningskilde 
Tilførsel af kvælstof til vandområder og naturarealer som følge af menneskelig 
aktivitet er en vigtig årsag til forurening. I grundvand gør en overskridelse af 
grænseværdien for nitrat i drikkevand vandet uegnet som drikkevand. I marine 
områder og i nogle søer fører tilførsler af kvælstof til øget algevækst. De økologiske 
forhold i vandløb afhænger derimod ikke af kvælstofindholdet, med mindre det tilføres 
i form af ammoniak, der kan have giftvirkning og mindske iltindholdet. På 
naturarealer kan tilførsel af kvælstofforbindelser via atmosfæren føre til ændring af 
naturarealets vegetation. 
 
7.2.1.1 Kvælstof 
I det nationale overvågningsprogram (NOVANA) opgøres den samlede udledning af 
kvælstof og fosfor til havet årligt. I figur 7.1 er vist udviklingen i dels 
vandafstrømningen (øverst), som generelt er styret af nedbøren, den årlige 
målte/beregnede tilførsel af kvælstof til havet, som varierer over årene primært styret 
af afstrømningen, samt nederst den vandføringsvægtede kvælstofkoncentration. 

Den nederste del af figuren viser den reelle udvikling i kvælstoftilførslen til havet, idet 
den tager højde for forskellene i afstrømningen (nedbør). Der ses her et klart fald i 
koncentrationen fra starten af overvågningen i 1990 og frem til ca. 2003, hvorefter 
der ikke er nogen tydelig udvikling. Den største del af faldet skyldes et fald i den 
diffuse tilførsel, dvs. langt overvejende et fald i landbrugsbidraget. 
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Den vandføringskorrigerede kvælstoftilførsel til kystområderne, der hører til 
hovedvandopland Lillebælt/Fyn, er beregnet til 1454 tons N som gennemsnit for årene 
2005-2009.  
 
For kvælstof udgør landbrugsbidraget 70 % af den samlede landbaserede tilførsel, 
mens baggrundsbidraget udgør i størrelsesordenen 23 %. Resten af tilledningen 
kommer fra punktkilder, hvor udledning fra renseanlæg er den dominerende blandt 
disse.  

Figur 7.1 Udvikling i 
ferskvandsafstrømning 
(øverst), kvælstoftilførsel 
(midterst) og 
vandføringsvægtet 
kvælstofkoncentration i det 
afstrømmende vand til havet 
omkring Danmark (nederst), 
1990-2009. Kvælstoftilførslen 
er fordelt på diffuse kilder 
(inkl. spildevand fra spredt 
bebyggelse) og spildevand fra 
punktkilder (Nordmann Jensen 
et al 2010) 
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En anden væsentlig transportvej for kvælstof til både land- og marine områder er via 
luften. I figur 7.3 er vist kvælstofdepositionen på en række kystområder for året 2009 
og fordelt på danske og udenlandske kilder (som er opdelt på hhv. forbrænding og 
landbrug). 
 
Figuren viser dels, at der er stor variation i depositionen mellem kystområderne, dels 
at der er stor forskel på fordelingen mellem danske og udenlandske kilder. En 
væsentlig årsag til variationen mellem kystområderne er bidraget fra dansk landbrug, 
hvorimod de andre især udenlandske bidrag varierer mindre. 
 
Figur 7.4 viser udviklingen i depositionen (og emissionen) af kvælstof på danske 
farvande. Som det fremgår af figur 7.4 er der sket et forholdsvis jævnt fald i 
depositionen over de seneste ca. 20 år.  Udviklingen er primært styret af to forhold, 
nemlig den nationale regulering af landbrugets emissioner (ammoniak) samt 
internationale aftaler, herunder især NEC-direktivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.2 Den landbaserede 
kildeopsplittede belastning fra 
Hovedvandopland Lillebælt/Fyn 
opgjort for perioden 2005-
2009 
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7.2.2 Fosfor som forureningskilde 
Tilførsel af fosfor til vandområder og naturarealer som følge af menneskelig aktivitet 
er en vigtig årsag til forurening. Især søer og fjorde og i nogen grad mere åbne 
havområder er forurenede som følge af fosfortilførsler, der har givet øget algevækst 
og heraf følgende miljøproblemer. I vandløb er fosforindholdet af relativt mindre 
betydning for de økologiske forhold, men især ved meget lave fosforindhold vil en 
forøgelse påvirke mængden af alger, der vokser på bunden af vandløb. Forhøjet 
fosforindhold synes desuden at indvirke på artsammensætningen af vandplanter. Der 
er store geologisk betingede forskelle fra sted til sted i fosforindholdet i det 
grundvand, der strømmer ud til vandområderne. 
 
7.2.2.1 Fosfor 
I figur 7.5 er der i lighed med kvælstof vist vandafstrømning, aktuel tilførsel til havet 
2009 samt den vandføringskorrigerede fosforkoncentration. 
Reduktionen i koncentrationen er endnu mere udtalt end for kvælstof og er båret stort 
set udelukkende af en reduktion i punktkilder (renseanlæg, industri, dambrug m.m.)
  
Det betyder, at der i perioden 1990-2009 er sket et skifte fra, at punktkilderne var 
helt dominerende i 1990’erne til at den diffuse tilførsel (spildevand fra spredt 

Figur 7.3 Kvælstofdeposition i 
2009 til udvalgte danske 
farvandsområder og Limfjorden 
opdelt på danske og udenlandske 
kilder og fra forbrændingsprocesser 
og landbrugsproduktion 

 

 

Figur 7.4 Udviklingstendenser 
for den samlede deposition og 
emission af kvælstof til de 
indre farvande 
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bebyggelse, landbrugsbidrag og baggrundsbidrag) dominerer de senere år. Samtidig 
ses, at tilførslen er blevet betydeligt tættere koblet til vandafstrømningen. 

 
Der har generelt ikke været nogen tydelig udvikling i den vandføringsvægtede 
koncentration siden slutningen af 1990’erne. Det udelukker ikke, at der kan være sket 
væsentlige ændringer i tilførslen til enkeltvandområder. 
 
Den vandføringskorrigerede fosfortilførsel til kystområderne, der hører til 
hovedvandopland Lillebælt/Fyn, er beregnet til 47,8 tons P som gennemsnit for årene 
2005-2009.  
 
For fosfor udgør den diffuse belastning fra landbrugsbidraget, baggrundsbidraget og 
fra spildevand fra spredt bebyggelse 78 % af den samlede landbaserede tilførsel. 
Resten af tilledningen kommer fra punktkilder, hvor udledning fra renseanlæg er den 
dominerende blandt disse. 

Figur 7.5 
Ferskvandsafstrømning, samlet 
tilførsel af fosfor til de marine 
kystafsnit og vandføringsvægtet 
fosfor koncentration for 1990-2009 
(Nordemann Jensen et al 2010) 
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Tilførslen af fosfor fra luften er negligeabel ift. andre transportveje og er derfor ikke 
medtaget her. 
 
Dette fremgår tydeligt af figur 7.7, som viser udviklingen i fosfor- og 
kvælstofkoncentration i hhv. de lukkede og åbne områder.  Sammenlignet med de 
vandføringsvægtede koncentrationer af hhv. kvælstof (figur 7.1) og fosfor (figur 7.5) i 
afstrømningen fra land ses den samme udvikling i de kystnære områder, med et 
markant fald i såvel kvælstof- som fosforkoncentrationen i de kystnære områder. 
Yderligere er der tidsmæssigt også et sammenfald, så udviklingen for kvælstof har 
været svag/ikke detekterbar efter ca. 2003 og for fosfor siden slutningen af 
1990’erne. 
 
 
 

Figur 7.6 Den landbaserede 
kildeopsplittede belastning fra 
Hovedvandopland Lillebælt/Fyn 
opgjort for perioden 2005-2009 
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Derimod er udviklingen i kvælstof- og fosforkoncentrationerne i de åbne farvande 
enten betydeligt svagere eller ikke detekterbar set over hele perioden 1989-2009. 

7.3 Menneskers sundhed 
Ifølge badevandsdirektivet er en række kystområder og søer i Danmark udpeget som 
badevandsområder. Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til 
badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Opfyldelse af krav til 
badevandskvalitet er en grundlæggende indsats som følge af badevands-
bekendtgørelsen, som kommunerne skal vurdere de konkrete indsatser for i de 
kommunale handleplaner og reviderede spildevandsplaner. I Hovedvandopland 
Lillebælt/Fyn er det primært kystområder langs Båring vig, Strib, Hindsgavl halvøen, 
Føns strand, Bredningen, nord for Assens, Saltofte strand, Feddet, Helnæs, adskillige 
steder langs Nørre- og Sønderfjord og Lyø udpeget som badevandsområder. Der er 
ingen søer udpeget i hovedvandoplandet. 
 
Ved stort set alle danske strande er badevandet af høj kvalitet. Men forurening af 
badevandet f.eks. alger og spildevand kan lokalt være i problem for visse 
badevandslokaliteter. Hvis badevandet pludseligt bliver forurenet, kan det skyldes fx 
et overløb fra fælleskloakker (hvor overfladevand og spildevand afledes i samme 
ledning). Det kan ske efter et voldsomt regnskyl, der har fyldt kloakkerne så meget, 
at de løber over.  

 
Figur 7.7 Årsmiddelkoncentrationer af uorganisk kvælstof, total kvælstof, uorganisk fosfor og total fosfor i overfladevandet. 
Middelkoncentrationerne er afbildet med angivelse af 95% konfidensgrænser. Fjorde og kystnære områder er i alle grafer afbildet med 
cirkler, mens åbne havområder er markeret med trekanter (Nordemann Jensen 2010) 
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Sidst på badesæsonen kan vind- og vejrforhold betyde, at badevandet omkring 
Danmark får et meget stort indhold af alger, som kan være til gene for mennesker og 
dyr. 
 
Kommunerne har ansvaret for at sikre at krav til badevandslokaliteter overholdes. 
Eventuelle krav til at regulere spildevandsudledninger fastsættes i den kommunale 
spildevandsplan. Oplysninger om den aktuelle badevandstilstand kan findes via 
kommunernes hjemmeside. 
 
I hovedvandoplandets kystvande bliver der både erhvervsmæssigt men også 
fritidsmæssigt fisket en del muslinger og fisk. En stor del heraf vurderes at fanges i 
Natura 2000-område nr. 108 omkring Æbelø og nr. 112 i det Sydlige Lillebælt. 
 
Grundvand kvaliteten påvirkes bl.a. af nitrat fra udvaskning fra landbrugsarealer, 
mobilisering og/eller opkoncentrering af naturlige forekommende stoffer (klorid, 
mangan m.v.) som følge af indvinding af grundvand og miljøfarlige forurenende 
stoffer fra f.eks. dyrkede arealer, nedsivningsanlæg, byer, veje, forurenede grunde 
mm. 
 
7.4 Jordbund  
Jordbunden kan udgøre et eksisterende miljøproblem, hvis den indeholder en større 
mængde fosfor, da dette kan føre til fosforudvaskning til søer og vandløb. 
 
Nitratfølsomme indvindingsområder kortlægges i den statslige afgiftsfinansierede 
grundvandskortlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Høje 
nitratkoncentrationer kan på den ene side udgøre et sundhedsmæssigt problem i 
drikkevand og kan på den anden side påvirke overfladevand via grundvandsbidraget, 
som i tørre perioder kan udgøre en betydelig del af vandføringen i vandløb. 
Nitratfølsomme områder er en del af udpegningerne i vandplanerne. 
 
Af webgis til vandplanerne fremgår de nitratfølsomme områder under punktet 
drikkevandsområder. Områderne kan ses på følgende link: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2 
 
 
8 DEN SANDSYNLIGE VÆSENTLIGE INDVIRKNING PÅ MILJØET 

 

8.1 Indledning 
I dette afsnit beskrives den sandsynlige indvirkning på miljøet, som vandplanen for 
Lillebælt/Fyn fremadrettet vil medføre, idet det dog alene er de væsentlige 
indvirkninger, der vil blive beskrevet. 
 
Beskrivelsen vil i overensstemmelse med miljøvurderingsloven bilag 1, litra f, tage 
afsæt i, hvilken indvirkning vandplanen for Lillebælt/Fyn vil have på den biologiske 
mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, 
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres 
omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem 
ovenstående faktorer.  
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Den sandsynlige væsentlige virkning af vandplanens bygger på vurderingen af 
virkninger på længere sigt. De kortvarige virkninger afhænger af den kommunale 
implementering af indsatsprogrammet og gøres derfor ikke til genstand for vurdering i 
denne rapport. 
 
Det er vandplanens miljømål, indsatsprogram og retningslinjer samt den aktuelle 
viden, der vil være genstand for Naturstyrelsen beskrivelse, for så vidt angår de 
sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, som kan identificeres på baggrund af 
den planlagte indsats og med den aktuelle viden. Planen fastlægger rammerne for, 
men ikke detaljerne i, eller udformningen af de konkrete projekter. I en lang række 
situationer fastlægges den konkrete virkning af den foreslåede indsats på miljøet, 
således nærmere ved den kommunale myndighedsbehandling af selve projektet, jf. 
afsnit 1.4. Beslutning om anvendelsen af virkemidler af mere generel karakter er 
truffet uden for vandplanens regi. Ud over effekten fra de mere generelt anvendte 
virkemidler vil der også være en effekt på vandmiljøet afledt af generel 
strukturudvikling. Effekten af de generelle virkemidler er indregnet i vandplanerne, 
men der sættes ikke konkrete rammer eller retningslinjer for deres anvendelse 
gennem vandplanerne, og de indgår derfor ikke i miljøvurderingen af vandplanen. De 
målrettede virkemidler indarbejdes som en del af vandplanernes indsatsprogram og 
miljøvurderes derfor. 
 
De relevante målrettede virkemidler for vandplanen for Lillebælt/Fyn er følgende: 
 
· Ændret vandløbsvedligeholdelse 
· Vandløbsrestaurering 
· Fjernelse af spærringer 
· Genåbning af rørlagte vandløb 
· Indsats overfor punktkilder  
· Sørestaurering 
· Kvælstofvådområder 
· Fosforvådområder 
· Yderligere efterafgrøder 
·  
 
De grundvandsrelaterede virkemidler foreslås ikke anvendt i vandplanen for 
Hovedvandopland 1.12, Lillebælt/Fyns indsatsprogram og miljøvurderes derfor ikke.  
 
Den kumulative effekt af vandplanernes virkemidler vil dog i alt væsentligt være den 
samme på tværs af hovedvandoplandene, jf. afsnit 1.4. 
 
Det kan generelt anføres, at tiltag i medfør af indsatsprogrammet vil have en 
betydelig indvirkning på naturen og dermed den biologiske mangfoldighed, da planen 
lægger op til væsentligt at forbedre miljøtilstanden i oplandet og de nedstrøms marine 
områder og dermed også forbedre vilkårene for den biologiske mangfoldighed. Det er 
bl.a. forudsat i Natura 2000-planerne, at indsatsen efter vandplanerne skal 
understøtte arbejdet for at opnå gunstig bevaringsstatus for akvatiske arter og 
naturtyper. Det er imidlertid også forudsat, at det i den konkrete gennemførelse skal 
sikres, at indsatsen efter vandplanen ikke skader Natura 2000-områder. 
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I gennemgangen af de enkelte indsatser nedenfor er nævnt de væsentlige forventede 
påvirkninger af biologisk mangfoldighed, der er relevant i forhold til vandplanernes 
indsats i dette vandopland. Disse vurderinger vil for Natura 2000-områderne blive 
suppleret med en samlet konsekvensvurdering i overensstemmelse med 
habitatreglerne i forbindelse med den kommunale myndighedsbehandling for det 
enkelte projekt. 
  
Der kan ikke gennemføres foranstaltninger, der strider mod reglerne om beskyttelse 
af Natura 2000-områder, bilag IV-arter og l nationale naturbeskyttelsesinteresser, 
herunder beskyttede naturtyper. Der henvises til afsnit 3.7 om forholdet mellem 
vandplanerne og anden lovgivning.  
 
Et forhold, der gør sig gældende for analysen af de enkelte virkemidler, er at den 
konkrete potentielle påvirkning af arter og naturtyper i og udenfor Natura 2000-
områder vil blive vurderet og sikret i forbindelse med de konkrete projektforslag, der 
som opfølgning på vandplanerne vil skulle udarbejdes i overensstemmelse med de 
regler, der sætter rammerne for de pågældende projekter, jf. under de enkelte 
virkemidler i kap. 8, afsnittet: "Det kommunale råderum". Det gælder især 
vandløbsloven (restaureringer, vedligeholdelse m.v.), miljøbeskyttelsesloven 
(spildevand), naturbeskyttelsesloven (de vandløbsnære arealer - § 3) og planloven 
(landzone, evt. VVM) samt de tværgående hensyn, der skal varetages efter 
habitatbekendtgørelsen, som skal sikre mod negativ påvirkning af Natura 2000-
områder og bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.  
 
Hovedparten af retningslinjerne og virkemidlerne i vandplanen har gunstig indvirkning 
på klimaet, idet CO2-udledningen til atmosfæren vil blive nedbragt som følge af flere 
vådområder og , genskabelse af naturlig hydrologi. 
 og øget anvendelse af efterafgrøder.  
Virkemidlerne fra vandplanerne kan indvirke på emissioner af drivhusgasser og på den 
måde influere på klimaet. Første generation af vandplaner tager ikke i øvrigt stilling til 
klimaforandringernes konsekvenser for vandmiljøet, da der endnu ikke foreligger 
tilstrækkelig konkret viden.  
 

Ved etablering af vådområder på landbrugsjorder samt udtagning af landbrugsarealer 
i forbindelse med vandløbsrestaurering, ændret vandløbsvedligeholdelse, genåbning af 
rørlagte vandløb m.m. vil der som følge af ophør eller ekstensivering af  
landbrugsdriften, ske en reduktion af CO2-udledningen såvel som der på sigt 
 akkumuleres CO2 som kulstof i jordens humuslag. Et evt. øget udslip af metan vil 
langt opvejes af færre drivhusgasser fra reduceret CO2-udledning.  
 
Den generelle regulering af jordbruget i forbindelse med aftalerne om Grøn Vækst vil 
samlet set have en positiv klimaeffekt, idet det vil medføre en reduktion af metan og 
lattergas samt øget kulstofbinding i jorden. Især randzonerne og efterafgrøderne 
bidrager væsentligt til denne positive effekt. 
 
Samlet vurderes effekten af indsatserne i hovedvandopland Lillebælt/Fyn at medvirke 
til at reducere samfundets samlede udledning af klimagasser, dog uden at være af 
væsentlig betydning i den samlede udledning af klimagasser.  
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Flere af virkemidler vil lægge beslag på landbrugsarealer, som må tages helt eller 
delvist ud af produktion, som f.eks. ved etablering af vådområder og genåbning af 
rørlagte vandløb. Tilsvarende vil virkemidler i reguleringen af jordbruget have 
konsekvenser for arealanvendelse fx i de vandløbsnære arealer ved vandløb. I 
forbindelse med forberedelse af implementering af indsatserne, vil blive gennemført 
forundersøgelser og konsekvensvurderinger af omfanget af potentielle negative 
effekter, og projekterne vil efterfølgende ud fra princippet om omkostningseffektivitet 
blive tilpasset, således at de negative effekter begrænses mest muligt. Lodsejere, der 
afgiver jord i forbindelse med implementering af vandplanens indsatser, vil for de 
fleste virkemidlers vedkommende kunne opnå kompensation.  
 
Kumulativt i forhold til reguleringen af landbrugsdrift i øvrigt vurderes tabet af 
landbrugsareal ikke at have væsentlig betydning for erhvervets driftsmuligheder i 
hovedvandoplandet.  
 
Det vurderes at indsatser, der medfører ophør med gødskning på landbrugsarealer, vil 
bidrage til reduktion i ammoniakfordampningen, der i kumulation med 
husdyrgodkendelsesordningen kan understøtte ammoniakhandlingsplanens formål om 
reduktion af ammoniaktab. Samlet vurderes effekten af vandplanens indsatser dog at 
være uden væsentlig betydning i forhold til den samlede ammoniakfordampning  
 
Samlet vurderes effekten af indsatsprogrammet samt reguleringen af jordbruget at 
have en væsentlig positiv effekt på vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande.  
 
I kumulation med miljøeffekter af allerede gennemførte og besluttede, men endnu 
ikke fuldt gennemførte, foranstaltninger i henhold til regionplan, spildevandsplaner, 
Vandmiljøplan III, og allerede vedtagne større naturgenopretningsprojekter 
(tilsammen også benævnt baseline 2015), vil vandplanens indsatsprogram sikre at 
vandmiljøet bringes et stort skridt nærmere god tilstand. 
 
Kumulativt kan implementering af virkemidler, hvor der udtages landbrugsarealer som 
konsekvens af hævet vandstand, sammen med lignende projekter fra tidligere 
vandmiljøhandlingsplaner I, II og III, samt individuelle naturgenopretningsprojekter 
og nye større statslige vådområder, medføre en mindre gradvis ændring af 
landskabsindtrykket fra et rent landbrugsland med kun få åbne vandflader til et 
landskab med større variation og skift mellem åbne landbrugsarealer afbrudt af lavt 
liggende vådere områder.  
 
I den generelle regulering af jordbruget, vil etableringen af randzoner langs søer og 
åbne vandløb kunne medføre en æstetisk ændring henimod grønne 
sammenhængende landskabselementer.      
 
Det vurderes, at implementering af vandplanens indsatser ikke direkte vil have 
indvirkning på mennesker sundhed enten positivt eller negativt.  
 
Indirekte vil indsatsen overfor punktkilder med forbedret spildevandsrensning og 
forbedret kvalitet af udledt spildevand dog kunne have en positiv effekt på kvaliteten 
af badevand.  
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Ligeledes, hvor der er mulighed for at anlægge stier og skabe rekreative muligheder i 
forbindelse med etablering af vådområder og vandløbsrestaureringstiltag, kan dette 
indirekte medvirke til forøgelse af mennesker fysiske sundhed.  
Det vurderes samlet, at vandplanen for hovedvandopland Lillebælt/Fyn, dens 
indsatsprogram samt retningslinjer og de tilknyttede reguleringer i jordbruget som 
følge af aftalen om Grøn Vækst, ikke i sig selv eller i kombination med andre 
indsatser, projekter eller planer vil give anledning til negative kumulative effekter på 
hovedvandoplandets miljømæssige bæreevne.  
 
Vandplanerne kan påvirke en række Natura-2000 områder beliggende i de enkelte 
hovedvandoplande. Der vil i medfør af habitatdirektivets art. 6, stk. 3, sideløbende 
med miljøvurdering af vandplanernes påvirkning af den biologiske mangfoldighed 
blive foretaget en habitatvurdering af påvirkningen af disse områder. 
 

Efter Miljømålslovens §§ 7-9 skal der udpeges beskyttede områder for 
drikkevandsforekomster, skaldyrvande, badevandsområder, næringsstoffølsomme 
områder og internationale beskyttelsesområder (Natura 2000). 
 
Vandplanerne skal i medfør af Miljømålsloven bilag 2, litra A pkt. 2 indeholde 
oplysninger om beliggenhed af de beskyttede områder, men selve udpegningen af 
områderne sker uafhængigt af vandplanernes udstedelse. Idet vandplanen således 
alene indeholder en visning af disse beskyttede områder, foretages der ikke en 
selvstændig miljøkonsekvensvurdering heraf. Placeringen af de beskyttede områder 
fremgår af vandplanernes Web-GIS 
(http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2). 
 
 
8.2 Retningslinjer i vandplanerne 
 
8.2.1 Indledning 
Vandplanerne indeholder en række retningslinjer, der i henhold til miljømålslovens § 
25 har til formål at understøtte vandplanens indsatsprogram med henblik på at opnå 
god tilstand i alle vandforekomster. 
 
Retningslinjerne har bindende virkning overfor myndigheders fysiske planlægning og 
administration, herunder i relation til konkrete sager inden for hovedvandoplandet. 
Karakteren af retningslinjerne tildeler et vist råderum i forhold til myndighedernes 
forvaltning af den enkelte retningslinje. Retningslinjerne skal blandt andet lægges til 
grund for afgørelser om VVM-pligt og indholdet i VVM-redegørelser i forbindelse med 
VVM-pligtige projekter, der må antages at kunne påvirke vandmiljøet væsentligt. 
 
Ved ikrafttræden af vandplanen ophæves en række retningslinjer fra regionplanerne 
2005. Hvilke konkrete retningslinjer, der ophæves, fremgår af den enkelte vandplan. 
 
Der gælder en række retningslinjer for de enkelte virkemidler, der indgår i 
miljøvurderinger af disse. Nedenfor gennemgås og miljøvurderes de retningslinjer, der 
ikke er knyttet til enkelte virkemidler.  
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Det nævnes også retningslinjer vedrørende aktiviteter, der ikke gennemføres i 
hovedvandoplandet, uanset de dermed ikke bliver miljøvurderet, idet retningslinjerne 
fremgår af vandplanen.   
 
8.2.2 Generelle retningslinjer  
 
8.2.2.1 Retningslinjerne indhold 
Vandplanen indeholder følgende 6 generelle 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 forurening af 
overfladevand, med mindre det vil medføre en øget forurening af miljøet som 
helhed, hvis tilladelse ikke gives,  
eller tilladelsen 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 WebGIS. Vandområder, der ikke fremgår af 
WebGIS, administreres efter miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at 
der ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at 
disse områder opnår god tilstand. Det bør tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. 
til aktiviteter, som understøtter klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet. 
 

4)   Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven, herunder både tilladelser og 
godkendelser til etablering, udvidelser og ændringer af husdyrbrug og revurdering 
af godkendelser, må ikke være til hinder for, at vandplanens miljømål opfyldes, jf. 
husdyrgodkendelseslovgivningens krav vedr. nitrat til overfladevande og grundvand 
samt fosforoverskuddet. 
 
Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 om dambrug, havbrug og 
andre erhvervsmæssige aktiviteter må ikke være til hinder for, at vandplanens 
miljømål opfyldes. Kommunerne skal især være opmærksomme på godkendelser og 
revurdering af godkendelser vedr. udledning af spildevand til vandløb, søer eller 
havet og på udledninger fra dambrug, som ikke er miljøgodkendt. 
 
Dette indebærer i relation til næringsstoffer, 
at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljømål 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 miljømål ikke er 
opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er godtgjort, at miljømålet 
uanset tilladelsen kan nås ved hjælp af andre tiltag. 
 
Med ”øget påvirkning” forstås en øget påvirkning af vandmiljøet i forhold til den 
faktiske udledning på tidspunktet for afgørelsen. Ved fornyelse af tilladelser er 
vandplanen ikke i sig selv til hinder for videreførelse af den hidtidigt tilladte ramme 
for udledning af næringsstoffer. 

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

til vandområdet, skal der i den første planperiode tilstræbes en fortsat reduktion af 
den menneskeskabte fosfortilførsel fra såvel diffuse kilder som punktkilder. 
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16)  Vandet i vandløbene skal være så rent som muligt og have en temperatur, der 
sikrer, at de fastlagte miljømål for vandløb kan opfyldes. 

 
8.2.2.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna 
De generelle retningslinjer for vandplanen vurderes i princippet alle at understøtte en 
positiv udvikling for de akvatiske naturområder i tilknytning til hovedvandoplandet, da 
de opstiller retningslinjer med henblik på at undgå forringelser af vandområdernes 
kvalitet. 
 
Den primære hensigt med retningslinjerne er at sætte rammer for, at der i forbindelse 
med administrationen af miljølovgivningen ikke meddeles tilladelser el.lign., der 
påvirker vandområder negativt. Retningslinjerne lægger sig i vid udstrækning op ad 
eksisterende lovgivning. Det bidrager også til en positiv virkning på akvatiske 
naturtyper og arter, herunder i Natura 2000-områderne 108 Æbelø, havet syd for og 
Nærå Strand, 112 Lillebælt og 124 Maden på Helnæs og havet vest for. 
 
Det skal præciseres, at der i forhold til Natura 2000-områder gælder særlige regler for 
tilladelser, godkendelser m.v., der skærper vandplanens retningslinjer Der må således 
ikke gives tilladelser eller planlægges for aktiviteter, medmindre det kan 
dokumenteres, at der ikke sker skade på udpegningsgrundlaget i områderne, jf. bkg. 
408 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. 
Bekendtgørelsen indeholder også regler om beskyttelse af bilag IV-arters yngle– eller 
rasteområder. 
Vandplanens generelle retningslinjer vil kunne indebære krav til virksomheder, anlæg 
m.v., som potentielt kan påvirke terrestriske naturområder, f.eks. hvis det indebærer, 
at der skal etableres anlæg, der kræver fysisk areal (f.eks. renseanlæg, afskærende 
ledninger eller lignende). Det vurderes dog, at sådanne anlæg stort set altid kan ske 
uden at påvirke den biologiske mangfoldighed væsentligt, da de helt overvejende vil 
ske i tilknytning til eksisterende virksomheder, i intensivt dyrket landbrugsland eller i 
industriområder, som kun rummer begrænsede naturværdier. I forhold til terrestriske 
naturtyper og levesteder for arter på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder 
samt bilag IV-arter gælder de særlige regler som nævnt ovenfor. 
 
Det er ikke muligt på forhånd mere præcist at afgøre, i hvilke situationer der 
potentielt kan opstå denne slags påvirkninger, da det helt afhænger af udformningen 
af de konkrete projekter m.v., der ansøges om. De pågældende projekter vil 
endvidere oftest skulle gennemgå en myndighedsbehandling, f.eks. 
naturbeskyttelseslovens § 3, hvis beskyttede naturtyper kan påvirkes negativt. I den 
sammenhæng vil der nærmere kunne tages stilling til den evt. påvirkning, herunder 
om den er i overensstemmelse med naturbeskyttelseshensynene. 
 
I forhold til Lillebælt/fyn vil vandplanens retningslinjer kunne slå igennem i forhold til 
behandling af sager om virksomheder, der kan påvirke vandområders kvalitet. 
 
8.2.2.3 Indvirkning på befolkningen 
Befolkningen kan blive berørt af de generelle retningslinjer i forbindelse med ønsker 
om etablering eller ændringer af erhvervsaktiviteter, som er afhængig af eller vil 
kunne påvirke vandmiljøet. Umiddelbart vil det evt. kunne påvirke muligheden for 
fremover at få tilladelse til at bruge overfladevand til vanding i landbruget og 
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gartnerierhverv. Skærpede krav til f.eks. spildevandsrensning som følge af 
retningslinjerne kan også få betydning for taksterne for afledning af spildevand til 
kloaknet/renseanlæg. 
 
8.2.2.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Retningslinjerne ses ikke at have direkte indflydelse på menneskers sundhed, men vil 
alt andet lige på sigt give et renere vandmiljø og dermed kunne bidrage til at øge 
menneskers sundhed. 
 
8.2.2.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Retningslinjerne ses ikke at have indvirkning på jordbund, luft og klima. 
 
8.2.2.6 Indvirkning på vandkvaliteten 
Retningslinjerne har netop til formål at hæve vandkvaliteten ved at begrænse 
fremtidige projekters belastning af vandmiljøet.  
 
8.2.2.7 Indvirkning på materielle goder 
Retningslinjerne kan få betydning for muligheden for at ændre anlæg, som påvirker 
vandmiljøet, og kan betyde nedlæggelse af anlæg. 
 
8.2.2.8 Indvirkning på kulturarv 
Retningslinjerne ses ikke at have nogen indvirkning på kulturarven. 
 
8.2.2.9 Indvirkning på landskabet 
Retningslinjerne kan have visse indvirkninger på landskabet i det omfang, at 
spørgsmål om udbygning og ombygning af industrianlæg begrænses heri. 
 
8.2.3 Blandings- og aktivitetszoner 
 
8.2.3.1 Retningslinjens indhold 
 
Vandplanens retningslinje 51 lyder således: 

 
51) Miljøministeren kan for havne, sejlrender, slusefjorde og klappladser foretage 
en vejledende registrering inden for et overfladevandområde af nærmere 
afgrænsede aktivitetszoner, hvor 

 
1) den samlede udstrækning af hver enkelt aktivitetszone 
inden for et overfladevandområde kun udgør en mindre del af 
overfladevandområdets udstrækning, 

 
2) påvirkningen fra aktiviteterne i hver zone vurderes at være ubetydelig for 
miljømålet for vandområdet og 

 
3) aktivitetszonerne hverken særskilt eller samlet set vedvarende udelukker eller 
hindrer opfyldelse af miljømålet i overfladevandområdet. 

For hovedvandopland Lillebælt/Fyn er der ikke foretaget en registrering af 
aktivitetszoner.  
 



 52 

8.2.3.2. Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna 
Retningslinjen har ikke direkte indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder 
flora og fauna.  
 
8.2.3.3 Indvirkning på befolkningen 
Retningslinjen har ikke direkte indvirkning på befolkningen.  
 
 
8.2.3.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Retningslinjen har ikke direkte indvirkning på menneskers sundhed.  
 
8.2.3.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Retningslinjen har ikke direkte indvirkning på jordbund, luft og klima 
 
8.2.3.6 Indvirkning på vandkvaliteten 
Retningslinjen har ikke direkte indvirkning på vandkvaliteten. 
 
8.2.3.7 Indvirkning på materielle goder 
Retningslinjen har ikke direkte indvirkning på materielle goder. 
 
8.2.3.8 Indvirkning på kulturarv 
Retningslinjen har ikke direkte indvirkning på kulturarv. 
 
8.2.3.9 Indvirkning på landskabet 
Retningslinjen har ikke direkte indvirkning på landskabet. 
Retningslinje 51 i vandplanerne åbner mulighed for, at den relevante 
tilladelsesmyndighed under iagttagelse af miljømålslovens § 3, stk. 2 kan udlægge 
aktivitetszoner. En aktivitetszone kan udlægges omkring havne, sejlrender og 
klappladser. I en aktivitetszone kan det accepteres, at et eller flere krav i relation til 
miljømålet ikke er opfyldt, så længe aktiviteten ikke påvirker vandområdet uden for 
aktivitetszonen. Retningslinjen har til formål at sikre opfyldelse af miljømålene, men 
samtidig sikre vigtige havne og sejladsaktiviteter. 
 
Vandplanens retningslinje 51 lyder således: 
 
51) Den relevante tilladelsesmyndighed kan udlægge aktivitetszoner, jf. kapitel 1.2, 

omkring havne, sejlrender og klappladser. Det kan accepteres, at vandplanens 
miljømål om god økologisk og kemisk tilstand ikke bliver opfyldt inden for en 
aktivitetszone, 

hvis aktiviteterne ikke vedvarende udelukker eller hindrer opfyldelse af miljømålet i den øvrige 
del af vandområdet  

hvis den samlede udstrækning af aktivitetszoner inden for et vandområde kun udgør en 
mindre del af vandområdets udstrækning  

hvis den manglende målopfyldelse inden for aktivitetszonen alene skyldes påvirkningen fra den 
aktivitet eller de aktiviteter, der er grundlag for udlægning af aktivitetszonen, fx 
oprensningsaktiviteter eller påvirkning fra dybtgående skibes sejlads. 

 
Udlægning af aktivitetszone skal ske, så udstrækningen af den enkelte zone er begrænset til 

aktiviteternes umiddelbare nærhed og afpasset efter størrelsen af påvirkningen 
fra de pågældende aktiviteter fastlagt i overensstemmelse med anvendelsen af 
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bedst tilgængelige teknik eller bedste miljømæssig praksis. Det skal tilstræbes at 
opnå den bedst mulige økologiske og kemiske tilstand i aktivitetszonen.  

 
For havne, sejlrender og klappladser beliggende i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-

områder skal det sikres, at aktiviteten ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 
de arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området.  

 
Påvirkningen fra de sejladsrelaterede aktiviteter skal søges minimeret under anvendelse af 

bedst tilgængelige teknik eller bedste miljømæssig praksis. 
 

For hovedvandopland Lillebælt/Fyn er der ikke foretaget udpegninger af 
aktivitetszoner. Da der ikke er udpeget aktivitetszoner i hovedvandopland 
Lillebælt/Fyn beskriver efterfølgende alene en mulig effekt, men det er ikke mulig at 
foretage en lokal konkret vurdering. 
 
8.2.3.2. Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna 
I det omfang, aktivitetszoner afspejler den påvirkning, der er i dag, f.eks. som følge af 
udnyttelse af en havn, en klapplads eller lignende, må udlæg heraf i begrænset 
omfang forventes ikke yderligere at kunne påvirke naturværdier, der i forvejen må 
betragtes som påvirket af den aktuelle anvendelse.  
 
I de situationer, hvor aktivitetszonen udlægges med henblik på at give grundlag for 
tilladelse eller lignende til bestemte aktiviteter, f.eks. klapning, der kan påvirke 
Natura 2000-områder væsentligt, skal det sikres, at en tilladelse eller godkendelse 
ikke kan skade arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Der kan kun meddeles 
tilladelse, hvis det kan dokumenteres, at der ingen skade er.  
 
8.2.3.3 Indvirkning på befolkningen 
Befolkningen vurderes ikke at blive berørt af retningslinje 51. 
 
8.2.3.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Retningslinjen ses ikke at have direkte indflydelse på menneskers sundhed.  
 
8.2.3.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Retningslinjen ses ikke at have indvirkning på jordbund, luft og klima 
 
8.2.3.6 Indvirkning på vandkvaliteten 
Vandkvaliteten kan blive berørt af retningslinje 51, da aktiviteter på klappladser og i 
sejlrender og havne blandt andet kan medføre ophvirvling af sediment med deraf 
forringede lysforhold i vandet. Lysforholdene er en vigtig vandkvalitets parameter, der 
har afgørende betydning for bundplanterne vækst. 
 
 
8.2.3.7 Indvirkning på materielle goder 
Retningslinje 51 kan have positiv indvirkning på materielle goder, da den sikrer 
mulighed for vigtige samfunds- og erhvervsrelaterede aktiviteter. 
 
8.2.3.8 Indvirkning på kulturarv 
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Retningslinjen kan have en potentiel negativ indvirkning på kulturarven. Eksempelvis 
kan der ved udlægning af nye klappladser eller udvidelse af havne og sejlrender opstå 
konflikter med kulturarvs interesser. Dette håndteres blandt andet ved at 
Kulturstyrelsen høres i sager, hvor der udlægges nye klappladser eller sker 
uddybninger i hidtil uberørt havbund. 
 
8.2.3.9 Indvirkning på landskabet 
Retningslinjen kan have indvirkninger på landskabet i de tilfælde, hvor det er 
retningslinje 51, der er med til at muliggøre etablering af større havne.  
 

8.2.4 Miljøfarlige forurenende stoffer 
 
8.2.4.1 Retningslinjernes indhold 
I vandplanerne er der en beskrivelse af, at strategien for miljøfarlige forurenende 
stoffer i denne planperiode er at forbedre vidensgrundlaget frem til næste vandplan, 
samt at regulere påvirkninger fra miljøfarlige forurenende stoffer via gældende 
lovgivning. Der er ikke anvendt specifikke virkemidler til indsats i denne planperiode 
ud over de generelle krav. Retningslinjerne lyder således: 
 
52)  Indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne bestemmes af, om der i 

de enkelte vandområder er eller kan være problemer med opfyldelse af miljømålet 
for så vidt angår forurenende stoffer. Vandområderne er dertil inddelt i fire 
indsatskategorier, 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 reguleres efter gældende 
regler og vejledninger ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og med henblik 
på opfyldelse af miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet. 
 
Oversigt over oplysninger om eksisterende og planlagte udledninger af forurenende 
stoffer etableres og opdateres løbende, og udledningernes omfang kvantificeres. 
 

53) For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov for, at 
 

a. miljømyndigheden tilvejebringer viden om kilder, belastning og transportveje for 
forurenende stoffer til vandmiljøet. Det vurderes, om kilder er diffuse eller 
punktkilder,  

 
b. miljømyndigheden sikrer, at udledninger af forurenende stoffer med 
koncentrationer, der har betydning for vandmiljøet, har udledningstilladelser og 
tilslutningstilladelser, der er tidssvarende i forhold til gældende regler, herunder 
miljøbeskyttelseslovens regel om anvendelse af bedst tilgængelige teknik og 
reglerne i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til 
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
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8.2.4.2. Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna 
De generelle retningslinjer for miljøfarlige forurenende stoffer må forventes at bidrage 
til at reducere udledningen af miljøfarlige forurenende stoffer til akvatiske 
naturområder, herunder til Natura 2000-områder i hovedvandoplandet, idet 
retningslinjerne bygger på de krav, som gælder efter allerede eksisterende lovgivning 
for udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer, herunder krav om anvendelse af 
bedst tilgængelige teknik og overholdelse af miljøkvalitetskrav. Retningslinjerne får 
således ingen selvstændig betydning. 
 
Reduceret udledning af miljøfarlige forurenende stoffer til vandområder kan have 
betydning for den biologiske mangfoldighed, idet levevilkårene for den flora og fauna, 
som er tilknyttet de enkelte områder, herunder evt. forekomst af bilag IV-arter vil 
blive forbedret.  
 
I forhold til Natura 2000-områderne i tilknytning til hovedvandoplandet (herunder 108 
Æbelø, havet syd for og Nærå Strand, 112 Lillebælt og 124 Maden på Helnæs og 
havet vest for) gælder der regler, som stiller særlige krav til administration af den 
gældende lovgivning jf. habitatbekendtgørelsen (nr. 408). Reglerne indebærer, at der 
ikke må gives tilladelser m.v., der kan skade udpegningsgrundlaget i områderne. 
 
8.2.4.3 Indvirkning på befolkningen, landbrug og dambrug 
Befolkningen kan blive berørt af retningslinjerne for de miljøfarlige forurenende stoffer 
i forbindelse med ønsker om etablering eller ændringer af erhvervsaktiviteter, som er 
afhængig af eller vil kunne påvirke vandmiljøet. Umiddelbart kan de påvirke blandt 
andet nye eller reviderede udledningstilladelser og tilslutningstilladelser, det vil sige 
udledninger af forurenende stoffer i koncentrationer, der har betydning for 
vandmiljøet, og som der er fastsat miljøkvalitetskrav for. 
 
Dambrugserhvervet og erhvervsfiskeriet kan i et vist omfang blive påvirket positivt 
som følge af retningslinjerne for de miljøfarlige forurenende stoffer, idet 
miljømyndighedens sagsbehandling efter gældende regler vil bidrage til reducerede 
udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer til gavn for fiskebestanden i dambrug 
og vandmiljøet generelt.  
 
Det er miljømyndighederne, der vurderer behovet for vilkår tilknyttet den enkelte 
tilladelse i forbindelse med den konkrete sagsbehandling, jf. afsnit 1.4 og 8.1.  
 
8.2.4.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Retningslinjerne ses ikke at have direkte indflydelse på menneskers sundhed, men vil 
alt andet lige give et renere vandmiljø og dermed kunne bidrage til at øge 
menneskers sundhed. 
 
 
8.2.4.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Retningslinjerne ses ikke at have indvirkning på jordbund, luft og klima 
 
8.2.4.6 Indvirkning på vandkvaliteten 
Retningslinjerne har netop til formål at hæve vandkvaliteten ved at begrænse 
fremtidige belastninger af vandmiljøet med miljøfarlige forurenende stoffer.  
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Det kan ikke vurderes i hvilket omfang, retningslinjerne vil få konkret betydning for 
vandområdernes kemiske tilstand, da den kemiske tilstand for vandområderne i 
hovedvandopland Lillebælt/Fyn er ukendt (jf. afsnit 5.3.2). 
 
8.2.4.7 Indvirkning på materielle goder 
Retningslinjerne kan få betydning for muligheden for at ændre bestående anlæg som 
påvirker vandmiljøet, idet den gældende lovgivnings krav i forhold til udledning af 
miljøfarlige forurenende stoffer kan indebære vilkår om større eller mindre ændringer 
til ønskede anlægsændring- eller etableringer.  
 
8.2.4.8 Indvirkning på kulturarv 
Retningslinjerne ses ikke at have nogen indvirkning på kulturarven. 
 
8.2.4.9 Indvirkning på landskabet 
Retningslinjerne ses ikke at have nogen indvirkning på landskabet. 
 
8.2.5 Klapning af sediment 
 
8.2.5.1 Retningslinjernes indhold 
Retningslinje 47 i vandplanerne skal sikre, når der klappes opgravet sediment fra 
havne og sejlrender, at dette ikke vil give anledning til belastning af havmiljøet med 
forurenende stoffer. Retningslinjen regulerer ikke hvorvidt der kan foretages klapning 
eller ej, men er med til at sikre, at der ikke foregår nogen forurening i forbindelse 
med klapningen. Klapning af opgravet sediment har ophæng i havmiljølovens i §§ 26 
– 29 samt bekendtgørelse om dumpning af optaget havbundsmateriale og forvaltes 
ifølge disse af pågældende myndighed. Denne lovgivning har blandt andet til formål at 
minimere den forurening, der kan ske i forbindelse med klapning. Retningslinje 47 
sikrer altså yderligere, at havmiljøet skånes for forurening så vidt muligt. 
 
Vandplanens retningslinje 47 om klapning af sediment fremgår herunder: 
 
47) I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede sediment ikke giver 

anledning til forurening af havet. 
 

I hovedvandoplandet til Lillebælt/Fyn er der udpeget to klappladser. Den ene ligger ud 
for Bogense 300 m fra Natura 2000 område 108. Den ene klapplads bliver primært 
anvendt til klapning af rent sand. Den anden klapplads ligger syd vest for Fyn og 
mindst 6 km fra nærmeste Natura 2000 område. I sagsbehandlingen af ansøgninger 
om klapning og placeringen af nye klappladser foretages der en høring af berørte 
statslige parter, NaturErhvervstyrelsen, Kulturstyrelsen samt Søfartsstyrelsen. 
Ansøges der om klapning på en klapplads beliggende i et Natura 2000-område 
foretages der en konsekvensvurdering. Her vil der blive stillet endnu strengere krav til 
sedimentets beskaffenhed og indhold af forurenende stoffer. 
 
8.2.5.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna 
Den angivne retningslinje 47 for klapning af sediment har netop til formål at beskytte 
havmiljøet inklusiv flora og fauna. Det er velkendt, at sediment med indhold af 
forurenende stoffer i en vis grad vil sprede sig uden for selve klappladsen. Dermed er 
retningslinjen med til at begrænse belastningen af flora og fauna i miljøet omkring 
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klappladserne. Denne beskyttelse gælder naturligvis også inden for Natura 2000-
områderne.  
 
8.2.5.3 Indvirkning på befolkningen, erhverv mv. 
Befolkningen vurderes ikke at blive berørt af retningslinje 47. 
 
8.2.5.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Retningslinjen ses ikke at have indflydelse på menneskers sundhed.  
 
8.2.5.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Retningslinjen ses ikke at have indvirkning på jordbund, luft og klima 
 
8.2.5.6 Indvirkning på vandkvaliteten 
Retningslinje 47 har netop til formål at beskytte havmiljøet mod forurenende stoffer 
og vurderes ikke i sig selv at have nogen negativ betydning for vandkvaliteten.  
 
8.2.5.7 Indvirkning på materielle goder 
Retningslinje 47 kan få betydning for oprensningen af havne og sejlrender, da 
sediment fra sådanne områder kan være for forurenet til, at det kan klappes. Det vil i 
stedet søges lagt i deponier. Dette kan forsinke og gøre oprensningen mere 
omkostningstung. 
 
8.2.5.8 Indvirkning på kulturarv 
Retningslinjen ses ikke at have indvirkning på kulturarv. Kulturstyrelsen bliver hørt 
ved placeringen af nye klappladser. 
 
8.2.5.9 Indvirkning på landskabet 
Retningslinjen ses ikke at have indvirkning på landskabet. 
 
8.2.6 Slusefjorde, højvandsklapper og kontrolklapper 
 
8.2.6.1 Retningslinjernes indhold 
Driften af en sluse regulerer vandstand og saltholdighed i fjorden og kan dermed være 
bestemmende for, hvilket plante- og dyreliv, der vil være i fjorden. Retningslinjerne 
36 og 48 i vandplanerne har derfor til formål at sikre, at eventuel gældende 
slusepraksis ikke kan ændres, uden at dette er skrevet ind i den pågældende 
vandplan. I nogle fjorde reguleres slusepraksis af et sluseudvalg. Ved udøvelse af 
beføjelser efter sluseloven skal sluseudvalget tage miljømålsloven, miljømålene samt 
indsatsprogrammerne i de relevante vandplaner i betragtning. Eksempelvis er dette i 
vandplanen for Ringkøbing Fjord gjort via en bestemmelse om, at den slusepraksis, 
som er fastlagt for Ringkøbing Fjord, og som har bidraget til væsentlige 
miljøforbedringer i fjorden, bør fastholdes. 

 
Vandplanens retningslinjer 36 og 48 for slusefjorde, højvandsklapper og 
kontrolklapper fremgår herunder: 
 
36 og 48) For vandområder, hvor sluse eller klap, fx kontrolklap eller højvandsklap, 

medfører, at vandudvekslingen mellem to tilgrænsende vandområder ikke flyder 
frit, men i større eller mindre grad styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- 



 58 

og vedligeholdelsespraksis fortsættes, med mindre andet udtrykkeligt er angivet i 
specifikke retningslinjer for de pågældende vandplaner. 

 
I denne vandplan for Lillebælt/Fyn oplandet er der ikke udpeget slusefjorde, 
kontrolklapper eller højvandsklapper, hvor den hidtidige drift- og 
vedligeholdelsespraksis ændres. 
 
8.2.6.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna 
De angivne retningslinjer 36 og 48 for slusefjorde, højvandsklapper og kontrolklapper 
vurderes at have en positiv indflydelse på flora og fauna. Retningslinje 48 har netop til 
formål at sikre, at hvor der konkret er en slusepraksis, som har en positiv indflydelse 
på miljøtilstanden, kan denne praksis umiddelbart ikke ændres. Hvis det derimod 
vurderes at en ændring i praksis kan have positiv effekt på flora og fauna, skal en evt. 
ændring ske gennem vandplanlægningen. Eksempelvis vurderes det for Nissum Fjord 
og Ringkøbing Fjord, at det vil være af afgørende betydning for vegetationens 
tilbagevenden, at der indføres en slusepraksis, som mindsker udsving i 
saltholdigheden og søger at optimere forholdene for flora og fauna. En sådan evt. 
ændring vil komme ind under retningslinjerne 36 og 48. Da retningslinjen ses at have 
en positiv effekt på flora og fauna og miljøtilstanden generelt, vurderes det at der 
ligeledes vil være en positiv indflydelse i Natura 2000-områder. 
 
8.2.6.3 Indvirkning på befolkningen, erhverv mv. 
Den almene befolkning vurderes ikke at blive berørt af retningslinjerne 36 og 48, men 
slusepraksis kan have betydning for jagt og fiskeri i fjorden. 
 
8.2.6.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Retningslinjerne ses ikke at have indflydelse på menneskers sundhed.  
 
8.2.6.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Retningslinjerne vurderes at kunne have negativ betydning for de jorder der grænser 
umiddelbart op til pågældende fjorde, idet slusepraksis har betydning for de lokale 
vandstandsforhold i fjorden. Retningslinjen ses ikke at have indvirkning på luft og 
klima. 
 
8.2.6.6 Indvirkning på vandkvaliteten 
Retningslinjerne 36 og 48 vurderes at have positiv betydning for vandkvaliteten i 
pågældende fjord, idet retningslinjen har positiv indflydelse på flora og fauna. 
 
8.2.6.7 Indvirkning på materielle goder 
Retningslinjerne 36 og 48 vurderes ikke at have indflydelse på materielle goder, men 
slusepraksis kan have betydning vedrørende sikring af tekniske anlæg mod 
oversvømmelse. 
 
8.2.6.8 Indvirkning på kulturarv 
Retningslinjerne 36 og 48 vurderes ikke at have indflydelse på kulturarv. 
 
8.2.6.9 Indvirkning på landskabet 
Retningslinjerne 36 og 48 vurderes ikke at have indflydelse på landskabet. 
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8.2.7 Skaldyrsfiskeri, skaldyrsopdrætsanlæg og havbrug 
 
8.2.7.1 Retningslinjernes indhold 
Retningslinjerne 49 og 50 har til formål at sikre at skaldyrsfiskeri med bundslæbende 
redskaber, skaldyrsopdrætsanlæg og havbrug ikke forringer tilstanden i de områder 
hvori der fiskes og placeres anlæg, således at der sikres mulighed for opfyldelse af 
målene om god økologisk tilstand.  
 
Vandplanens Retningslinje 49 og 50 for skaldyrsfiskeri, skaldyrsopdrætsanlæg og 
havbrug: 

 
49) Ved administration af tilladelser til skaldyrsfiskeri med bundslæbende redskaber 

skal der i første planperiode fastlægges vilkår, der sikrer, at 
a. den nuværende tilstand ikke forringes 
b. der bliver foretaget en konkret vurdering af om fiskeri af skaldyr kan foregå  i 

begrænsede, præcist definerede vandområder 
c. der er mulighed for en udbredelse af ålegræs til den målsatte dybdegrænse 

 
50) Skaldyrsopdrætsanlæg og havbrug skal som udgangspunkt placeres 

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

b.  områder med gode strømforhold 
 

I hovedvandoplandet til Lillebælt/Fyn foregår der skaldyrsfiskeri både nord for Fyn og i 
det Sydlige Lillebælt, hvorimod der ikke findes opdrætsanlæg eller havbrug. 
 
8.2.7.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna  
Retningslinje 49 for skaldyrsfiskeri med bundslæbende redskaber og retningslinje 50 
for skaldyrsopdræt og havbrug vurderes i sig selv at have en positiv indflydelse på 
flora og fauna.  Formålet med retningslinjerne er netop at forhindre en forringelse af 
tilstanden for flora og fauna. Det vurderes, at retningslinjerne især vil have positiv 
indflydelse på ålegræs, da det sikres, at der kun fiskes skaldyr og placeres 
opdrætsanlæg og havbrug på vanddybder større end miljømålene for ålegræs i 
vandplanerne. Det sikres også, at skaldyrsfiskeriet foregår på en måde, der giver 
mulighed for, at ålegræs kan brede sig ud til målsatte dybdegrænse i vandplanerne. 
Selve fangsten af skaldyr kan have en negativ indflydelse på såvel skaldyrene som de 
dyr, der lever af skaldyr i de områder, hvor fangsten foregår. Men dette er netop søgt 
begrænset med retningslinje 49 b. Denne beskyttelse vil naturligvis også have positiv 
indflydelse på flora og fauna i Natura 2000-områderne.  
 
I forbindelse med tilladelser til skaldyrsfiskeri samt placering af opdrætsanlæg og 
havbrug i Natura 2000-områder, foretages der konsekvensvurderinger inden en 
eventuel klaptilladelse kan meddeles. 
 
 
 
8.2.7.3 Indvirkning på befolkningen, erhverv mv. 
Den almene befolkning vurderes ikke at blive berørt af retningslinjerne 49 og 50. 
Retningslinjerne kan muligvis have negativ indflydelse på de økonomiske forhold for 
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skaldyrsfiskere og skaldyrsopdrættere, såfremt det betyder at skaldyrsfiskeri og 
opdræt begrænses. En af indsatserne overfor kystvande er ifølge vandplanen:  
 
”Mulighederne for at sikre opfyldelsen af god økologisk tilstand vil i et samarbejde 
mellem Miljøministeriet og Fødevareministeriet blive undersøgt gennem: 
• fortsat fiskeri med mere miljøskånsomme fiskerimetoder 
• fiskeri af skaldyr i begrænsede, præcist definerede vandområder ud fra en konkret 
vurdering 
• opbygning af en muslingeproduktion ved opdræt på liner i vandområder med gode 
strømforhold.” 
 
8.2.7.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Retningslinjerne vurderes ikke at have indflydelse på menneskers sundhed.  
 
8.2.7.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Retningslinjerne vurderes ikke at have indflydelse på jordbund, luft og klima. 
 
8.2.7.6 Indvirkning på vandkvaliteten 
Retningslinjerne 49 og 50 har blandt andet til formål at begrænse skaldyrsfiskeri og 
opdrætsanlæg til områder, hvor det ikke belaster udbredelsen af ålegræs. En større 
udbredelse af ålegræs vil forbedre vandkvaliteten, idet ålegræs vil optage 
næringsstoffer fra vandet. Placeringen af havbrug i områder med gode strømforhold 
må forventes at have en positiv indflydelse på vandkvaliteten, da dette vil bevirke at 
fækalier og evt. overskuds foder og medicinrester føres væk fra de mere lavvandede 
områder til dybere sedimentationsområder. Dermed vurderes det at retningslinjerne 
vil have en positiv indflydelse på vandkvaliteten.  
 
8.2.7.7 Indvirkning på materielle goder 
Retningslinjerne vurderes ikke at have indflydelse på materielle goder. 
 
8.2.7.8 Indvirkning på kulturarv 
Retningslinjerne vurderes ikke at have indflydelse på kulturarv. 
 
 
8.2.7.9 Indvirkning på landskabet 
Retningslinjerne vurderes ikke at have indflydelse på landskabet. 
 
8.2.8  Afvanding af søer  
 
8.2.8.1 Retningslinjens indhold 
Retningslinje 33 i vandplanerne skal sikre, at søer og stillestående vandområder 
bevares som sådanne i videst muligt omfang.  
 
Retningslinjerne lyder således: 
 
33)  Afvanding af søer og stillestående vandområder i øvrigt skal så vidt muligt 

undgås. 
 
Retningslinjen lægger sig i alt væsentligt op ad Naturbeskyttelseslovens § 3, ifølge 
hvilken tilstanden i beskyttede søer og moser ikke må ændres, herunder afvandes. 
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Retningslinjen forventes derfor ikke at få betydelige konsekvenser i forhold til 
eksisterende lovgivning. 
 
8.2.9  Vandkvalitet i mindre søer 
 
8.2.9.1 Retningslinjens indhold 
Retningslinje 34 i vandplanerne understreger, at alle søer, og ikke blot de, som indgår 
i vandplanens indsatsprogrammer, skal opfylde god økologisk til stand, som det 
fremgår af vandrammedirektivet. Retningslinjen skal således lægges til grund for 
kommunernes administration af miljølovgivningen.  
 
Retningslinjen lyder således: 
 
34)  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 
regnvandsbassiner, spulefelter og lignende tekniske anlæg. Ved risiko for 
manglende målopfyldelse vil der typisk være behov for at nedbringe 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. 

 
Den primære hensigt med retningslinjen er, at administrationen af miljølovgivningen 
foregår således, at også mindre søer, som ikke er omfattet af vandplanens 
indsatsprogram, kan opnå god økologisk tilstand.  
 
8.2.9.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna 
Denne retningslinje vurderes at understøtte en positiv udvikling i den biologiske 
mangfoldighed i de mindre søer og sønaturtyper i tilknytning til hovedvandoplandet, 
da den påpeger, at også mindre søer skal opnå god økologisk tilstand. 
 
Dette vil bidrage til en positiv udvikling for akvatiske naturtyper og arter, herunder i 
Natura 2000-områder. Nedbringes fosfor og organisk stofudledningen til små 
vandområder, kan det få positiv betydning for den flora og fauna, der er tilknyttet 
vandhullerne, herunder evt. forekomst af bilag IV-arter. 
 
8.2.9.3 Indvirkning på befolkningen, erhverv mv. 
Befolkningen kan blive berørt af retningslinjen i det omfang kommunen vurderer, at 
indsatser overfor f.eks. spildevand og regnbetingede udledninger eller reduktion af 
næringsstoftilførslen fra omgivende arealer, er nødvendige for at opnå god økologisk 
tilstand i småsøer. Befolkningen kan ligeledes blive berørt i forbindelse med ønsker 
om etablering eller ændringer af erhvervsaktiviteter, som er afhængig af eller vil 
kunne påvirke vandkvaliteten i småsøer og moser. Skærpede krav til f.eks. 
spildevandsrensning som følge af retningslinjen kan endvidere få betydning for 
taksterne for afledning af spildevand til kloaknet/renseanlæg. 
 
 
 
8.2.9.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
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Retningslinjen ses ikke at have direkte indflydelse på menneskers sundhed, men vil 
alt andet lige på sigt give et renere vandmiljø og dermed kunne bidrage til at øge 
menneskers sundhed. 
 
8.2.9.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Retningslinjen ses ikke at have indvirkning på jordbund, luft og klima. 
 
8.2.9.6 Indvirkning på vandkvaliteten 
Retningslinjen har netop til formål at forbedre vandkvaliteten ved om nødvendigt at 
begrænse belastningen af vandmiljøet med næringsstoffer og organisk stof.  
 
8.2.9.7 Indvirkning på materielle goder 
Retningslinjen vil medvirke til et renere vandmiljø i mindre søer, og derved vil 
ejendomme, der er beliggende ved eller i nærheden af søer, hvor indsatsen 
gennemføres, få en større brugsværdi som følge af den forøgede rekreative værdi af 
et renere vandmiljø. 
 
8.2.9.8 Indvirkning på kulturarv 
Retningslinjen ses ikke at have indvirkning på kulturarv. 
 
8.2.9.9 Indvirkning på landskabet 
Retningslinjen ses ikke at have indvirkning på landskabet. 
 
8.2.10  Indvinding af overfladevand 
 
8.2.10.1 Retningslinjens indhold 
Retningslinje 37 skal sikre, at indvinding af overfladevand ikke er til hinder for, at 
søerne kan opfylde deres miljømål.  
 
Retningslinjen lyder: 
 
37)  Indvinding af overfladevand må ikke være til hinder for, at søerne opfylder de 

fastlagte miljømål. 
 
Det vurderes, at retningslinjen ikke indeholder en skærpelse i forhold til den allerede 
meget restriktive administration af tilladelser til indvinding af overfladevand fra søer, 
der de fleste steder ikke er tilladt, eller kun er tilladt, hvis det ikke påvirker 
miljøkvaliteten i søen. Denne praksis er en konsekvens af Naturbeskyttelseslovens §3 
efter hvilken tilstanden i beskyttede søer (større end 100 m²) ikke må ændres. 
 
8.2.11 Områder med drikkevandsinteresser 
Efter miljømålslovens § 8a og bilag 2, punkt A, nr. 3, skal vandplanen indeholde en 
udpegning af bl.a. områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med 
drikkevandsinteresser. 
 
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger uden for OSD er en ramme for den målrettede 
grundvandsbeskyttelse. Områder med særlige drikkevandsinteresser og Områder 
med Drikkevandsinteresser (OD) blev første gang udpeget i daværende amters 
regionplaner i 1997. OSD er udpeget som en ramme for rygraden i den danske 
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vandforsyning og indeholder tilstrækkelige vandressourcer til dækning af det 
fremtidige behov for drikkevand til almene vandforsyninger. OSD og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger dækker samlet set ca. 40 % af 
Danmark. Udpegningen af OSD blev foretaget på baggrund af Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4 fra 1995. Efterfølgende er udpegningerne af OSD og OD blevet 
revideret i forbindelse med ved regionplanrevisionerne i 2001 og 2005. OSD og 
indvindingsoplande uden for OSD bliver kortlagt via den statsligt afgiftsfinansierede 
grundvandskortlægning. Vandplanernes retningslinjer 40 og 41 danner grundlaget for 
anvendelse af arealer og planlægning inden for OSD og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger udenfor OSD:  
 
40)   Ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte 

erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der 
kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af 
forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke 
udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt 
inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt 
grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for 
områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som 
særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og 
andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile 
forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og 
olieprodukter. 

41)  Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til 
byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, 
at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en 
væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med 
særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan 
grundvandsinteresserne beskyttes. 

 
Der er i vandplanerne udpeget OSD og OD (Områder med Drikkevandsinteresser), 
som er vist på kort i webGIS under Områdebeskrivelse, drikkevandsområder.   
 
Der er ikke indsatser som følge af eller retningslinjer forbundet med udpegede OD. 
Udpegningen af OD vurderes derfor ikke at have væsentlig indvirkning på den 
biologiske mangfoldighed; befolkningen, landbrugsarealer, dambrug m.v.; 
menneskers sundhed; flora og fauna; jordbund, luft og klimatiske faktorer; 
vandkvalitet; materielle goder; kulturarv eller landskab.   
 
Der skal endvidere udpeges drikkevandsforekomster og nitratsårbare områder. Med 
hensyn til de nitratsårbare områder henvises til efterfølgende kapitel 8.2.12. 
Drikkevandsforekomster er forekomster med vand, der anvendes til indvinding af 
drikkevand, og 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.  Drikkevandsforekomster udpeges ikke med 
vandplanerne og gøres dermed ikke til genstand for en miljøkonsekvensvurdering i 
det følgende. 
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Retningslinje 40 og 41 finder anvendelse i forbindelse med myndighedernes 
planlægning af og udmøntning af planlagt arealanvendelse. Retningslinjerne regulerer 
sammen med udmeldingen af de statslige interesser i kommuneplanlægningen, 
hvorledes placering af potentielt forurenende virksomheder og byudvikling i OSD og 
indvindingsoplande kan finde sted. 
 
8.2.11.1 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed samt flora og fauna 
Retningslinjerne 40 og 41 vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på den 
biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna, da retningslinjerne som beskrevet 
udelukkende tager sigte på planlægning af arealanvendelse. 
 
8.2.11.2 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer mv. 
Retningslinjerne 40 og 41 vurderes at kunne få indvirkning på befolkningen i forhold 
til byudviklingen. De to retningslinjer vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på 
landbrugsarealer mv. 
 
8.2.11.3 Indvirkning på menneskers sundhed 
Hensigten med retningslinjerne 40 og 41 er beskyttelse af grundvandet. På den 
baggrund vurderes udpegningen at være medvirkende til en positiv indvirkning på 
menneskers sundhed ved friholdelse af arealer for forureningspåvirkning. 
 
8.2.11.4 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Retningslinjerne 40 og 41 vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på jordbund, 
luft og klimatiske faktorer. 
 
8.2.11.5 Indvirkning på materielle goder 
OSD kan have væsentlig indvirkning på materielle goder i forhold til begrænsning af 
muligheden for etablering af visse typer anlæg f.x. deponeringsanlæg og andre 
virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile 
forureningskomponenter som nævnt i retningslinje 40. På lignende måde kan 
retningslinje 41 have væsentlig indvirkning på mulighederne for byudvikling i OSD, jf. 
retningslinje 41. 
 
8.2.11.6 Indvirkning på kulturarv 
Retningslinjerne 40 og 41 vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på kulturarv. 
 
8.2.11.7 Indvirkning på landskab 
Retningslinjerne 40 og 41 vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på landskab.  
 
8.2.12 Nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder 
Efter miljømålslovens § 8a og bilag 2, punkt A, nr. 3, skal vandplanen indeholde en 
udpegning af bl.a. følsomme indvindingsområder med angivelse af, hvilken type 
forurening de er følsomme overfor, eksempelvis nitratfølsomme indvindingsområder 
samt indsatsområder for nitrat.  
 
De nitratfølsomme indvindingsområder blev første gang udpeget med amternes 
regionplan 2001. Udpegningen blev foretaget på baggrund af Miljøstyrelsens 
vejledning nr.3 fra 2000: Zonering. Formålet med udpegning af NFI er, at afgrænse 
områder, som er særligt følsomme overfor forurening af grundvandet med nitrat. 
Udpegningen af de NitratFølsomme Indvindingsområder (NFI) blev revideret i 
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forbindelse med regionplan revisionen i 2005. NFI bliver kortlagt i forbindelse med 
den statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Kortlægningen sker i 
områder inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 
OSD. På baggrund af kortlægningen af NFI udpeges IndsatsOmråder med hensyn til 
Nitrat (ION), hvor der er et dokumenteret behov for en særlig indsats med henblik på 
at begrænse nitratudvaskningen til grundvandet. NFI og ION er vist på kort i webGIS 
under Områdebeskrivelse, drikkevandsområder. ION er vist under emnet 
Indsatsområder – vandforsyningsloven, nitrat.  
 
Der er ikke indsatser som følge af eller retningslinjer forbundet med udpegede ION i 
vandplanen. Kommunerne skal i henhold til bekendtgørelse om indsatsplan (BEK 1319 
21/12/2011) udarbejde indsatsplaner for ION. 
 
Der er nedenfor angivet de sandsynlige konsekvenser for miljøet af udpegningen, idet 
det nærmere konsekvenser afhænger af indholdet af de enkelte kommunale 
indsatsplaner. 
 
Ved afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven inden for 
nitratfølsomme indvindingsområder samt afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven inden 
for nitratfølsomme indvindingsområde finder vandplanens retningslinje 43 
anvendelse: 
 
43)  Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven inden for 

nitratfølsomme indvindingsområder skal leve op til indsatsplanen efter 
vandforsyningsloven. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven inden for 
nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, 
skal sikre, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvaskningen fra rodzonen 
overskrider 50 mg nitrat/l i efter-situationen. Afgørelser efter 
husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der 
ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand 
overholdes. 

 
8.2.12.1 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed samt flora og fauna 
Udpegede NFI og ION samt retningslinje 43 vurderes at have positiv indvirkning på 
den biologiske mangfoldighed samt flora og fauna, idet de udpegede områders 
belastning med nitrat bliver begrænset.  
 
8.2.12.2 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer m.v. 
Udpegede NFI og ION samt retningslinje 43 vurderes ikke at have væsentlig 
indvirkning på befolkningen.  
 
Retningslinjen og udpegede NFI vurderes at kunne have indvirkning på muligheder for 
anvendelsen af landbrugsarealerne i de nitratfølsomme indvindingsområder specielt i 
forhold til dyrehold. På lignende måde vil udpegede ION kunne have tilsvarende 
indvirkning.  
 
Førnævnte skal ses i sammenhæng med, at husdyrgodkendelsesloven fastlægger 
nærmere bestemte beskyttelsesniveauer til beskyttelse af natur, miljø og landskab, så 
udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for 
menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Disse 
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beskyttelsesniveauer påvirkes bl.a. af udpegede NFI, som derfor kan få betydning for 
ansøgninger fra landbrug om tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af 
husdyrbrug hos kommunen. Eksempelvis fastlægger husdyrgodkendelsesloven, at 
kommunalbestyrelsen ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller 
godkendelse efter § 11, § 12 eller § 16 sikre sig, at husdyrbruget kan drives på stedet 
uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforeneligt med hensynet til 
omgivelserne. Udpegede NFI kan derfor efter husdyrbruglovens regler have som 
konsekvens, at tilladelse ikke kan meddeles som ansøgt. 
 
8.2.12.3 Indvirkning på menneskers sundhed 
Retningslinje 43 har til hensigt at beskytte grundvandet mod nedsivning af nitrat. 
Tilstedeværelsen af nitrat i grundvandet i Danmark er i det væsentligste forårsaget af 
den kvælstofomsætning, der foregår ved dyrkning af jorden. Overskud af kvælstof 
kan blive omdannet til nitrat og udvasket til grundvandet. Det er et problem, fordi 
nitrat kan have sundhedsskadelige effekter.  
 
På ovenstående baggrund vurderes udpegede NFI og ION samt retningslinjen derfor 
at have en positiv indvirkning på menneskers sundhed. 
8.2.12.4 Indvirkning på materielle goder 
Udpegede NFI og regulering efter retningslinje 43 vurderes at kunne få negativ 
indvirkning på mulighederne for landbrugsdyrkning i nitratfølsomme 
indvindingsområder specielt i forhold til dyrehold. På lignende måde vil udpegede ION 
kunne have tilsvarende indvirkning. 
 
8.2.12.5 Indvirkning på kulturarv 
Udpegede NFI og ION samt retningslinje 43 vurderes ikke at have væsentlig 
indvirkning på kulturarven. 
 
8.2.12.6 Indvirkning på landskab 
Udpegede NFI og ION samt retningslinje 43 vurderes ikke at have væsentlig 
indvirkning på landskab. 
 
8.3 Ændret vandløbsvedligeholdelse 
Formålet med ændret vandløbsvedligeholdelse er at forbedre de fysiske forhold i 
vandløbene. I vandplanen for Lillebælt/Fyn anvendes virkemidlet på ca. 85 km ud af 
de sammenlagt ca. 540 km målsatte vandløb. Den konkrete placering af de ca. 85 
km, hvor virkemidlet anvendes i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn, fremgår af WebGIS 
på www.naturstyrelsen.dk. 
 
8.3.1 Beskrivelse af virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse 
 
8.3.1.1 Virkemidlets generelle karakteristika 
I hovedparten af de danske vandløb foretages vedligeholdelse i form af bortskæring af 
vandplanter (grødeskæring), opgravning af mudder- og sandaflejringer, fjernelse af 
grene, væltede træer m.v. Hovedformålet med vedligeholdelsen er, at vandet ledes 
hurtigere væk gennem vandløbene end det ville være tilfældet, hvis vedligeholdelsen 
ikke blev gennemført.  Vedligeholdelsespraksis er nogle steder til hinder for 
målopfyldelse, og der er i en række af de vandløb, hvor det er tilfældet, stillet krav 
om, at der skal ske en ændring af denne praksis. 
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Det er på den baggrund, at det er blevet besluttet, at vandløbsvedligeholdelse skal 
ændres konkret på de ca. 85 km i Hovedopland Lillebælt/Fyn. Indsatsen er jævnt 
fordelt i vandløbene over hele hovedvandoplandet.  
 
Kravet om indsats er fastlagt på baggrund af overvågning af tilstanden i vandløbene 
ved anvendelse af Dansk Vandløbsfauna Indeks, der er en standardiseret metode til 
vurdering af vandløbskvaliteten ud fra forekomsten af smådyr i vandløbet. Dertil 
kommer, at der er foretaget registreringer af de fysiske forhold i vandløbene 
(bundforhold, strøm, brinker, plantedække m.v.).  
 
Resultaterne af overvågningen anvendes til at vurdere om målsætningen er opfyldt. 
Virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse anvendes i vandløb, hvor målsætningen 
ikke er opfyldt på grund af dårlige fysiske forhold i vandløbene, og det vurderes, at 
ændring af vedligeholdelsen vil medvirke til målopfyldelse.  
  
Ved ændring af den nuværende vedligeholdelsespraksis kan vandløbets fysiske 
variation forbedres, ligesom eventuelt høje okkerniveauer kan begrænses med henblik 
på, at miljømålene kan opfyldes. Sidstnævnte forekommer dog ikke i vandløbene i 
oplandet til Lillebælt.  
 
Den ændrede vandløbsvedligeholdelse kan medvirke til, at vandløbet kan udvikle sig 
mere naturligt med henblik på at forbedre levesteder for dyr og planter. Behovet for 
at ændre vedligeholdelsen er forskelligt fra vandløb til vandløb. Dette vil bero på en 
konkret vurdering. For nogle vandløb kan der være behov for helt at ophøre med 
vedligeholdelse, mens det for andre vil det være nok at reducere den nuværende 
praksis. Dette kan f.eks. være mere skånsom vedligeholdelse eller reduktion i antallet 
af årlige grødeskæringer. 
 
Ændret vandløbsvedligeholdelse vil generelt bidrage til en mere naturlig hydrologi og 
dynamik og større fysisk variation, men kan i nogle tilfælde også medføre øget risiko 
for periodiske oversvømmelser af vandløbsnære arealer.  
 
8.3.1.2 Retningslinjer for virkemidlet  
Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, 
der påvirker vandets tilstand i Hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn, er følgende 
retningslinjer for myndighedernes administration af miljølovgivningen i relation til 
virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse (inkl. okkerbegrænsning) i vandplanen: 
 
18) 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 hensyntagen til natur- og miljømæssige interesser. Omfanget og 
udførselen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af et 
vandløbsregulativ, jf. vandløbslovens bestemmelser. 

 
19) Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og bræmmer udføres, så 

det ikke forhindrer en varieret beskygning af vandløbet. 
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20)  Eksisterende bevoksninger af træer og buske langs vandløb bevares 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. 

 
21) Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses mest muligt, og 

der fjernes aldrig sten/grus fra bunden. 
 
22)  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. 

 
28) 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 ikke er muligt, kan der i stedet etableres 
sandfang. 

 
29)  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 brinkerne bliver ustabile, og den fysiske variation i vandløbet formindskes. 

 
30) De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele vandløbssystemer 

under hensyntagen til de tilgrænsende arealer, og så der sikres bedst mulig 
sammenhæng mellem vandløbssystemerne og de tilgrænsende arealer. 

 
31) Reduktion af okkerbelastning bør primært foregå ved vandstandshævning og 

restaurering i de middel til stærkt okkerbelastede vandløb. Dog kan tiltag i form af 
okkersøer benyttes ved konkrete punktkilder. For de svagt okkerbelastede 
vandløb bør tilstanden forbedres ved ændret vandløbsvedligeholdelse. 

 
8.3.1.3 Det kommunale råderum med hensyn til de kommunale handleplaner og den 
konkrete gennemførelse af projekter 
Efter vandløbslovens § 27, skal vandløbets hidtidige tilstand opretholdes ved 
vedligeholdelse. Adgangen til at iværksætte ændret vandløbsvedligeholdelse fremgår 
af vandløbsløvens § 12, stk. 3 for offentlige vandløb og lovens § 36 a for private 
vandløb. Ændret vedligeholdelse fastsættes for offentlige vandløbs vedkommende i et 
vandløbsregulativ, jf. § 12, stk. 3.  
 
Et sådant vandløbsregulativ udgør administrationsgrundlaget for det enkelte offentlige 
vandløb. Vandløbsmyndigheden har således pligt til at udarbejde regulativer for 
offentlige vandløb, jf. vandløbslovens § 12, den hertil hørende bekendtgørelse nr. 407 
af 21. april 2007 om regulativer for offentlige vandløb, afsnit 7 i cirkulære nr. 21 af 
26. februar 1985 om vandløbsloven og cirkulæreskrivelse af 20. juli 1984 om 
standardregulativ for offentlige vandløb, som beskriver kravene til indholdet af 
regulativerne. Om private vandløb bemærkes, at der ikke er tiltænkt en 
realitetsforskel i behandlingen af offentlige og private vandløb i relation til ændret 
vedligeholdelse.   
 
Ændret vandløbsvedligeholdelse kan kun ske inden for rammerne af lovgivningen i 
øvrigt. Af bekendtgørelse nr. 1437 af 11. december 2007 om regulativer for offentlige 
vandløb § 1, stk. 2, følger bl.a., at vandløbsmyndigheden ved udarbejdelse af 
regulativet skal respektere habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Den 
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ændrede vedligeholdelses overensstemmelse med disse direktiver skal derfor sikres i 
forbindelse med de konkrete ændringer af vandløbsregulativerne. For så vidt angår 
naturbeskyttelseslovens § 3 vil regulativændringer og gennemførelse af ændret 
vedligeholdelse efter vandløbsloven kunne kræve en dispensation fra forbuddet mod 
tilstandsændringer, hvis ændringerne får indflydelse på vandløbets fremtidige fysiske 
og miljømæssige udvikling.  
 
Ved gennemførelse af indsatsen for forbedring af vandløbene er det således 
kommunerne, der som vandløbsmyndighed konkret vurderer, hvordan de nødvendige 
tiltag gennemføres for at opnå den ønskede miljøtilstand og overordnet set 
bestemmer, hvilken rækkefølge indsatserne skal ske i. Det er ligeledes kommunerne, 
der gennemfører forundersøgelser og gennemfører de nødvendige indsatser, så 
vandløbenes tilstand forbedres i henhold til vandplanerne og vandrammedirektivet.  
 
For hver enkelt udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en indsats, 
skal kommunen udarbejde konkrete konsekvensvurderinger og konsekvenskort, dvs. 
vurderinger og kort, der konkret beskriver, hvilke arealer der forventes at blive 
påvirket af den ændrede vedligeholdelse og i hvilken udstrækning. I forbindelse med 
konsekvensvurderingerne kan kommunerne indhente konsulentbistand for at indsamle 
og analysere vandløbsdata og oplysninger om geologi m.m. 
 
Den lokale påvirkning vil således blive nærmere afdækket gennem konkrete 
konsekvensvurderinger i forbindelse med den kommunale myndighedsbehandling.   
 
Hvis en indsats viser sig at få vidtrækkende negative konsekvenser, vil indsatsen ikke 
blive gennemført i den påtænkte form. Desuden kan kommunerne ikke sætte større 
indsats i gang, end landmanden kan kompenseres for. 
 
Der vil således være et kommunalt råderum, idet der skal foretages en konkret 
vurdering af behovet for ændringer i vedligeholdelsen. Omfanget af ændringer er 
forskelligt fra vandløb til vandløb. For nogle vandløb kan der være behov for helt at 
ophøre med vedligeholdelse, mens det for andre muligvis vil være nok at reducere 
den nuværende praksis. Der henvises til vejledning om Grødeskæring i vandløb 
(http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2008/Vejledning_groedeskaering.ht
m). 
  
Kommunen skal således ændre vandløbsvedligeholdelsen i det omfang, det er 
nødvendigt med henblik på at opfylde miljømålet.  
 
Hvis staten kan godkende den påtænkte indsats, udarbejder kommunen dernæst på 
baggrund af konsekvensvurderingen et forslag til et ændret regulativ for offentlige 
vandløb og fastsættelse af vedligeholdelsesbestemmelser for private vandløb. 
Vandløbsloven fastsætter her regler for offentlig høring på minimum otte uger. Den 
enkelte lodsejer vil således have mulighed for at fremsætte en indsigelse eller et 
ændringsforslag i løbet af den offentlige høring.  
 
8.3.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og 

fauna 
Ændret vandløbsvedligeholdelse har ingen eller uvæsentlig effekt på marine områder 
eller søer i vandoplandet. 



 70 

 
8.3.2.1 Effekt på vandløb og vandløbsnære arealer 
Ændret vedligeholdelse anvendes som virkemiddel for at forbedre de fysiske forhold i 
vandløbet. 
 
Den samlede vandløbskvalitet øges, idet mere varierede, fysiske forhold skaber flere 
levesteder for smådyr, fisk og planter. Ændret vedligeholdelse vil tilføre vandløbet et 
større potentiale for en mere forskelligartet natur og derfor have positiv betydning for 
organismer og natur i og i tilknytning til selve vandløbet. Der lægges op til ændring af 
vedligeholdelsen på ca. 85 km vandløb i oplandet. 
 
I det omfang, der sker en ændring af vedligeholdelsen som led i opfølgningen på 
planen, vil de vandløbsnære arealer til de pågældende strækninger potentielt kunne 
blive påvirket ved periodevise oversvømmelser. Sandsynligheden for oversvømmelser 
afhænger bl.a. af nedbørsmængder, landskabs topografi og vandløbsoverfladens 
højde i forhold til det omgivende terræn. Oversvømmelser kan være positiv for nogle 
naturtyper og arter, bl.a. vandfugle, men der kan være risiko for, at der i perioder 
tilføres næringsholdigt vandløbsvand til næringsfattige naturtyper langs vandløbet. 
Den væsentligste biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna, på de 
vandløbsnære arealer, som kan blive påvirket, er især tilknyttet arealer (søer, moser 
og enge), omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
I hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn gennemføres ændret vedligeholdelse i ca. 30 
km vandløb. som ligger i umiddelbar tilknytning til § 3-arealer. Vandløb udlagt til 
ændret vedligeholdelse fremgår af vandplanens WebGIS 
(http://miljoegis3.mim.dk/?profile=vandrammedirektiv2013-udkast-
2http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2), mens 
arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 fremgår af Miljøportalen 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/, jf. ovenfor under pkt. 6.1. 
 
I hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn ligger de fleste vandløbstrækninger med ændret 
vedligeholdelse delvist i tilknytning til § 3-arealer. Der er primært tale om eng, mose 
og søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. En ganske lille andel af 
indsatsvandløbene vurderes at ligge i tilknytning til strandenge. 
 
Enge og moser med tilknyttede småsøer på de vandløbsnære arealer rummer ofte en 
række nationalt og internationalt beskyttede arter, f.eks. spidssnudet frø, som er på 
habitatdirektivets bilag IV. Der er ingen systematisk kortlægning af forekomsten af 
beskyttede arter på disse arealer. 
 
Følgende Natura 2000-områder i oplandet berøres af vandløbsindsatsen ændret 
vedligeholdelse: 

Natura 2000 område Samlet påvirkning  
108 Æbelø, havet syd for og 
Nærå 

1 km ændret vedligeholdelse 
 

111 Røjle Klint og Kasmose Skov 0,5 km ændret 
vedligeholdelse 

112 Lillebælt 1,3 km ændret 
vedligeholdelse 

240 Svanninge Bakker  0,5 km ændret 
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vedligeholdelse 
 
En række naturtyper og arter i Natura 2000-områderne knyttet til vandløbene og 
deres omgivelser kan potentielt blive påvirket af indsatsen. Disse vil blive inddraget 
ved den kommunale myndighedsbehandling, jf. ovenfor under afsnit 8.3.1.3. Det må 
dog forventes, at indsatsen for bedre fysiske forhold vil have positiv indvirkning på 
bevaringsstatus for arter og naturtyper i selve vandløbene. 
  
8.3.3 Indvirkning på befolkningen, erhverv (landbrug, dambrug) 
Ved at ændre vedligeholdelse i vandløb kan man reducere fjernelsen af vandplanter. 
Konsekvensen kan i almindelighed være, at vandstanden i vandløbet i et vist mindre 
omfang vil stige.  
 
Der kan således være risiko for oversvømmelse og anden hydrologisk påvirkning af 
landbrugsarealer, som derved potentielt kan miste landbrugsmæssig værdi ved at 
arealer skal overgå til ekstensiv drift eller får nedsat dyrkningssikkerhed grundet 
periodevis forhøjet grundvandstand. Tilsvarende kan omfanget af arealer, hvor der 
udbringes husdyrgødning blive reduceret. Der findes ingen dambrug i oplandet.  
Omfanget vil altså afhænge af den konkrete udførelse af projektet, som kommunen 
vælger at gennemføre. Endelig vil omfanget af en eventuel påvirkning af de 
vandløbsnære arealer afhænge af en række faktorer, herunder f.eks. hældningen på 
det omgivne terræn. 
 
Vandstandsstigningen vil i flade områder periodevis kunne medføre en større 
påvirkning af de vandløbsnære arealer end i områder med markante ådale eller 
nedgravede vandløb.  
 
Blandt andet i den nordligste del af oplandet omkring Bogense findes et mere jævnt 
landskab med flere relativt flade områder, men hvorvidt områderne her vil blive 
påvirket mere end øvrige områder, vil først kunne afgøres i forbindelse med 
fastlæggelse af de konkrete indsatser og udarbejdelse af de kommunale kort over 
konsekvenser af anvendelse af virkemidlet. 
 
8.3.4 Indvirkning på menneskers sundhed  
Den ændrede vedligeholdelse af vandløb forventes ikke at have væsentlig indvirkning 
på menneskers sundhed. Den rekreative værdi af vandløbene kan dog øges ved 
forbedring af vandløbskvaliteten gennem anvendelse af virkemidlet ændret 
vedligeholdelse. Forbedrede fysiske forhold vurderes, at kunne forbedre 
fiskebestanden, og derved øge værdien af vandområderne til f.eks. fiskeri.  
 
8.3.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer  
Ved den periodevise og eventuelle påvirkning af de vandløbsnære arealer som følge af 
en ændret vandløbsvedligeholdelse kan en eventuel oversvømmelse på tørvejorder 
medføre, at den årlige gennemsnitlige CO2-udledning fra arealerne som minimum 
elimineres, og på sigt kan der akkumuleres CO2. Tillige kan lattergas-emissionen fra 
tørvejorde reduceres kraftigt eller elimineres ved hævelse af vandstanden. Der kan 
ske en nettofrigivelse af metan. Imidlertid forventes udslip af metan langt opvejet af 
nedgangen i drivhusgasudledning alene fra reduceret CO2 udledning. 
Sammenfattende forventes indsatsen dog ikke at have en væsentlig indvirkning på 
luft og klimatiske faktorer. 
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I oplandet til Lillebælt/Fyn skal især peges på, at der bl.a. ved Ejby Mose og Neverkær 
er humusholdige arealer. Ved ændret vedligeholdelse på humusholdig landbrugsjord 
forventes som udgangspunkt en ændring af emissionen af drivhusgasser i retning af 
mindre udledning af drivhusgasser. 
 
Med hensyn til de jordbundsmæssige forhold vil den eventuelle vandstandsstigning 
kunne medvirke til at reducere udvaskning af pyrit fra jorden. I Lillebælt/Fyn oplandet 
er jordens indhold af pyrit ikke særligt betydende og indsatsen har således ingen 
væsentlige indvirkninger i den henseende. Der findes i oplandet jordtyper med et 
relativt højt humusindhold, f.eks. i Ejby Mose ved Gremmeløkke Å og i Neverkær ved 
Brende Å. En eventuel øget vandmætning i de vandløbsnære arealer kan medføre en 
formindsket ’afbrænding’ af humus. 
 
De udlagte randzoner omkring mange vandløb vil minimere risikoen for eventuel 
brinkerosion som følge af hævet vandstand. 
 

8.3.6 Indvirkning på vandkvalitet  
Som ovenfor nævnt anvendes virkemidlet ændret vedligehold i vandplanen for 
Lillebælt/Fyn på ca. 85 km ud af de sammenlagt ca. 540 km målsatte vandløb. 
 
Ved at sigte mod at bevare og fremme de naturlige grødemønstre, herunder især 
artsrigdommen, arternes udbredelse og vækstmønstre samt de forskellige 
vækstformer, vil der være gode muligheder for at bevare og fremme de fysiske, 
sedimentmæssige og strømningsmæssige forhold, i overensstemmelse med de 
fastsatte målsætninger.  
 
En ændring af vedligeholdelsen i retning af en mere miljøvenlig grødeskæring har til 
hensigt, at fremme vandløbenes fysiske formudvikling i retning mod et mere varieret 
forløb. Dette kan forbedre stofomsætningen, herunder iltning af vandet, samt 
tilbageholdelsen af transporteret sediment som sand og silt, og dermed også af 
partikulært bundet fosfor.  
 
Dette kan samlet set forbedre vandkvaliteten i vandløbet. 
 
8.3.7 Indvirkning på materielle goder  
Det forventes, at de konkrete projekter i forbindelse med anvendelse af virkemidlet 
udarbejdes på en måde så påvirkning af ejendomme, veje og andre tekniske anlæg 
beliggende tæt på vandløbet ikke påvirkes eller kun påvirkes i mindre omfang. 
 
8.3.8 Indvirkning på landskab  
Ved at ændre vedligeholdelse i vandløb, hvor man typisk vil reducere fjernelsen af 
vandplanter, kan konsekvensen i almindelighed være, at vandstanden i vandløbet i et 
vist mindre omfang vil stige.  
 
Jordbunden op til vandløbet kan blive mere vandmættet. På længere sigt kan 
vegetationen på de vandløbsnære arealer ændre sig, hvis der i længere perioder 
forekommer en højere vandmætning i jorden. 
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Påvirkningen af vegetationen m.v. kan være mere markant i flade, lavtliggende 
områder. I mere kuperede, og højtbeliggende områder – f.eks. dele af Brende og 
Hårby Å-system- eller dybtliggende vandløb vil risikoen for påvirkninger sandsynligvis 
være mindre. 
 
I begge tilfælde, vil det afhænge af den konkrete anvendelse af virkemidlet. 
 
Landskabeligt vil virkemidlet givet et mere naturligt vandløbsmiljø med mere vand i 
de ovennævnte landskaber, øge variationen og dermed oplevelsesværdien. 
 
8.3.9 Indvirkning på kulturarv  
Som udgangspunkt forventes anvendelsen af virkemidlet ændret vedligeholdelse ikke 
at have væsentlig indvirkning på kulturarven. 
 
8.48.3 Vandløbsrestaurering 
 
8.4.18.3.1 Beskrivelse af virkemidlet 
 
8.4.1.1 Virkemidlets karakteristika 
Virkemidlet forbedrer de fysiske forhold i vandløb med manglende målopfyldelse pga. 
ringe fysisk variation.  
 
Forbedringer af tilstanden er allerede opnået i et stort antal vandløb ved at skabe 
fysisk variation med udlægning af gydegrus og sten, samt evt. bearbejdning af 
brinker og profil på egnede steder. Disse lettere restaureringsformer vil i mange 
vandløb skabe det fysiske grundlag for målopfyldelse.  
 
I særlige tilfælde kan en genslyngning være nødvendigt, eksempelvis ved fjernelse af 
en spærring eller ved genåbning af et rørlagt vandløb. 
 
Vandløbsrestaurering anvendes i vandløb med manglende målopfyldelse, hvor 
årsagen er meget ringe fysisk variation, og hvor miljømålet ikke kan opnås på anden 
visvia ændret vandløbsvedligeholdelse.  
 
I vandplanen for Lillebælt/Fyn anvendes virkemidlet på ca. 3 km ud af de sammenlagt 
ca. 5403740 km målsatte vandløb. Placering fremgår af webgis:  
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2. 
 
8.4.1.2 Hvilke retningslinjer gælder for virkemidlet  
Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, 
der påvirker vandets tilstand i Hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn gælder følgende 
retningslinjer for myndighedernes administration af miljølovgivningen i relation til 
vandløbsrestaurering i vandplanen: 
 
21)  Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses mest muligt, og 

der fjernes aldrig sten/grus fra bunden. 
 
22)  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. 
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24) Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandløbsrestaurering udføres på en 

sådan måde, at vandløbene får mulighed for at sno sig 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. Der tillades 
normalt ikke rørlægninger af vandløb. 

 
27) Hvor der i forbindelse med restaurering, herunder genåbning af rørlagte vandløb, 

graves nyt forløb, søges selve tværprofilet etableret så ’naturlignende’ som muligt. 
Flytning af vandløbet kan indgå som en mulighed i forbindelse med genåbning af 
en vandløbsstrækning. Det tilstræbes 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. 

 
28) 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 ikke er muligt, kan der i stedet etableres 
sandfang. 

 
29) 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 brinkerne bliver ustabile, og den fysiske variation i vandløbet formindskes. 

 
30) De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele vandløbssystemer 

under hensyntagen til de tilgrænsende arealer, og så der sikres bedst mulig 
sammenhæng mellem vandløbssystemerne og de tilgrænsende arealer 

 
31) Reduktion af okkerbelastning bør primært foregå ved vandstandshævning og 

restaurering i de middel til stærkt okkerbelastede vandløb. Dog kan tiltag i form af 
okkersøer benyttes ved konkrete punktkilder. For de svagt okkerbelastede 
vandløb kan eventuelle kommunale initiativer for at forbedre tilstanden 
gennemføres ved en tilpasning af vandløbsvedligeholdelsen. 

30)32)  
 
8.4.1.3 Det kommunale råderum med hensyn til de kommunale handleplaner og den 
konkrete gennemførelse af projekter 
For at forbedre de fysiske forhold i og omkring vandløb kan vandløbsmyndigheden 
efter vandløbslovens § 37, stk. 1, beslutte, at der gennemføres 
restaureringsforanstaltninger, herunder genopretning af vandløbs naturlige løb og 
fjernelse af fysiske spærringer for vandgennemstrømningen. Foranstaltninger kan ikke 
gennemføres, hvis der derved tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interesser, jf. 
stk. 3.  
 
Nærmere regler er udstedt i bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om 
vandløbsregulering og -restaurering m.v. Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, 
at habitatdirektivet skal respekteres ved vandrestaurering, herunder i forhold til bilag 
IV-arter og naturtyper.  
 
Af vandløbslovens § 19 fremgår endvidere, at vandløbsmyndighedens godkendelse af 
et projekt, der forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i 
naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven 
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kan først meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser. 
Godkendelse af et projekt skal indeholde endelig afgørelse om eventuelle økonomiske 
spørgsmål, om arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger samt om erstatning 
for disse.  
 
Hvis vandløbsrestaureringen omfatter indgreb, der forudsætter tilladelse eller 
godkendelse efter naturbeskyttelsesloven, kan restaureringsarbejderne ikke 
igangsættes, før der foreligger en endelig afgørelse efter disse bestemmelser. Det 
følger af disse bestemmelser, at vandrestaurering skal ske i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i naturbeskyttelseslovens, miljøbeskyttelsesloven, 
vandforsyningsloven, og fiskeriloven.  
 
Restaureringsforanstaltninger efter vandløbslovens § 37 vil typisk, selv om de tager 
sigte på at forbedre naturtilstanden i vandløb og søer, kræve dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 3, jf. vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3, 2009. 
 
8.4.28.3.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed og på flora og fauna 
Der henvises til beskrivelserne i afsnit 8.3.2, idet virkemidlet ændret vedligeholdelse 
og restaurering i denne forbindelse vurderes, at have samme påvirkning af den 
biologiske mangfoldighed og på flora, fauna. 
Restaurering har ingen eller uvæsentlig effekt på marine områder eller søer i 
vandoplandet. 
 
8.3.2.1 Effekt på vandløb og vandløbsnære arealer 
Restaurering anvendes som virkemiddel for at forbedre de fysiske forhold i 
vandløbet.  
 
Den samlede vandløbskvalitet øges ved anvendelse af virkemidlet, idet mere 
varierede, fysiske forhold skaber flere levesteder for smådyr, fisk og planter. 
Restaurering vil tilføre vandløbet et større potentiale for en mere forskelligartet 
natur og derfor have positiv betydning for organismer og natur i og i tilknytning til 
selve vandløbet. Der lægges op til restaurering på ca. 3 km vandløb i oplandet. 
 
De vandløbsnære arealer til de restaurerede  strækninger vil potentielt kunne blive 
påvirket ved periodevise oversvømmelser. Sandsynligheden for oversvømmelser 
afhænger bl.a. af nedbørsmængder, landskabs topografi og vandløbsoverfladens 
højde i forhold til det omgivende terræn. Oversvømmelser kan være positiv for 
nogle naturtyper og arter, bl.a. vandfugle, men der kan være risiko for, at der i 
perioder tilføres næringsholdigt vandløbsvand til næringsfattige naturtyper langs 
vandløbet. 
 
Den væsentligste biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna, på de 
vandløbsnære arealer, som kan blive påvirket, er især tilknyttet arealer (søer, 
moser og enge), omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
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I hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn ligger ingenca. 1 km vandløbstrækninger med 
vandløbsrestaurering delvist i tilknytning til § 3-arealer.  
Vandløb udlagt til Restaurering fremgår af  
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2 
 
mens arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 fremgår af Miljøportalen 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/, jf. ovenfor under pkt. 6.1. 
 
 
Ingen Natura 2000-områder i oplandet berøres af vandløbsindsatsen 
vandløbsrestaurering. 
Strækningen som skal restaureres er ikke beliggende inden for Natura 2000-områder. 
 

8.4.38.3.3 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer, dambrug m.v.  
Ved vandløbsrestaurering vil man ofte skabe fysisk variation ved at udlægge 
manglende substrattyper samt understøtte en naturlig vandløbsdynamik ved eventuelt 
at bearbejde brinker og profil på udvalgte steder. Efterfølgende vil der typisk skulle 
ske en tilpasning af vandløbets vedligeholdelse, så de opnåede fysiske forbedringer 
bevares.  
 
Konsekvensen kan være at vandstanden i vandløbet i et vist mindre omfang vil stige. 
Den enkelte kommune afgør indsatsen for hvert enkelt vandløb, og inden den 
igangsætter en sådan indsats, skal den vurdere konsekvenserne for de nærliggende 
arealer, f.eks. om arealer bliver vådere som følge af indsatsenden ændrede 
vedligeholdelse. Først når disse konsekvenser er vurderet, kan det besluttes, om 
indsatsen skal gennemføres. Hvis en indsats viser sig at få vidtrækkende negative 
konsekvenser, vil indsatsen ikke blive gennemført i den påtænkte form. Desuden kan 
kommunerne ikke sætte større indsats i gang, end landmanden kan kompenseres for. 
 
Omfanget vil altså afhænge af den konkrete udførelse af projektet, som kommunen 
vælger at gennemføre. Desuden vil omfanget af en eventuel stigning i vandstanden 
afhænge af de fysiske forhold i øvrigt i vandløbene. Endelig vil omfanget af en 
eventuel påvirkning af de vandløbsnære arealer afhænge af en række faktorer, 
herunder f.eks. hældningen på det omgivne terræn og vandløbets nedskæring i 
terræn..    
 
En vandstandsstigning kan i flade områder medføre en større påvirkning af de 
vandløbsnære arealer end i områder med markante ådale eller nedgravede vandløb. 
 
Området ved Hygind Bæk (det eneste område med vandløbsrestaurering i 
Lillebælt/Fyn oplandet) er strækningsvis relativt fladt, men hvorvidt området vil blive 
påvirket, vil først kunne afgøres i forbindelse med fastlæggelse af de konkrete 
indsatser. Der kan således være risiko for oversvømmelse af landbrugsarealer, som 
derved potentielt kan miste landbrugsmæssig værdi. Tilsvarende kan omfanget af 
arealer, hvor der udbringes husdyrgødning blive reduceret. Samlet set forventes 
omfanget af påvirkede landbrugsarealer at være af meget begrænset omfang.  
Der findes ingen dambrug i oplandet. 
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8.4.48.3.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Restaurering af vandløb forventes ikke at have væsentlig indvirkning på menneskers 
sundhed. Den rekreative værdi af vandløbene kan dog øges ved forbedring af 
vandløbskvaliteten gennem anvendelse af virkemidlet. Forbedrede fysiske forhold 
vurderes, at kunne forbedre fiskebestanden, og derved øge værdien af 
vandområderne til f.eks. fiskeri.  
 
8.4.58.3.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Ved den periodevise og eventuelle påvirkning af de vandløbsnære arealer som følge af 
en restaurering kan en eventuel oversvømmelse på tørvejorder medføre, at den årlige 
gennemsnitlige CO2-udledning fra arealerne som minimum elimineres og på sigt 
akkumuleres der CO2. Tillige kan lattergas-emissionen fra tørvejorde reduceres 
kraftigt eller elimineres ved hævelse af vandstanden. Der kan ske en nettofrigivelse af 
metan. Imidlertid forventes udslip af metan langt at opvejes af nedgangen i 
drivhusgasudledning alene fra reduceret CO2-udledning. Sammenfattende forventes 
indsatsen dog ikke at have en væsentlig indvirkning på luft og klimatiske faktorer.  
 
I oplandet sker restaurering imidlertid kun på en enkelt vandløbsstrækning, hvor de 
vandløbsnære arealer overvejende består af sand og ler. 
 
8.4.68.3.6 Indvirkning på vandkvalitet 
Som ovenfor nævnt anvendes virkemidlet restaurering i vandplanen for Lillebælt/Fyn 
på ca. 3 km ud af de sammenlagt ca. 5403740 km målsatte vandløb. 
 
Ved at udlægge sten og gydegrus, samt evt. stedvist tilrette brinker og vandløbsprofil, 
vil der være gode muligheder for at bevare og fremme de fysiske, sedimentmæssige 
og strømningsmæssige forhold, i overensstemmelse med de fastsatte målsætninger.  
 
En restaurering af et vandløb vil fremme vandløbenes fysiske formudvikling i retning 
mod et bugtet og mere varieret forløb. Dette kan øge iltningen af vandet, forbedre 
stofomsætningen og tilbageholdelsen af transporteret sediment som sand og silt, og 
dermed også af partikulært bundet fosfor. Derved kan vandkvaliteten øges. 
 
Det vurderes, at vandløbsrestaurering ikke vil have en negativ betydning for 
vandkvaliteten i det relevante vandløb i vandplanen for Lillebælt/Fyn. 
 
8.4.78.3.7 Indvirkning på materielle goder 
Det forventes, at de konkrete projekter i forbindelse med anvendelse af virkemidlet 
udarbejdes på en måde så påvirkning af ejendomme, veje og andre tekniske anlæg 
beliggende tæt på vandløbet ikke påvirkes eller kun påvirkes i mindre omfang. 
 
Også den dyrkningsmæssige værdi af tilstødende landbrugsarealer kan blive 
reduceret, se afsnittet om indvirkning på befolkningen, erhverv (landbrug, dambrug). 
 
Modsat kan en restaurering i visse vandløb føre til en øget fiskebestand i vandløbet og 
deraf stigende interesse for lystfiskeri på de pågældende strækninger. Eventuel 
lejeindtægt på fiskeret kan således øges. 
 
Karakteren af en restaurering af vandløbet på de pågældende strækninger ikke er 
endeligt fastlagt. Påvirkningen vil blive konkret vurderet i forbindelse med de 
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kommunale konsekvensvurderinger, der skal foretages forud for en gennemførelse af 
indsatsen. 
 
Det er ikke muligt på dette overordnede planniveau at gå nærmere ind i at beskrive 
lokale påvirkninger. Dette vil ske gennem konkrete projekter som gennemføres 
strækning for strækning. 
 
8.4.88.3.8 Indvirkning på landskab 
Ved at restaurere et vandløb, hvor man typisk vil udlægge sten og/eller gydegrus 
samt eventuelt afrette brinker og justere vandløbsbunden på udvalgte strækninger, 
kan konsekvensen være, at vandstanden i vandløbet i et eller andet omfang vil stige. 
Omfanget vil afhænge af den konkrete udførelse af projektet, som kommunen vælger 
at gennemføre.  
 
Jordbunden op til vandløbet kan i perioder blive mere vandmættet. På længere sigt 
kan vegetationen på de vandløbsnære arealer ændre såfremt, der forekommer en 
højere vandmætning i jorden. 
 
Landskabeligt kan virkemidlet givet et mere naturligt vandløbsmiljø med mere vand i 
landskabet, øge variationen og dermed oplevelsesværdien. 
 
8.4.98.3.9 Indvirkning på kulturarv 
Som ovenfor beskrevet vil der, hvor der sker en restaurering af vandløbet som led i 
opfølgningen på planen, kunne ske en påvirkning af de vandløbsnære arealer til de 
pågældende strækninger.  
 
Som nævnt, er der i dag ikke viden til at forudsige de præcise lokale konsekvenser, 
da karakteren af vandløbsrestaurering på de pågældende strækninger ikke er endeligt 
fastlagt. Påvirkningen vil blive konkret vurderet i forbindelse med de kommunale 
konsekvensvurderinger, der skal foretages forud for en gennemførelse af indsatsen. 
Bl.a. vil konsekvenserne for kulturarven skulle beskrives i de relevante tilfælde.  
 
Som udgangspunkt forventes anvendelsen af virkemidlet vandløbs-restaurering ikke 
at have væsentlig indvirkning på kulturarven. 
 
8.58.4 Fjernelse af spærringer 
 
8.5.18.4.1 Beskrivelse af virkemidlet 
 
8.5.1.1 Virkemidlets karakteristika 
Spærringer i vandløb indbefatter flere typer af konstruktioner, der har til fælles, at de 
hindrer eller hæmmer spredningen af fisk og smådyr. Det kan f.eks. dreje sig om 
opstemningsanlæg ved turbiner, dambrug eller gamle møller, ligesom det kan være 
steder, hvor vandet falder ud af rør eller tilsvarende (styrt).  
 
Spærringer er typisk anlagt i sammenhæng med forskellige tekniske anlæg, og de kan 
overordnet inddeles i de to hovedgrupper, der dels består af opstemningsanlæg og 
tilsvarene konstruktioner, og en anden overordnet type, der består af rørføringer m.v. 
Førstnævnte tæller opstemninger ved dambrug, vandkraftværker, vandmøller, søer 
dannet ved menneskeskabt opstuvning, engvandingsanlæg, reguleringsbygværk og 
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okkerrensningsanlæg. Rørlægningerne omfatter vejunderføringer, rørlægning med frit 
fald og rørlægninger med høj strømhastighed, der hindrer passage. Lokalt kan begge 
hovedgrupper af spærringer omfatte forskellige former for afgitringer. 
 
I hovedvandoplandet er der indsats over for i alt 47854 spærringer: 
 
· 6 vandmøller 
· 115 vejunderføringer 
· 2 rørlægninger med frit fald 
· 3 reguleringsbygværker og  
· 2568 øvrige spærringer, der ved den endelige projektering forventes, at kunne 

henføres til enten opstemninger eller rørføringer. 
 
Placering fremgår af webgis:  
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2. 
 
På grund af spærringernes meget varierende karakter, vil fremgangsmåden ved 
fjernelse være varierende. 
 
For opstemningerne gælder, at fjernelsen af spærringen kan ske enten ved at fjerne 
den opstemning, der giver anledning til spærringen eller ved at lave en faunapassage 
forbi denne.  
 
Hvis spærringen består af en rørføring, kan man enten fjerne røret eller vælge at føre 
vandløbsbunden ubrudt gennem røret.  
 
For opstemninger, hvor spærringen fjernes vil det generelt gælde, at nedlæggelse af 
spærringen vil medføre, at den ikke længere kan anvendes til det oprindelige formål. 
For vandkraft og vandmøller vil en fjernelse af opstemningen forventeligt betyde 
nedlæggelse af driften i det omfang den fortsat er eksisterende. 
 
Ved rørføringer, rørstyrt og tilsvarende, hvor der i forbindelse med røret er 
konstateret en spærring, kan denne fjernes enten ved at sikre, at vandløbsbunden 
føres ubrudt gennem røret, eller ved at røret helt fjernes. I mange tilfælde vil det 
nyttige mål, rørføringen har, medføre, at en egentlig fjernelse ikke vurderes at være 
teknisk gennemførligt eller økonomisk acceptabelt. I de fleste tilfælde vil det således 
være tale om at projektet gennemføres ved at sikre, at vandløbsbunden føres ubrudt 
gennem røret. 
 
8.5.1.2 Hvilke retningslinjer gælder for virkemidlet  
Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, 
der påvirker vandets tilstand i Hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn, gælder følgende 
retningslinjer for myndighedernes administration af miljølovgivningen i relation til 
indsats for fjernelse af spærringer i vandplanen: 
 
17) Direkte indvinding af overfladevand fra vandløb skal så vidt muligt undgås. Hvor 

der foretages indvinding, og hvor vandet efterfølgende udledes igen, søges 
længden af den påvirkede vandløbsstrækning begrænset mest muligt, ligesom der 
sikres en så stor og naturligt varieret vandmængde som muligt. Der kan kun i 
særlige tilfælde gives nye tilladelser til indvinding af vand fra ferske 
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overfladevandområder. De særlige tilfælde er fx indvinding fra de større vandløbs 
nedre strækninger, gravede bassiner og afvandingskanaler. 

 
23)  Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse af 

menneskeskabte spærringer i vandløb. Hvor opstemninger bibeholdes af f.eks. 
kulturhistoriske eller andre samfundsmæssige hensyn, sikres passagen 
eksempelvis ved etablering af ’naturlignende stryg’ i selve vandløbet eller 
omløbsstryg med tilstrækkelig vandgennemstrømning. 

 
24) Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandløbsrestaurering udføres på en 

sådan måde, at vandløbene får mulighed for at sno sig og flytte sig, og de 
forbedrende tiltag skal dermed understøtte den naturlige udvikling frem mod mere 
varierede fysiske forhold. Vandløbsrestaurering, herunder fjernelse af spærringer, 
skal gennemføres efter vandløbslovens bestemmelser.  

 
30)  De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele vandløbssystemer 

under hensyntagen til de tilgrænsende arealer, og så der sikres bedst mulig 
sammenhæng mellem vandløbssystemerne og de tilgrænsende arealer. 

 
I vandplanens bilag 7, fremgår en nærmere præcisering af retningslinjer til sikring af 
kontinuitet i vandløbene: 
 
Som udgangspunkt bør vandløbet fremstå så tæt på den naturgivne tilstand som 
muligt. Vandløbsbunden bør således være ubrudt uden menneskeskabte niveauspring 
(styrt m.v.) og med et fald så tæt på det naturlige i vandløbet som muligt. Eventuelle 
opstemninger eller styrt bør således som udgangspunkt fjernes. 
 
Såfremt det ud fra tekniske, særlige kulturhistoriske, naturmæssige eller 
socioøkonomiske overvejelser vurderes, at det ikke kan lade sig gøre at fjerne 
spærringen, kan der opstilles følgende alternative funktions mål, der til en vis grad 
opfylder kravet til kontinuitet – angivet i prioriteret rækkefølge: 
 
1. Anlæg af faunapassager som ”naturlignende” stryg i selve vandløbet, og hvor 
stemmehøjden er lavest mulig. Passagen dimensioneres, så den kan føre den til 
enhver tid forekommende vandmængde i vandløbet og bør være helårligt vandførende 
med det vand, som ikke udnyttes til formålet med opstemningen. Den samlede 
reduktion af vandføringen i passagen 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 
stemmeværket. Omløbsstrygets ind- og udløb placeres tættest muligt på 
stemmeværket. Den samlede reduktion af vandføringen i passagen 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. Krav til passageløsning 
og til vandføring skal begge være opfyldt, før der er kontinuitet i faunapassagen. 
 
Hvor den potentielle naturværdi vurderes at være høj, bør rørlægninger af hensyn til 
smådyrsfaunaen så vidt muligt åbnes. Hvor rørlægning af samfundsmæssige årsager 
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er nødvendig (f.eks. ved veje), bør rørets længde ikke overstige 20 m, ligesom rør-
diameteren bør være så stor som muligt og vandløbsbunden føres ubrudt gennem 
røret. 
Traditionelle fisketrapper opfylder som udgangspunkt ikke målet om kontinuitet. 
 
Hvor der er flere spærringer i et vandløb, er det særlig vigtigt at sikre, at der skabes 
bedst mulig passage ved dem alle. 
 
Målet for kontinuitet betragtes som opfyldt for vandområdet, hvis faunaen ikke 
forstyrres af rørlægninger eller spærringer, som ligger i selve vandområdet eller 
nedstrøms for dette. 
 
8.5.1.3 Det kommunale råderum med hensyn til de kommunale handleplaner og den 
konkrete gennemførelse af projekter 
Retsgrundlaget for fjernelse af spærringer er det samme som gælder for 
vandløbsrestaurering, og der henvises til afsnit 8.4. ovenfor om de 
lovgivningsmæssige grænser herfor. Fjernelse af opstemninger skal behandles efter 
vandløbslovens § 37, alternativt vandløbslovens § 50, og der skal i den forbindelse 
bl.a. tages stilling til om fjernelsen af spærringen vil være foreneligt med 
kulturhistoriske interesser, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet og 
naturbeskyttelseslovens § 3.   
 
Hertil kommer, at det ved gennemførelse af indsatsen for forbedring af vandløbene er 
det kommunerne, der som vandløbsmyndighed, dels konkret vurderer, hvordan de 
nødvendige tiltag gennemføres for at opnå den ønskede miljøtilstand og dels 
overordnet set bestemmer, hvilken rækkefølge indsatserne skal ske i. Det er ligeledes 
kommunerne, der gennemfører forundersøgelser og gennemfører de nødvendige 
indsatser, så vandløbenes tilstand forbedres i henhold til vandplanerne og 
vandrammedirektivet. 
 
For virkemidlet fjernelse af spærringer er det f.eks. kommunen, der konkret vurderer, 
hvilken løsning, der er nødvendig for at opnå den ønskede miljøtilstand. Det er 
ligeledes kommunerne, der konsekvensvurderer og gennemfører de nødvendige 
indsatser, så vandløbenes tilstand forbedres i henhold til vandrammedirektivet. I 
forbindelse med konsekvensvurderingerne kan kommunerne indhente 
konsulentbistand for at indsamle og analysere vandløbsdata og oplysninger om 
geologi m.m. 
 
For hver enkelt udpeget spærring, der skal fjernes, skal kommunen udarbejde 
konsekvensvurderinger, der konkret beskriver eventuelle positive eller negative 
påvirkninger og udstrækningen heraf, som indsatsen har på arealer, kulturhistorie, 
habitatområder m.v.  
 
I forhold til det kommunale råderum vil løsningsmodellerne for fjernelse af spærringer 
tage udgangspunkt i, at opstemningerne nedlægges helt. Ikke alle steder vil dette 
kunne lade sig gøre på grund af kulturhistorie, tekniske forhold m.v.  
Kommunen skal således finde løsninger, der på baggrund af vandplanens 
retningslinjer for kontinuitet kan sikre, at miljømålet, herunder kontinuitet i 
vandløbet, sikres. 
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Nogle projekter er igangværende som ansøgte forundersøgelser, der er underkastet 
samme kommunale myndighedsbehandling. Projekterne indeholder såvel 
vandløbsrestaurering, fjernelse af spærringer og åbning af rørlagte vandløb jf. afsnit 
8.3, 8.4 og 8.5. 
 
Før et projekt kan gennemføres, skal det i offentlig høring i min. 8 uger, inden det 
godkendes af kommunen. Efter godkendelsen er der 4 ugers klagefrist.  
  
8.5.28.4.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og 

fauna 
 
8.5.2.1 Vandløb og vandløbsnære arealer 
Vandplanen lægger op til, at der skal fjernes 47854 spærringer i oplandet til 
Lillebælt/Fyn. Spærringerne har meget forskellig karakter, jf. ovenfor. Fjernelse af 
spærringer øger den naturlige kontinuitet i vandløbene og bidrager væsentligt til at 
øge naturkvaliteten i vandløbene og forbedre forholdene for vandløbsorganismer. 
 
Ved at fjerne opstemninger genskabes det oprindelige, dynamiske vandløb med en 
naturlig variation i vandføring og vandstand, som tilgodeser dels vandløbsdyrenes 
vandring og dels levevilkårene for dyre- og plantelivet på de påvirkede 
vandløbsstrækninger. Det muliggør også en genopretning af naturlige kildevæld, kær 
og moser langs vandløbene. Fjernelse af spærringer vil således generelt have positiv 
indvirkning på såvel selve vandløbet som i et vist omfang de vandløbsnære arealer. 
 
Der lægges i dette hovedvandopland bl.a. op til at fjerne spærringen ved Hattebæks 
Vandmølle, som vil åbne op for bl.a. ørreders adgang til yderligere ca. 3 km vandløb. 
Også i mindre vandløb sættes der ind overfor spærringer, f.eks. ved at fjerne et 
reguleringsbygværk i Skelbæk. 
 
Der findes beskyttede naturtyper ovenfor næsten alle spærringer, hvor der i oplandet 
skal foretages en indsats. Desuden kan beskyttet natur omkring selve spærringen 
blive påvirket, afhængigt af hvilken løsning, der vælges til at fjerne spærringen. Der 
forventes ikke væsentlige konflikter med værdifuld natur, men der foreligger dog ikke 
konkret viden om hvilken påvirkning, da det helt afhænger af det konkrete projekt, 
som først besluttes i en senere fase. Der vil i den forbindelse blive foretaget en 
vurdering og vægtning af samtlige andre naturværdier. 
 
Det indgår i vandplanen, at der i Natura 2000-området ’108. Æbleø, havet syd for og 
Nærå’ skal fjernes én spærringer, som evt. kan påvirke udpegningsgrundlaget 
væsentligt. 
 
Fjernelse af spærringer forventes som hovedregel at have positiv betydning for 
vandløbsnaturtyper og -arter i områderne. 
 
Det vil i forbindelse med den konkrete kommunale myndighedsbehandling blive sikret, 
at værdifuld natur ikke bliver påvirket negativt. 
 
8.5.38.4.3 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer, dambrug m.v.  
Vandplanen omfatter fjernelse af 47854 spærringer som er nogenlunde spredt over 
hele oplandet. 
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Fjernelse af spærringerne vil give større fiskebestande i vandløbene, og for lystfiskere 
er det særligt interessant, at især vandrefisk, som f.eks. laksefisk, vil nyde godt af 
den forbedrede kontinuitet. 
 
Fjernelse af spærringer kan for opstemninger ske ved, at opstemningen helt fjernes. 
Herved sænkes vandstanden i vandløbet ovenfor spærringen, og der opnås således 
større dyrkningssikkerhed på de vandløbsnære arealer. Der kan dog være tilfælde, 
hvor en opstemning bevares pga. særlige hensyn, og hvor spærringen i stedet fjernes 
ved at udligne højdeforskellen ved etablering af stryg, og i sådanne situationer er 
dyrkningsforholdene uændrede ovenfor spærringen. 
 
Anvendes opstemningen til drift af f.eks. turbiner eller møller forudsætter fortsat drift, 
at der føres vand gennem turbinen eller møllen. Såfremt opstemningen helt fjernes vil 
det ikke være muligt at fortsætte driften. Anlægges i stedet et stryg vil muligheden 
for fortsat vandindtag være til stede, under forudsætning af at der afgives 
tilstrækkeligt vand til stryget til at sikre passage, jf. bemærkningerne i afsnit 8.4.2. 
 
8.5.48.4.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Fjernelse af spærringer forventes ikke at have væsentlig indvirkning på menneskers 
sundhed. Den rekreative værdi af vandløbene kan dog øges som følge af en øget 
fiskebestand. 
 
8.5.58.4.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Fjernelse af spærringer kan ved fjernelse af opstemninger medføre lavere vandstand i 
vandløbet og dets nærområder ovenfor opstemningen. I den forbindelse vil de 
påvirkede arealers jordbund blive mere tør, hvorved omsætningen af organisk 
materiale øges. 
 
Der findes i oplandet jordtyper med et relativt højt humusindhold, f.eks. ved Brende 
Å. 
 
En evt. sænkning af vandstanden vurderes ikke at have en nævneværdig indvirkning 
på luft og klimatiske faktorer. 
 
8.5.68.4.6 Indvirkning på vandkvalitet 
Fjernelse af opstemninger kan have en positiv betydning for vandkvaliteten, hvis en 
større stuvningszone herved fjernes, da disse zoner kan producere væsentlige 
mængder organisk stof, der mindsker iltkoncentrationen i vandløbet nedenfor zonen, 
hvor omsætningen foregår. 
 
Ved anlæggelse af vandløb med fald, enten på det sted spærringen findes eller i 
omløbsstryg, kan iltningen af vandet øges, hvilket vil forbedre vandkvaliteten. 
 
8.5.78.4.7 Indvirkning på materielle goder 
Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der ved fjernelsen af spærringen opstår en 
sænkning af vandstanden, hvorved der evt. kan forekomme sætningsskader på 
bygninger. I oplandet til Lillebælt/Fyn vil dette være en problemstilling, der på 
forhånd kan tænkes som minimum at forekomme ved de 6 registrerede spærringer i 
forbindelse med vandmøllerne Harndrup Mølle, Hattebæks Mølle, Køng Mølle, 
Harritslevgård Overmølle, Grubbe Mølle og Stampe Mølle. 
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8.5.88.4.8 Indvirkning på landskab 
Genopretning af de fysiske forhold i vandløb kan have en positiv indvirkning på 
landskabet. Bl.a. kan fjernelse af opstemninger give landskabet et mere naturnært 
udtryk, hvor vandstanden i vandløbet og de vandløbsnære arealer ovenfor 
opstemningen sænkes. 
 
Virkemidlet kan have en negativ indvirkning på landskab, hvis f.eks. gamle 
mølledamme og kraftværksøer nedlægges.  
 
I oplandet til Lillebælt/Fyn er der indsats i form af fjernelse af spærringer ved i alt 6 
registrerede vandmøller. 
 
8.5.98.4.9 Indvirkning på kulturarv 
Kulturhistoriske interesser sikres ved kommunal myndighedsbehandling af det 
konkrete projekt, jf. ovenfor under afsnit 8.4. 
 
Potentiel indvirkning gør sig særligt gældende ved vandmøller, vandkraftværker og 
voldsteder, men også ved nogle mindre bygningsværker som f.eks. broer og gamle 
engvandingsanlæg, hvor virkemidlet potentielt kan have en negativ indvirkning på 
kulturarv, hvis fx gamle mølledamme og kraftværksøer nedlægges. Der gives 
mulighed for at bevare visse opstemninger, og sikre faunapassagen ved etablering af 
naturlignende stryg eller omløbsstryg.  
 
For at identificere opstemninger af kulturhistorisk betydning har Naturstyrelsen som 
led i indsatsplanlægningen været i dialog med Kulturstyrelsen. De derigennem 
identificerede spærringer af kulturhistorisk betydning er Grubbe Mølle, Harndrup Mølle 
og Krengerup Mølle. I vandplanen er der indsats over for to af disse 
mølleopstemninger (Grubbe Mølle og Harndrup Mølle) 
 
Som konsekvens af dialogen med Kulturstyrelsen forventes anvendelsen af 
virkemidlet fjernelse af spærringer som udgangspunkt ikke at have væsentlig 
indvirkning på kulturarven. 
 
8.68.5 Genåbning af rørlagte vandløb 
 
8.6.18.5.1 Beskrivelse af virkemidlet 
 
8.6.1.1 Virkemidlets karakteristika 
Vandløb, der i dag er rørlagt, kan genåbnes med henblik på at sikre sammenhæng 
(kontinuitet) i vandløbssystemet og gode fysiske forhold med henblik på at sikre 
opfyldelse af miljømålet. Virkemidlet anvendes kun for rørlagte strækninger, hvor der 
skal sikres kontinuitet mellem åbne målsatte vandløbs-strækninger, og hvor det 
samtidig vurderes at have en væsentlig natur- og miljømæssig værdi. 
 
I forbindelse med genåbning skal det altid sikres, at der bliver tilstrækkeligt varierede 
fysiske forhold i det nye vandløb. Derfor indgår i genåbningen normalt en udlægning 
af grus/sten og i visse tilfælde også genslyngning. 
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I vandplanen for Lillebælt/Fyn planlægges åbning af rørlagte vandløb på ca. 510 km 
ud af de sammenlagt ca. 5403740 km målsatte vandløb.  
Placering fremgår af webgis:  
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2. 
 
8.6.1.2 Hvilke retningslinjer gælder for virkemidlet  
Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, 
der påvirker vandets tilstand i Hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn, gælder følgende 
retningslinjer for myndighedernes administration af miljølovgivningen i relation til 
rørlagte vandløb, genåbning heraf og/eller vedligeholdelsen af genåbnede strækninger 
i vandplanen: 
 
24) Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandløbsrestaurering udføres på en 

sådan måde, at vandløbene får mulighed for at sno sig 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. Der tillades 
normalt ikke rørlægninger af vandløb. 
 

25) Der tillades normalt ikke rørlægninger af vandløb. 
 
26) Kortere rørlægninger i forbindelse med vejanlæg eller lignende bør udføres uden 

styrt og med vandløbsbunden ført ubrudt gennem rørlægningen. 
 
27) Hvor der i forbindelse med restaurering, herunder genåbning af rørlagte vandløb, 

graves nyt forløb, søges selve tværprofilet etableret så ’naturlignende’ som muligt. 
Flytning af vandløbet kan indgå som en mulighed i forbindelse med genåbning af 
en vandløbsstrækning. Det tilstræbes 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. 

 
29) 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 brinkerne bliver ustabile, og den fysiske variation i vandløbet formindskes. 

 
30) De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele vandløbssystemer 

under hensyntagen til de tilgrænsende arealer, og så der sikres bedst mulig 
sammenhæng mellem vandløbssystemerne og de tilgrænsende arealer. 

 
8.6.1.3. Det kommunale råderum med hensyn til de kommunale handleplaner og den 
konkrete gennemførelse af projekter 
Retsgrundlaget for genåbning af rørlagte vandløb er det samme som for 
vandløbsrestaurering, hvorfor der henvises til afsnit 8.4.  
 
Ved gennemførelse af indsatsen for forbedring af vandløbene er det kommunerne, der 
som vandløbsmyndighed konkret vurderer, hvordan de nødvendige tiltag 
gennemføres, for at opnå den ønskede miljøtilstand, og overordnet set bestemmer, 
hvilken rækkefølge indsatserne skal ske i. Det er ligeledes kommunerne, der 
gennemfører forundersøgelser af de påtænkte indsatser, og senere gennemfører de 
nødvendige indsatser, så vandløbenes tilstand forbedres i henhold til vandplanerne og 
vandrammedirektivet. I forbindelse med konsekvensvurderingerne kan kommunerne 
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indhente konsulentbistand for at indsamle og analysere vandløbsdata og oplysninger 
om geologi m.m.  
 
Kommunerne har et vidt råderum for placeringen i den forstand, at det ikke 
nødvendigvis er det konkrete rørlagte vandløb, der skal åbnes. Kommunerne kan 
således efter en konkret vurdering vælge et andet forløb af det åbne vandløb og f.eks. 
vælge af føre en nyt vandløb i randen af en mark i stedet for at åbne et rør midt på 
samme mark.  
 
Det er derfor kommunen, der konkret vurderer, hvordan indsatsen skal gennemføres 
for at opnå den ønskede miljøtilstand.  På den baggrund gennemføres en 
konsekvensvurdering af den påtænkte indsats. På den baggrund vil kommunerne 
implementere indsatsen, så vandløbenes tilstand forbedres i henhold til 
vandrammedirektivet.  
 
I forhold til det kommunale råderum er indsatserne forskellig fra vandløb til vandløb. 
Eksempelvis vil vandløbets faldforhold, bredde, vandføring og eksisterende 
forekomster af sand, grus og lignende have betydning for hvordan en genåbning reelt 
kan foretages på en hensigtsmæssig måde. 
 
Nogle projekter er igangværende som ansøgte forundersøgelser. I forbindelse med 
forundersøgelsen gennemføres en konkret lokal vurdering af projektets indvirkning på 
natur, miljø mv.. Projekterne indeholder såvel vandløbsrestaurering, fjernelse af 
spærringer og åbning af rørlagte vandløb jf. afsnit 8.3, 8.4 og 8.5. 
 
Før et projekt kan gennemføres, skal det endvidere i offentlig høring inden det 
godkendes af kommunen. Efter godkendelsen er der 4 ugers klagefrist. 
 
8.6.28.5.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og 

fauna 
Genåbning af vandløb har ingen eller uvæsentlig effekt på marine områder eller søer. 
 
 
 
8.6.2.1 Vandløb og vandløbsnære arealer 
Vandplanen indebærer, at der skal genåbnes ca. 510 km rørlagt vandløb i 
hovedvandoplandet. Genåbning af de rørlagte vandløb vil sammen med fjernelse af 
spærringer øge den naturlige kontinuitet i vandløbene og væsentligt bidrage til at øge 
naturkvaliteten i vandløbene og forbedre forholdene for vandløbsorganismer. 
 
Rørlagte vandløb løber til tider gennem områder, beskyttet efter vandløbslovens § 3 
(typisk moser og enge). Ingen af de cCa. 51 km af de rørlagte vandløb, hvor der skal 
gøres en indsats, løber gennem områder med registrerede § 3 naturtyper på de 
vandløbsnære arealer. Dette gælder f.eks. en rørlagt strækning i Spangebækken.  
 
Genskabelse af sammenhængen mellem de vandløbsnære naturtyper og vandløbet vil 
typisk være til stor gavn for den biologiske mangfoldighed.  
 
Ingen Natura 2000-områder bliver direkte påvirket af indsatsen med genåbning 
rørlagte vandløb i området.  



 87 

Kun ét Natura 2000-område (108 Æbelø, havet syd for og Nærå) vil potentielt kunne 
blive påvirket af indsatsen, da der lægges op til genåbning af ca. 40 m rørlagt vandløb 
i området. Indvirkningen på Natura 2000-området vil blive undersøgt ved den 
kommunale myndighedsbehandling af det konkrete projekt. Genåbningen kan derfor 
ikke have negativ virkning på områdets integritet. 
 
8.6.38.5.3 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer, dambrug m.v.  
Da der forventes etableret randzoner på samtlige ca. 510 km genåbnede rørlagte 
vandløb, vil en genåbning medføre arealbeslaglæggelse på maximalt ca. 120 ha.   
 
Hvor rørlagte vandløb genåbnes på landbrugsjord vil både det potentielle dyrknings- 
og udbringningsareal i sagens natur blive mindsket. Samtidigt kan en genåbning føre 
til en dårligere arrondering af jorden. 
 
8.6.48.5.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Genåbningen af de rørlagte strækninger forventes ikke at have væsentlig indvirkning 
på menneskers sundhed. 
 
8.6.58.5.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Den periodevise og eventuelle påvirkning af de vandløbsnære arealer, der kan opstå i 
forbindelse med en genåbning og genskabelse af den naturlige hydrologi vurderes kun 
i ubetydende omfang give anledning til øget frigivelse af CO2, N2O, metan mv. 
Indsatsen forventes således ikke at have en væsentlig indvirkning på luft og 
klimatiske faktorer. 
 
Det forventes udlagt randzoner omkring de genåbnede vandløb, hvilket vil mindske 
risikoen for eventuel brinkerosion som følge af hævet vandstand. Indsatsen forventes 
således ikke at have en væsentlig indvirkning herpå. 
 
8.6.68.5.6 Indvirkning på vandkvalitet 
En genåbning af et vandløb vil fremme vandløbenes fysiske formudvikling i retning 
mod et bugtet og mere varieret forløb. Dette vil forbedre vandkvaliteten, øge 
stofomsætningen og øge tilbageholdelsen af transporteret sediment som sand og silt, 
og dermed også af partikulært bundet fosfor.  
 
Det vurderes, at genåbning af vandløb vil have en positiv betydning for vandkvaliteten 
i de relevante vandløb i vandplanen for Lillebælt/Fyn. 
 
8.6.78.5.7 Indvirkning på materielle goder 
Det forudsættes, at de konkrete projekter udarbejdes under hensyntagen til risikoen 
for væsentlig indvirkning på materielle goder. Det er derfor med den nuværende 
aktuelle viden vurderingen, at en genåbning af et vandløb ikke vil have en væsentlig 
indvirkning på materielle goder. 
 
8.6.88.5.8 Indvirkning på landskab 
Genåbning af vandløb vurderes, at have en positiv indvirkning på landskabet, idet den 
landskabelige variation øges, og vandløbet genopretter det markante i landskabet. 
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Ved at genåbne et vandløb, hvor man typisk vil udlægge sten og/eller gydegrus samt 
eventuelt genslynge strækningen, kan konsekvensen potentielt være, at vandstanden 
i vandløbet i et eller andet omfang vil stige.  
 
Jordbunden op til vandløbet kan i perioder blive mere vandmættet. På længere sigt 
kan vegetationen på de vandløbsnære arealer ændre sig, såfremt der sker en højere 
vandmætning i jorden. 
 
I flade, lavtliggende områder som f.eks. Aulby Mølle Å-system kan der ske større 
påvirkning af de vandløbsnære arealer end i mere kuperede, og højtbeliggende 
områder – som f.eks. i dele af Brende Å og Hårby Å-system. 
 
8.6.98.5.9 Virkning på kulturarv 
Kommunerne forventes i forbindelse med de konkrete projekter og afgørelser ved 
godkendelse af projekterne, at sikre hensynet til kulturarven. 
Som udgangspunkt forventes anvendelsen af virkemidlet genåbning af rørlagte 
vandløb ikke at have væsentlig indvirkning på kulturarven. 
 
8.78.6 Indsats overfor punktkilder      
Som punktkilder henregnes spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse, 
renseanlæg, industrier, regnbetingede overløb, havbrug samt dambrug. 
 
Indsatser overfor punktkilder tager udgangspunkt i landsdækkende 
spildevandsdatabaser, som i mange tilfælde vurderes ikke at være fuldt opdaterede af 
kommunerne. Derfor er vandplanernes angivelse af antal indsatskrævende 
spildevandsudledninger, undtaget for renseanlæg, forbundet med en vis usikkerhed, 
og fastlæggelse af de konkrete indsatser overfor punktkilder vil derfor først ske i 
forbindelse med revision af de kommunale spildevandsplaner.  
 
Der er kun peget på indsatser overfor punktkilder med spildevandsudledning til 
vandområder, hvor miljømålet ikke er opfyldt og hvor spildevand er vurderet at være 
en medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse. Som udgangspunkt er der 
kun peget på indsats overfor én punktkildetype (fx renseanlæg, regnbetingede udløb 
eller spredt bebyggelse) med mindre det er vurderet, at punktkildebelastningen er så 
høj, at en kombination af flere typer punktkilder, er nødvendig for at opnå 
målopfyldelse.  
 
I forbindelse med de konkrete projekter for gennemførelsen skal der tages stilling til, 
om projekterne er i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder 
kommuneplanen/ rammerne for den fysiske planlægning, og om der eventuelt er 
behov for VVM vurderinger af projekterne eller dele af projekterne. Indsatsen overfor 
den spredte bebyggelse og for dambrug forventes generelt set at være i 
overensstemmelse med anden lovgivning, mens der for både renseanlæg og overløb 
kan blive behov for tilretning fx af lokalplaner, meddeles landzonetilladelser, meddeles 
dispensationer for naturbeskyttelseslovens § 3 områder i det omfang, dette er muligt 
inden for lovgivningens rammer.  
   
På baggrund af kommunernes høringssvar til vandplanens høringsudgave 2010 samt 
det udarbejdede notat fra en nedsat spildevandsgruppe blev det vurderet ikke at være 
realistisk – hverken administrativt, økonomisk eller praktisk - at gennemføre alle 
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spildevandsindsatserne i første planperiode. Dele af indsatserne overfor punktkilder er 
derfor i vandplanen fordelt over 2 planperioder. Det er her lagt til grund, at den 
nødvendige kommunale planlægning skal være på plads senest 2 år efter at 
vandplanerne er vedtaget. 
Ved fastlæggelsen af spildevandsindsatsen er det antaget, at kommunerne vælger at 
benytte den i virkemiddelkataloget angivne løsning, men kommunen kan vælge andre 
løsninger med tilsvarende renseeffekt, idet kommunerne i forbindelse med 
udarbejdelse af spildevandsplaner skal vurdere, hvordan indsatserne gennemføres 
mest optimalt.  
 
For alle vandplaner gælder, at der ikke er indsats overfor industri og havbrug.  
 
I hovedvandopland Lillebælt/Fyn er der endvidere ikke indsats overfor renseanlæg og 
dambrug, ligesom der i områder med supplerende indsats overfor spredt bebyggelse 
ifølge BBR ikke er ejendomme, der ikke lever op til det angivne rensekrav. indsats 
overfor ,renseanlæg og dambrug.  
 
8.7.18.6.1 Generelle retningslinjer for spildevand herunder udledning fra 

ejendomme i det åbne land samt badevand 
I tilknytning til de generelle bestemmelser i miljølovgivningen, der udgør de 
grundlæggende foranstaltninger med hensyn til at beskytte og forbedre 
miljøtilstanden i vandmiljøet, indeholder vandplanerne generelle retningslinjer, blandt 
andet for spildevand, der i henhold til miljømålslovens § 25 har til formål at 
understøtte vandplanens indsatsprogram med henblik på at opnå god tilstand i alle 
vandforekomster. Herudover indeholder vandplanen, som opfølgning på 
badevandsbekendtgørelsen, retningslinjer for kommunernes indsats overfor 
spildevandudledninger til badevandsområder.  
 
Retningslinjerne har bindende virkning overfor myndigheders fysiske planlægning og 
administration, herunder i relation til konkrete sager inden for hovedvandoplandet. 
Karakteren af retningslinjerne tildeler et vist råderum i forhold til myndighedernes 
forvaltning af den enkelte retningslinje. Retningslinjerne skal blandt andet lægges til 
grund for afgørelser om VVM-pligt og indholdet i VVM-redegørelser i forbindelse med 
VVM-pligtige projekter, der må antages at kunne påvirke vandmiljøet væsentligt. 
 
Ved ikrafttræden af vandplanen ophæves en række retningslinjer fra regionplanerne 
2005. Hvilke konkrete retningslinjer, der ophæves, fremgår af den enkelte vandplan. 
 
Vandplanens generelle retningslinjer for spildevand herunder udledning fraejendomme 
i det åbne land samt badevand fremgår herunder: 
 
6.  Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt 

muligt undgås. 
 
8.  Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udløbene 

som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på 
tilbageholdelse af bundfældelige stoffer.  Bassinstørrelse gradueres efter 
vandområdets følsomhed samt omfang af trafikbelastning i oplandet.Ved 
meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udløbene som 
udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på 
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tilbageholdelse af bundfældelige stoffer.  
 

9.  Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som 
udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig 
afstrømning. Bassiner på såvel separate regnvandsudløb som på 
overløbsbygværker skal i disse situationer have en størrelse, så der som 
gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. år). Med hensyn 
til udformning af bassiner for separat regnvand henvises til Spildevandsforskning 
fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af regnvand. 
 

10.  Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer 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 som minimum gennemgå rensning svarende til renseklasser som 
angivet på WebGIS. Dette kan udover rensning til den givne renseklasse 
opfyldes ved opsamling, afskæring eller nedsivning. Af WebGIS fremgår de 
oplande, hvor foranstaltningerne indgår i baseline, samt hvilke oplande der 
udpeges med denne plan, dvs. hvor der er tale om supplerende foranstaltninger 

 
b. inden for de udpegede oplande findes et stort antal søer og moser, hvor det af 

tekniske grunde ikke er muligt at markere oplandet. Ejendomme, der afleder 
spildevand til sådanne søer eller moser med et areal større end 100 m2, hvor det 
er dokumenteret, at målsætningen ikke er opfyldt, og hvor der endnu ikke er 
meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning, 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 foranstaltninger, dernæst via rensning ved kilden. 
 

13.  Ved udledning af spildevand med forurenende stoffer6 (miljøfarlige stoffer) kan 
der accepteres en overskridelse af miljøkvalitetskrav for disse stoffer i en 
blandingszone i umiddelbar nærhed af udledningsstedet. 
 

14.  Temperaturpåvirkninger i områder uden for et opblandingsområde, hvor der sker 
udledning af kølevand, må ikke nå niveauer, der ligger uden for grænser, som 
sikrer, at værdierne for de typespecifikke biologiske kvalitetselementer kan 
overholdes.Temperaturpåvirkninger i områder uden for en blandingszone, hvor der 
sker udledning af kølevand, må ikke nå niveauer, der ligger uden for grænser, 
som sikrer, at værdierne for de typespecifikke biologiske kvalitetselementer kan 
overholdes. 

 
35., 45. og 46.  

                                                   
6  Det vil sige stoffer omfattet af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 

forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
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Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til 
badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmålet for 
badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 i det mindste skal være 
klassificeret som tilfredsstillende. Det vil sige, at de krav, der fremgår af 
badevandsbekendtgørelsen, skal være opfyldt. 
 
Opfyldelse af krav til badevandskvalitet er en grundlæggende indsats som følge af 
badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne skal vurdere de konkrete indsatser 
for i de kommunale handleplaner og reviderede spildevandsplaner. 
 

8.7.1.1 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed og flora fauna 
Det forventes at de generelle retningslinjer for spildevand herunder udledning fra 
ejendomme i det åbne land samt badevand vil medføre forbedret vandkvalitet i de 
berørte vandområder til gavn for både flora og fauna i hovedvandoplandet, herunder 
også for udpegningsgrundlaget for de Natura 2000-områder og andre beskyttede 
naturområder og arter, der måtte ligge nedstrøms oplande med spildevandstiltag.  
 
8.7.1.2 Indvirkning på befolkningen 
Befolkningen kan blive berørt af de generelle retningslinjer i forbindelse med ønsker 
om etablering eller ændringer af erhvervsaktiviteter, som er afhængig af eller vil 
kunne påvirke vandmiljøet.  
 
Lokalt kan erhvervsfiskeri og dambrugserhvervet blive påvirket, idet den forventede 
forbedrede vandkvalitet som følge af de generelle retningslinjer for spildevand må 
forventes at medføre forbedret vandkvalitet og dermed mere gunstige levevilkår for 
aktuelle fiskebestande.  
 
8.7.1.3 Indvirkning på menneskers sundhed 
De generelle retningslinjer for spildevand har ikke direkte betydning for menneskers 
sundhed; men vil alt andet lige på sigt give et renere vandmiljø.  
 
Retningslinjerne vedrørende badevand ses ikke at have direkte indflydelse på 
menneskers sundhed, idet det forventes at opfyldelse af krav til badevandskvaliteten 
vil kunne bidrage til at øge menneskers sundhed.  
 
8.7.1.4 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
De generelle retningslinjer ses ikke at have indvirkning på jordbund, luft og klima. 
 
8.7.1.5 Indvirkning på vandkvaliteten 
De generelle retningslinjer for spildevand har netop til formål at hæve vandkvaliteten 
ved at begrænse fremtidige projekters belastning af vandmiljøet.  
 
8.7.1.6 Indvirkning på materielle goder 
De generelle retningslinjer for spildevand kan få betydning for muligheden for at 
ændre eller etablere nye anlæg, som påvirker vandmiljøet.  
Generelt vil retningslinjerne for spildevand medføre et renere vandmiljø, og derved vil 
ejendomme beliggende ved eller i nærheden af vandløb, søer eller kystvande, hvor 
der sker spildevandstiltag, få større brugsværdier som følge af den forøgede 
rekreative værdi af et renere vandmiljø. 
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Retningslinjerne vedrørende badevand vil, som følge af forbedret badevandskvalitet, 
have betydning for brugsværdien for ejendomme beliggende i nærheden af 
badevandsområder, idet den rekreative værdi vil blive forøget.  
 
8.7.1.7 Indvirkning på kulturarv 
Generelt vurderes kulturarven ikke at blive væsentligt påvirket som følge af de 
generelle retningslinjer for spildevand. Kommunerne vil dog i forbindelse med 
gravearbejde foranlediget af spildevandstiltag (f.eks. opgravning i forbindelse med 
etablering af bassiner mv.) sikre overholdelse af bestemmelserne i museumsloven 
samt være opmærksomme på eventuelle byggelinjer tilknyttet beskyttede og fredede 
fortidsminder. 
 
8.7.1.8 Indvirkning på landskabet 
Generelt vurderes de generelle retningslinjer for spildevand ikke at have væsentlig 
betydning for landskabet. Etablering af åbne bassiner vil afhængigt af bl.a. placering, 
størrelse, beplantning og eksisterende landskabselementer generelt ikke være 
dominerende i landskabet. Etablering af små anlæg ved ejendomme i det åbne land 
vurderes som udgangspunkt ikke at have en påvirkning af landskabet, med mindre 
der etableres pileanlæg. Pileanlæg er imidlertid relativ dyre at etablere og vil derfor 
næppe anvendes i større omfang.  
 
8.7.28.6.2 Forbedret rensning af udledninger fra den spredte bebyggelse 
Der er i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn udpeget to oplande til forbedret 
spildevandsrensning fra den spredte bebyggelse. Oplandene ligger ved vandløb ved 
Klintholm og Kragelund Møllebæk. Ifølge BBR er der indenfor områderne ikke konkrete 
ejendomme, der ikke lever op til det angivne rensekrav, og indsatsen og dens 
påvirkninger er derfor ikke beskrevet nærmere. Vandplanernes supplerende 
indsatskrav overfor den spredte bebyggelse er angivet som områder, hvor der skal 
ske en forbedret rensning af udledninger fra den spredte bebyggelse. Antallet af 
ejendomme indenfor de områder, hvor der er behov for rensning af 
spildevandsudledningerne, er herefter fremkommet ved fremsøgning af de 
ejendomme, der ifølge BBR-registeret ikke lever op til det rensekrav, som er angivet 
at gælde for området. Antallet af ejendomme er forbundet med usikkerhed, idet 
kommunerne kan have oplysninger, som endnu ikke er ført ind i BBR. De konkrete 
ejendomme, samt i hvilken rækkefølge indsatserne skal gennemføres, udpeges i de 
kommunale spildevandsplaner. 
 
8.7.2.1 Beskrivelse af virkemidlet  
 
8.7.2.1.1 Virkemidlets karakteristika 
Den supplerende indsats overfor den spredte bebyggelse er rettet mod ejendomme 
uden for kloakerede områder og omfatter, at der stilles krav om renseløsninger, der 
sikrer nitrifikation, reduktion af organisk stof samt i visse områder fjernelse af fosfor.  
 
Afhængigt af hvilket krav, der stilles, kan der vælges renseløsning, hvor de mest 
udbredte er:  
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Renseløsning Renseklasse Beskrivelse 

Biologisk sandfilter SO Reduktion af organisk 

stof og ammonium 
Pileanlæg SO, SOP  Reduktion af organisk 

stof og ammonium 

samt fosfor  
Minirenseanlæg SO, SOP Reduktion af organisk 

stof og ammonium 

samt fosfor 
Nedsivningsanlæg SO, SOP Reduktion af organisk 

stof og ammonium 

samt fosfor 
Kloakering  SO, SOP Tilslutter ejendomme 

til renseanlæg - Ophør 

af udledning fra den 

enkelte ejendom 

 
Nedenfor er angivet principskitser for de mest anvendte renseløsninger:  
 
Nedsivningsanlæg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biologisk sandfilter anlæg    
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På vandplanens WEB-GIS kort fremgår de områder, hvor den supplerende 
spildevandsindsats i hovedvandoplandet skal foregå. Områderne er beliggende 
omkring Kragelund Møllebæk ved Vester Egense, mellem Jersore og Lindø ved 
grænsen til Hovedvandopland Lillebælt/Fyn, omkring Vandløb ved Højskred i Kasmose 
Skov lige nord for Røjle Nyskov, omkring vandløb ved Klintholm, fra Husby mod syd til 
Lillebælt, samt omkring Horne Møllebæk syd for Millinge. 
 
Der er i vandplanen for Lillebælt/Fyn en supplerende indsats overfor ca. 32 
ejendomme af hensyn til vandløb. Indsatsen skal ske i første planperiode. 
Ejendommene skal etablere en renseløsning svarende til renseklasse SO.  
 
Der er ikke supplerende indsats overfor ejendomme af hensyn til søer i 
hovedvandoplandet, det vil sige, at der ikke er ejendomme, der skal etablere 
renseløsning svarende til renseklasse SOP.  
 
8.7.2.1.2 Hvilke retningslinjer gælder for virkemidlet 
For spredt bebyggelse gælder særligt retningslinje 11 og 15: 
 

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 
som minimum gennemgå rensning svarende til renseklasser som angivet på WebGIS. 
Dette kan udover rensning til den givne renseklasse opfyldes ved opsamling, 
afskæring eller nedsivning. Af WebGIS fremgår de oplande, hvor foranstaltningerne 
indgår i baseline, samt hvilke oplande der udpeges med denne plan, dvs. hvor der er 
tale om supplerende foranstaltninger. 

 
b. inden for de udpegede oplande findes et stort antal søer og moser, hvor det af 
tekniske grunde ikke er muligt at markere oplandet. Ejendomme, der afleder 
spildevand til sådanne søer eller moser med et areal større end 100 m2, hvor det er 
dokumenteret, at målsætningen ikke er opfyldt, og hvor der endnu ikke er meddelt 
påbud om forbedret spildevandsrensning, er tillige omfattet af supplerende krav til 
rensning for fosfor.  
 

15)  I kommunernes planlægning for spildevandsindsatsen bør følgende  
 sideordnede prioriteringer indgå: 
 

a. spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI-målsætning, 
b. spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst tid  om at opfylde  
miljømålet om god tilstand, 
c. spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer 
forbedret spildevandsrensning, jf. tabel 1.3.3 Undtagelser for vandløb i henhold til 
miljømålslovens §§ 16 og 19, 
d. spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder). 

 
 
8.7.2.1.3 Det kommunale råderum med hensyn til kommunale handleplaner og den 
konkrete gennemførelse af projekter 
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Forbedret rensning for spredt bebyggelse gennemføres ved revision og meddelelse af 
tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven. Kommunen er for mindre udledninger 
miljømyndighed for administration af tilladelser til spildevandsudledning, der sker 
efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Der kan meddeles påbud om forbedret rensning af 
spildevand i det åbne land, jf. mbl § 30. Der er fastsat nærmere regler i 
bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, jf. bekendtgørelsens kap. 11.  
 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 12, stk. 6, nr. 2, at gennemførelsen af det projekt, 
der søges tilladelse om, skal være i overensstemmelse med spildevandsplanen og 
vandplanen.Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 opstiller miljøkvalitetskrav 
for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet ved miljøtilladelser efter mbl § 27, stk. 2 og § 28, stk. 1 og 2, samt ved påbud 
efter lovens § 30.  Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, at der ved fastsættelse af 
vilkår skal sikres, at der ikke sker forøget forurening, dog med respekt for 
miljømålslovens § 11, stk. 3. 
 
Det fremgår endelig af bekendtgørelsens § 12, at miljømyndigheden skal sikre 
overholdelse af de miljøkvalitetskrav, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 2 og 3 
vedrørende udledning af en række stoffer, og at miljømyndigheden skal sikre 
overholdelse af vandplanen eller tillæg til vandplanen. Bekendtgørelsen viger, såfremt 
der er opstillet strengere regler i anden lovgivning eller i vandplanen, jf. 
bekendtgørelsens § 18. 
 
Indsatsen vil forudsætte, at der udarbejdes en spildevandsplan og efterfølgende 
træffes konkrete afgørelser med udledningstilladelser m.v. I den forbindelse vil det på 
grundlag af reglerne i habitatbekendtgørelsen blive sikret, at de konkrete påvirkninger 
vil blive vurderet, så evt. skade på området undgås, herunder i anlægsfasen. 
 
I forbindelse med kommunernes konkrete vurdering i forhold til hver enkelt ejendom, 
kan der opstå sammenfald mellem de områder, hvor der skal gøres en indsats overfor 
spredt bebyggelse og områder med naturværdier, typisk beskyttede naturtyper (§ 3) 
på de vandløbsnære arealer. Potentiel påvirkning, f.eks. anlægsarbejder ved 
kloakering, kan ikke udelukkes, men evt. ændring af tilstanden af § 3-områder 
kræver konkret behandling af sagen efter naturbeskyttelsesloven, hvorved negativ 
påvirkning kan undgås.  
 
Effekten på den biologiske mangfoldighed i vandløbene vil således afhænge af de 
konkrete projekters udformning og de lokale forhold, hvilket vil blive vurderet i 
forbindelse med spildevandsplan, udledningstilladelser m.v.  
 
Såfremt et projekt kræver landzonetilladelse, vil de konkrete landskabelige aspekter l 
blive vurderet i forbindelse hermed. I vurderingen vil de konkrete landskabsforhold 
indgå, herunder om området er udpeget som værdifuldt landskab i kommuneplanen. 
Ligeledes skal kommunen sikre, at bestemmelserne i museumsloven, samt eventuelle 
byggelinjer tilknyttet beskyttede og fredede fortidsminder overholdes, f.eks. i 
forbindelse med udførelse af anlægsarbejder - opgravning i forbindelse med etablering 
af kloakledninger, bassiner mv.)  
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Antallet af ejendomme i udkast til vandplanerne er opgjort på det foreliggende 
vidensgrundlag og er således ikke opgjort eksakt. For at kunne gennemføre indsatsen 
i praksis, herunder give påbud til grundejerne om forbedret rensning af deres 
udledninger, er det lovgivningsmæssig forudsat, at der konkret er taget stilling til hver 
enkelt ejendom. Derfor skal de kommunale spildevandsplaner på baggrund af de 
endelige vandplaner revideres. Heri skal der konkret tages stilling til renseløsning for 
hver enkelt ejendom, herunder om der skal ske central rensning via yderligere 
kloakering af ejendomme, eller om der skal ske decentral rensning. 
 
Det skal af den kommunale vandhandleplan og i den kommunale spildevandsplan 
fremgå, hvilke ejendomme kommunen vil prioritere at gennemføre i 1. planperiode. 
 
På baggrund af spildevandsplanen udføres indsatsen dels ved at 
spildevandsselskaberne gennemfører kloakeringerne, og dels ved at kommunerne 
påbyder grundejerne forbedret rensning til det angivne renseniveau. I det omfang, 
der skal gennemføres decentral forbedret rensning, kan grundejeren selv bestemme 
hvilken rensemetode der anvendes, den skal dog opfylde krav til renseniveau i 
kommunens påbud. 
 
8.7.2.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna 
 
8.7.2.2.1 De marine naturområder 
Den supplerende spildevandsindsats overfor den spredte bebyggelse i 
hovedvandoplandet vil bidrage til at reducere næringsstofudledningen med i alt ca.  
0,3 ton N/år i 1. planperiode og vurderes at bidrage til en positiv effekt i alle de 
marine områder i hovedvandoplandet, herunder nedstrøms beliggende Natura 2000 -
områder. Det fremgår af tabellen i bilag 1, hvilke arter og naturtyper i de berørte 
Natura 2000-områder, der kan blive påvirket positivt af næringssaltreduktionen. 
Indsatsen overfor spredt bebyggelse vil bidrage til at forbedre vandkvaliteten i Natura 
2000-områderne 112 Lillebælt (1 spildevandsområder) samt 108 Æbelø, havet syd for 
og Nærå (2 spildevandsområder). 
 
8.7.2.2.2 Vandløbene og de vandløbsnære arealer 
Den supplerende indsats overfor den spredte bebyggelse er målrettet med forbedring 
af vandløbskvaliteten idet udledningerne af iltforbrugende organisk stof nedbringes. 
Dette vurderes lokalt at have en væsentlig positiv betydning for vandløbenes fauna. I 
hovedvandopland Lillebælt/Fyn er indsatsen overfor den spredte bebyggelse særligt 
knyttet til vandløbene Kragelund Møllebæk, Vandløb ved Højskred, Vandløb ved 
Klintholm, Emtekær Moserende, Kalvehaverenden samt Horne Mølle Å. Ingen af 
vandløbene er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.  
 
I hovedvandopland Lillebælt/Fyn er der for eksempel beskyttede strandeng indenfor et 
områder omkring Jesore Byrende, hvor der skal ske indsats over for spredt 
bebyggelse. Og indenfor områder omkring henholdsvis Kragelund Møllebæk, Horne 
Mølle Å og Vandløb ved Klintholm er der mose- og engarealer.  
 
8.7.2.2.3 Søer 
Der er i hovedvandopland Lillebælt/Fyn ikke supplerende indsats overfor ejendomme 
af hensyn til søer i oplandet. 
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De planlagte indsatser overfor spildevandspåvirkning fra spredt bebyggelse af hensyn 
til vandløb vil dog også have betydning for søer, der ligger nedstrøms de områder 
hvor der skal ske en indsats, da indsatsen også vil begrænse fosforudledningen fra 
ejendommene. I hovedvandopland Lillebælt/Fyn ligger der ikke umiddelbart søer 
nedstrøms de områder, hvor der sker en spildevandsindsats.  
 
Nedbringes fosfor og organisk stofudledningen til små vandområder, kan det få 
betydning for den flora og fauna, der er tilknyttet vandhullerne, herunder evt. 
forekomst af bilag IV-arter som spidssnudet frø, der vil få forbedrede yngleforhold.  
 
Faunaen i små vandområder er ikke kortlagt systematisk. 
 
8.7.2.3 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer, dambrug m.v.  
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er den supplerende indsats overfor den spredt 
bebyggelse til gavn for befolkningen i hovedvandoplandet. 
 
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn vurderes fiskeri i søer ikke at blive væsentligt 
påvirket som følge af indsatsen overfor spredt bebyggelse, ligesom der i 
hovedvandoplandet ikke findes dambrug.  
8.7.2.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Menneskers sundhed vurderes generelt ikke at blive væsentlig påvirket som følge af 
indsatsen overfor den spredte bebyggelse, dog vil vandkvaliteten i vandløb blive 
forbedret og vandkvaliteten ved udpegede badevandsområder lokalt blive forbedret i 
et vist omfang.  
 
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er der udpeget store strækninger af kysten fra 
Bogense til Horneland og nord- og sydspidsen af Ærøs sydkyst som 
badevandsområder. Der er ingen søer udpeget i hovedvandoplandet.  
 
Forbedring af spildevandsrensningen fra den spredte bebyggelse vil medvirke til 
generelt forbedret hygiejnisk vandkvalitet og mindske risikoen for sundhedsskadelige 
bakterier ved badestederne. I hovedvandopland Lillebælt/Fyn vurderes 
spildevandsrensningen i den spredte bebyggelse at påvirke badevandskvaliteten 
positivt, blandt andet ved Klintholm, Husby og Faldsled.  
8.7.2.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Spildevandsindsatsen overfor den spredte bebyggelse vurderes ikke at påvirke 
jordbund, luft eller klima i væsentligt omfang. Veletablerede renseløsninger i den 
spredte bebyggelse vil almindeligvis ikke medføre lugtgener. Såfremt disse mod 
forventning opstår, vil problemerne som udgangspunkt skulle afhjælpes af ejeren. 
 
8.7.2.6 Indvirkning på vandkvalitet 
En af de væsentligste forudsætninger for at opnå god økologisk tilstand i de målsatte 
vandområder er en god vandkvalitet. En forudsætning herfor er blandt andet 
nedbringelse af udledning af organisk stof til vandløb og reducerede fosfortilførsler til 
søer.  
 
Den supplerende indsats overfor spildevandsudledningen fra den spredte bebyggelse 
er målrettet mod især nedbringelse af organiske iltforbrugende stoffer (BI5) af hensyn 
til iltforholdene i vandløb i oplandet, der ikke opfylder miljømålet, og indsatsen 
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forventes at medføre god vandkvalitet særligt i Kragelund Møllebæk, Vandløb ved 
Højskred, Vandløb ved Klintholm, Emtekær Moserende, Kalvehaverenden samt Horne 
Mølle Å i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn. Desuden vil spildevandsindsatsen generelt 
medføre en reduktion i indholdet af forurenende stoffer i vandløb, hvilket også vil 
påvirke vandkvaliteten i hovedvandoplandet positivt, ligesom indsatsen overfor den 
spredte bebyggelse forventes at have en om end begrænset positiv effekt på 
nedstrøms liggende kystvande.  
 
Indsatsen overfor den spredte bebyggelse kan gennemføres ved at etablere 
nedsivningsanlæg på den enkelte ejendom. Ved denne type anlæg vil spildevandet 
nedsives i jorden. Nedsivningsanlægget kræver kommunal godkendelse på baggrund 
af nationale krav til beskyttelse af grundvand og vandindvindinger til drikkevand. 
Hermed sikres beskyttelse af den generelle kvalitet af grundvand. 
 
8.7.2.7 Indvirkning på materielle goder 
Spildevandsindsatsen overfor den spredte bebyggelse i Hovedvandopland 
Lillebælt/Fyn vil medføre et renere vandmiljø og derved vil ejendomme, der er 
beliggende ved eller i nærheden af vandløb og søer få en større brugsværdi som følge 
af den forøgede rekreative værdi af et renere vandmiljø. På vandplanens WEB-GIS 
kort fremgår de områder, hvor den supplerende spildevandsindsats i 
hovedvandoplandet skal foregå, konkret kan nævnes ejendomme i forbindelse med 
Kragelund Møllebæk, Vandløb ved Højskred, Vandløb ved Klintholm, Emtekær 
Moserende, Kalvehaverenden samt Horne Mølle Å.   
 
8.7.2.8 Indvirkning på landskab 
Som udgangspunkt vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af 
landskabet, med mindre der etableres pileanlæg på den enkelte ejendom. Denne 
løsning synes dog ikke i større omfang sandsynlig, idet pileanlæg er relativ dyre at 
etablere.  
 
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er der flere store område udpeget som 
bevaringsværdigt landskab, inden for hvilke der skal ske indsats overfor spredt 
bebyggelse. Blandt andet et område på Nordfyn, omkring Klintholm og omkring 
Husby. Her vil etableringen af synlige og pladskrævende renseløsninger som 
pileanlæg være i konflikt med bevaringsmålsætningerne, hvorimod de andre 
renseløsninger som etableres underjordisk ikke er i konflikt med områdets udpegning.   
 
8.7.2.9 Virkning på kulturarv 
Generelt vurderes kulturarven ikke at blive væsentligt påvirket som følge af 
vandplanens spildevandsindsats.  
 
8.7.38.6.3 Forbedret spildevandsrensning, renseanlæg 
Der er i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn ikke indsats overfor renseanlæg. 
 
8.7.48.6.4 Regnbetingede udledninger, etablering af forsinkelsesbassiner 

(sparebassin) 
Formålet med indsats overfor de regnbetingede overløb er primært at reducere 
udledningen af organisk iltforbrugende stof. Indsatser overfor regnvandsoverløb ligger 
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alle i oplande til vandløb, som ikke opfylder målsætningen, og hvor det konkret er 
vurderet, at spildevand fra overløb er en væsentlig medvirkende årsag hertil.  
 
I Lillebælt/Fyn oplandet er der i alt udpeget 27 24 overløb, hvor der skal ske en 
indsats. Der er i vandplanen fastsat, at ca. 40 % af indsatsen skal gennemføres i 1. 
planperiode, dette svarer til ca. 11 10 antal overløb. Kommunerne skal i deres 
spildevandsplaner fastlægge den konkrete indsats og fordelingen over de 2 
planperioder. 
 
8.7.4.1 Beskrivelse af virkemidlet 
 
8.7.4.1.1 Virkemidlets karakteristika 
Udledninger fra overløb sker fra fælleskloakerede byområder, hvor regnvand fra tage, 
veje og pladser løber i samme kloakrør som husspildevand til renseanlæggene. 
Kloakrørene er oftest ikke konstrueret til at indeholde store mængder regnvand, og 
derfor ledes der under regn overskydende forurenet spildevand ud i vandløb eller 
havet. Vandplanens indsats er målrettet mod at nedbringe hyppigheden af overløb til 
vandløb.  
 
Vandplanens indsatser målrettet overløb findes blandt andet omkring byerne 
Glamsbjerg og Nørre Aaby.  
Den mest udbredte løsning til begrænsning af udledninger fra overløb i 
fælleskloakerede områder er at etablere sparebassiner. Etablering af bassiner 
reducerer overløb fra fælleskloakerede systemer til vandløb og søer under kraftig 
nedbør, hvorved især den første og mest forurenede andel af overløbsvandet 
tilbageholdes. Efter regnens ophør kan indholdet i bassinet føres til renseanlægget i 
takt med, at der er ledig kapacitet i ledninger og i renseanlægget. Det overløb, der 
alligevel måtte ske fra et fyldt sparebassin, vil endvidere være mindre forurenet bl.a. 
som følge af den bundfældning, der sker i bassinet. Som udgangspunkt skal 
bassinerne etableres i henhold til retningslinje 7 (se nedenfor). 
  
Et sparebassin bygges almindeligvis af beton og kan etableres både underjordisk eller 
overjordisk og skal, hvis det etableres overjordisk, være omgivet af hegn (ofte 1, 5 m 
- 2 meter høje) for at hindre uvedkommende adgang. Størrelsen af bassinet afhænger 
af de vandmængder der tilledes og vandløbets følsomhed og dimensioneres først 
endeligt i forbindelse med udarbejdelse af detailprojektet som spildevandsforsyningen 
skal udarbejde.  
 
Sparebassiner etableres oftest i umiddelbar nærhed af det eksisterende udløb. Da 
overløb fra fælleskloakerede arealer hovedsagelig forekommer i tæt bebyggede 
byområder, kan det være vanskeligt at indpasse bassiner i byrummet, hvorfor de ofte 
anlægges underjordisk som rørbassiner.  
 
8.7.4.1.2 Hvilke retningslinjer gælder for virkemidlet 
 
7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand fra 

fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. Som udgangspunkt 
bør der etableres et first-flushbassin på 5 mm (50 m3 pr. red. ha) ved en 
afskærende kapacitet (afløbstal) på 4,5 l/s/red. ha svarende til en årlig udledning på 
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ca. 250 m3 pr. red. ha oplandsareal. Ved lavere afløbstal vil bassinvolumen derfor 
skulle være større for at opnå den ønskede reduktion af udledningen. Konkrete 
vurderinger af udledningens påvirkning kan betinge, at et bassin må udbygges 
yderligere i forhold til ovenstående. Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan 
også andre foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages 
i anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand 
mm.Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand fra 
fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. Som udgangspunkt 
bør der etableres et first-flush bassin på 5 mm (50 m3 pr. red. ha) svarende til en 
årlig udledning på ca. 250 m3 pr. red. ha oplandsareal. Konkrete vurderinger af 
udledningens påvirkning kan betinge, at et bassin må udbygges yderligere i forhold 
til ovenstående. Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan også andre 
foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i 
anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand mm. 
 

15)  I kommunernes planlægning for spildevandsindsatsen bør følgende  
  sideordnede prioriteringer indgå: 
 

a.  spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI-målsætning, 
b.  spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst tid om at  
     opfylde miljømålet om god tilstand, 
c.  spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer 

forbedret spildevandsrensning, jf. tabel 1.3.3 Undtagelser for vandløb i henhold til 
miljømålslovens §§ 16 og 19, 

d.  spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder). 
 
Af note 4 til tabel 1.3.2a i vandplanerne fremgår: 

”Skøn over antal af udløb, hvor der er krav til indsats. Indsatsen skal reducere 

udledningen af iltforbrugende stoffer til vandløb og består af etablering af 

first-flush bassiner på overløbsbygværker. Skønnet er forbundet med store 

usikkerheder og kan i nogle tilfælde være overestimeret. Imidlertid er det et 

krav, at vandplanen indeholder et overslag over omkostningerne ved de forskellige 

tiltag. Bassiner vil desuden medvirke til mindre udledninger af bakterier 

mm. Og derved forbedre badevandkvaliteten omkring udløb. Desuden 

vil bassiner medvirke til mindre hydraulisk belastning ved udløbene, særligt hvor 

der er udledning til vandløb.” 
 
8.7.4.1.3 Det kommunale råderum med hensyn til kommunale handleplaner og den 
konkrete gennemførelse af projekter 
Spare/forsinkelsesbassin gennemføres ved miljøbeskyttelsesloven. Administration af 
tilladelser til regnbetinget spildevandsudledning sker efter miljøbeskyttelseslovens § 
28. Der er fastsat regler i bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om 
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Det fremgår af 
bekendtgørelsens § 12, stk. 6, nr. 2, at gennemførelsen af det projekt, der søges 
tilladelse om, skal være i overensstemmelse med spildevandsplanen og vandplanen. 
 
Indsatsen vil således forudsætte, at der udarbejdes en spildevandsplan og 
efterfølgende træffes konkrete afgørelser med udledningstilladelser m.v. I den 
forbindelse vil det på grundlag af reglerne i habitatbekendtgørelsen blive sikret, at de 
konkrete påvirkninger vil blive vurderet. Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 
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opstiller herudover miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet ved miljøtilladelser efter mbl § 27, 
stk. 2 og § 28, stk. 1 og 2, samt ved påbud efter mbl § 30.  Det fremgår af 
bekendtgørelsens § 14, at der ved fastsættelse af vilkår skal sikres, at der ikke sker 
forøget forurening, dog med respekt for miljømålslovens § 11, stk. 3. 
 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 12, at miljømyndigheden skal sikre overholdelse af 
de miljøkvalitetskrav, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 2 og 3 vedrørende 
udledning af en række stoffer, og at miljømyndigheden skal sikre overholdelse af 
vandplanen eller tillæg til vandplanen. Bekendtgørelsen viger, såfremt der er opstillet 
strengere regler i anden lovgivning eller i vandplanen, jf. bekendtgørelsens § 18. Det 
fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1999, at tilsynsmyndigheden er forpligtet 
til at sikre, at udledning sker under hensyntagen til et vandløbs fysiske tilstand.  
 
Miljøklagenævnet har fastslået bl.a. i afgørelse af 6. december 2005, nr. 12-32, at 
selvom et vandløbs hydrauliske kapacitet reguleres efter vandløbsloven, kan hensynet 
inddrages ved reguleringer af spildevandsudledninger efter miljøbeskyttelsesloven. 
Det betyder, at hvis der sker overløb til et vandløb fra et overløbsbygningsværk, skal 
spørgsmålet om respekt af vandløbets hydrauliske bæreevne og kapacitet indgå som 
et naturligt led i vurderingen af godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, hvilket kan 
medføre skærpede krav til etablering af bassin, bassinstørrelse mv.  
 
Ved etablering af sparebassin/forsinkelsesbassin skal øvrig lovgivning respekteres, 
herunder som nævnt habitatreglerne, naturbeskyttelsesloven (herunder § 3 og 
beskyttelseslinjer), planloven, museumsloven, m.v.  
 
Der er en betydelig datausikkerhed for de regnbetingede overløb, der er anvendt som 
grundlag for at fastlægge indsatserne i vandplanerne. Derfor skal der nødvendigvis 
ikke ske en indsats på samtlige de i vandplanen udpegede overløb. Præcis hvilke 
overløb og størrelse af bassiner – eller andre tiltag – der skal udføres, fastlægges i 
kommunens spildevandsplan. Forudsætningen er dog, at indsatserne sker til de 
vandløbsstrækninger, som er udpeget i vandplanen.  
 
I spildevandsplanen skal kommunen, som nævnt, tage stilling til den konkrete 
udmøntning samt rækkefølgen af indsatserne. Kommunen skal i henhold til 
vandplanen gennemføre indsats for ca. 40 % af den samlede indsats overfor overløb i 
1. planperiode.  
 
Kommunerne har et råderum til at fastlægge den konkrete løsning, når det sikres, at 
der opnås den ønskede miljøeffekt i de vandløb, hvortil indsatserne er udpeget. 
Kommunen skal tage stilling til, hvordan indsatsen mest hensigtsmæssigt skal 
gennemføres, dvs. skal der fx etableres et bassin som foreslået i vandplanen, eller 
skal der etableres decentral rensning, eller skal der ske en separatkloakering i 
området ved lokal nedsivning af overfladevand el.lign. 
 
Kommunerne/spildevandsforsyningerne skal inden etablering af sparebassiner vurdere 
de planlægningsmæssige forhold (lokalplaner, naturforhold, fredninger mm.) med 
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henblik på at afklare, hvor det fysisk er muligt at etablere bassiner. Særligt i 
bymæssige bebyggelser kan det være vanskeligt at indplacere nye bassiner.  
 
På baggrund af spildevandsplanen skal spildevandsselskaberne udføre indsatsen. På 
baggrund af spildevandsselskabernes projektforslag for forbedring af de enkelte 
overløb skal selskaberne ansøge kommunen om reviderede udledningstilladelser. Den 
praktiske gennemførelse af indsatserne gennemføres af spildevandsselskaberne.  
  
8.7.4.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og fauna  
 
8.7.4.2.1 De marine naturområder 
Spildevandsindsatsen overfor regnbetingede overløb i hovedvandoplandet vil bidrage 
til at reducere næringsstofudledningen med i alt ca. 0,5 46 ton heraf ca. 0,2 18 ton 
N/år i 1. planperiode og vurderes at bidrage til en positiv effekt i alle de marine 
områder i hovedvandoplandet, herunder nedstrøms beliggende Natura 2000 -
områder. Det fremgår af tabellen i bilag 1, hvilke arter og naturtyper i de berørte 
Natura 2000-områder, der kan blive påvirket positivt af næringssaltreduktionen. 
Indsatsen overfor 3 regnbetingede overløb vil bidrage til at forbedre vandkvaliteten i 
Natura 2000-området 112 Lillebælt, og indsatsen overfor 8 regnbetingede overløb vil 
bidrage til at forbedre vandkvaliteten i Natura 2000-området 108 Æbelø og Havet syd 
for. 
 
8.7.4.2.2 Vandløbene og de vandløbsnære arealer 
Indsats overfor regnbetingede overløb er målrettet en forbedring af 
vandløbskvaliteten, idet udledningerne af iltforbrugende organisk stof nedbringes. 
Dette vurderes lokalt at have en væsentlig positiv betydning for vandløbenes fauna.  
 
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er der i vandplanen bl.a. indsats overfor flere 
regnbetingede overløb i forbindelse med Hårby Å og Viby Å, som vil bidrage til en 
positiv virkning på miljøtilstanden i de nedstrømliggende vandløb og søer. Indsatsen 
overfor regnbetingede overløb vurderes ikke at påvirke vandløb omfattet af 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder. 
 
8.7.4.2.3 Søer 
Der er i hovedvandopland Lillebælt/Fyn ikke indsats overfor regnbetingede overløb af 
hensyn til søer i oplandet. 
 
De planlagte indsatser overfor spildevandspåvirkning fra regnbetingede overløb af 
hensyn til vandløb vil dog også have betydning for søer, der ligger nedstrøms de 
områder hvor der skal ske en indsats, da indsatsen også vil begrænse 
fosforudledningen fra ejendommene. I hovedvandopland Lillebælt/Fyn ligger der ikke 
umiddelbart søer nedstrøms de vandløbssystemer, hvor der sker en 
spildevandsindsats overfor regnbetingede overløb. Med hensyn til Sønderby Sø er den 
eksterne fosforbelastning fra regnbetingede udløb fra separatkloakerede 
Områder høj, og denne belastning bør reduceres inden sørestaureringen gennemføres.  
Nedbringes fosfor og organisk stof udledningen til små vandområder, kan det få 
betydning for den flora og fauna, der er tilknyttet vandhullerne, herunder evt. 
forekomst af bilag IV-arter som spidssnudet frø, der vil få forbedrede yngleforhold.  
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Omfanget heraf kendes dog ikke, da faunaen i små vandområder ikke er kortlagt 
systematisk. 
 
8.7.4.3 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer, dambrug m.v.  
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn vil indsatsen overfor de regnbetingede overløb være 
til gavn for befolkningen i hovedvandoplandet. Indsatsen overfor de regnbetingede 
overløb i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn ligger blandt andet omkring Glamsbjerg og 
Nørre Aaby. 
 
Spildevandsindsatsen overfor de regnbetingede udledninger medvirker til mindre 
hydraulisk påvirkning i vandløb og medvirke dermed til mindre opstuvning i og langs 
vandløb og lokalt mindske risikoen for oversvømmelser langs vandløb, hvilket kan 
have en positiv effekt for både bysamfund og arealer i det åbne land.  
 
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn vurderes fiskeri i søer ikke at blive væsentligt 
påvirket som følge af indsatsen overfor regnbetingede overløb, ligesom der i 
hovedvandoplandet ikke findes dambrug.  
 
8.7.4.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Forbedring af spildevandsrensningen vil medvirke til generelt forbedret hygiejnisk 
vandkvalitet og mindske risikoen for sundhedsskadelige bakterier ved badestederne. 
 
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er der udpeget store strækninger af kysten fra 
Bogense til Horneland og nord- og sydspidsen af Ærøs sydkyst som 
badevandsområder. Der er ingen søer udpeget i hovedvandoplandet. 
 
I hovedvandopland Lillebælt/Fyn vurderes spildevandsrensningen overfor 
regnbetingede overløb at påvirke badevandskvaliteten positivt, blandt andet omkring 
Bogense, ved Strib og ved Faldsled. 
 
8.7.4.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Spildevandsindsatsen vurderes ikke at påvirke jordbund, luft eller klimatiske faktorer i 
væsentligt omfang. Veletablerede bassiner og kloakker vil almindeligvis ikke medføre 
lugtgener. Såfremt disse mod forventning opstår, vil problemerne som udgangspunkt 
skulle afhjælpes af spildevandsselskabet.  
 
8.7.4.6 Indvirkning på vandkvalitet 
En af de væsentligste forudsætninger for at opnå god økologisk tilstand i de målsatte 
vandområder er en god vandkvalitet. En forudsætning herfor er blandt andet 
nedbringelse af udledning af organisk stof til vandløb og reducerede fosfortilførsler til 
søer.  
 
Punktkildeindsatsen overfor regnbetingede overløb er målrettet mod især 
nedbringelse af organiske iltforbrugende stoffer (BI5) af hensyn til iltforholdene i de 
vandløb i oplandet, der ikke opfylder miljømålet. Indsatserne forventes at medføre 
god vandkvalitet i målsatte vandløb i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn. Her kan konkret 
nævnes Hårby Å og Viby Å. Desuden vil spildevandsindsatsen overfor regnbetingede 
overløb generelt medføre en reduktion i indholdet af forurenende stoffer i vandløb, 
hvilket også vil påvirke vandkvaliteten i hovedvandoplandet positivt, ligeledes 
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forventes indsatsen at have en om end begrænset positiv effekt på nedstrøms 
liggende kystvande.  
 
Spildevandsindsatsen for de regnbetingede overløb i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn 
kan gennemføres over to planperioder, hvorfor den fulde reduktion af tilførslerne først 
slår igennem i senere planperioder. 
 
I de områder i hovedvandoplandet, hvor der skal ske indsats overfor regnbetingede 
overløb, kan kommunerne/spildevandsselskaberne som alternativ til etablering af 
bassiner vælge at separere fælleskloakerede arealer og etablere lokal nedsivning af 
regnvand. Herved vil der kunne ske hel eller delvis nedsivning af overfladevand. Dette 
vurderes at kunne ske uden at påvirke den generelle grundvandskvalitet.  
 
 
 
8.7.4.7 Indvirkning på materielle goder 
Spildevandsindsatsen overfor de regnbetingede overløb i Hovedvandopland 
Lillebælt/Fyn vil medføre et renere vandmiljø og derved vil ejendomme, der er 
beliggende ved eller i nærheden af vandløb, søer og kystvande få en større 
brugsværdi som følge af den forøgede rekreative værdi af et renere vandmiljø. Dette 
gælder blandt andet ejendommene langs dele af Viby Å og Hårby Å.   
 
8.7.4.8 Indvirkning på landskab 
Spildevandsindsatsen overfor de regnbetingede overløb kan gennemføres ved at 
separatkloakere de omfattede områder eller ved etablering af sparebassiner. 
Separatkloakering vil ligesom lukkede bassiner ikke være synlige i terrænet. Åbne 
overjordiske bassiner vil afhængigt af bl.a. placering, størrelse, beplantning og 
eksisterende landskabselementer generelt ikke være dominerende i landskabet. 
Afhængigt af bassinernes størrelse vil nogle landskaber være mere sårbare end andre, 
f.eks. ådalsbunde, skråninger og i det hele taget der, hvor landskabet er sårbart over 
for terrænændringer.  
 
8.7.4.9. Virkning på kulturarv 
Generelt vurderes kulturarven ikke at blive væsentligt påvirket som følge af 
vandplanens spildevandsindsats. Den konkrete, lokale påvirkning kan dog afhænge af, 
hvilken renseløsning spildevandsselskabet/kommunen vælger. F.eks. vil det for 
indsatsen overfor regnbetingede overløb skulle besluttes, i hvilken grad der 
separatkloakeres eller etableres bassiner.  
 
8.7.58.6.5 Forbedret spildevandsrensning, dambrug 
Der er ingen dambrug i hovedvandopland Lillebælt/Fyn. 
 
8.88.7 Indsats over for vandindvindinger 
Vandplanen for Lillebælt Fyn indeholder ikke i første vandplanperiode indsatser for 
den kemiske tilstand, da denne varetages af den generelle grundvandsregulering og 
de kommunale indsatsplaner. Der er ikke i første planperiode indsatser for den 
kvantitative tilstand i hovedvandopland Lillebælt Fyn på grund af manglende viden. 
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8.8.1 Beskrivelse af virkemidler 
Første generations vandplaner indeholder virkemidler til opnåelse af god kvantitativ 
tilstand for grundvandsforekomster. Virkemidlerne, som er beskrevet i det 
efterfølgende, anvendes for at imødegå uhensigtsmæssig påvirkning af vandløb, søer 
og grundvandsafhængige, terrestriske naturtyper. Virkemidlerne gennemføres 
primært ved anvendelse af vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven, der 
administreres af kommunerne. 
 
8.8.1.1 Udpumpning af grundvand til overfladevandforekomster  
I områder, hvor en nødvendig vandindvinding reducerer vandføringen, kan grundvand 
oppumpes, iltes og udledes i vandløb for at bringe vandføringen op på et niveau, der 
giver en økologisk acceptabel minimumsvandføring  
 
Virkemidlet kan anvendes, når der er grundvand til rådighed i tilstrækkelig mængde 
og kvalitet. Det skal vurderes, at oppumpningen ikke giver uhensigtsmæssig 
påvirkning af andre vandforekomster og grundvandsafhængige, terrestriske 
naturtyper, så de ikke kan overholde deres målsætning.  Det kan vurderes, hvor 
meget grundvand, der frigives til vandindvinding i forlængelse af, at vandføringen 
opretholdes ved udpumpning.  
 
8.8.1.2 Flytning af kildepladser  
Virkemidlet ”flytning af kildepladser” omfatter både omfordeling i forbindelse med 
eksisterende vandindvindinger med reservekapacitet og etablering af nye kildepladser.  
 
Anvendelse af virkemidlet kræver en forudgående analyse af, hvor store 
vandmængder, der kan indvindes fra grundvandsforekomsterne, samtidig med at 
tilknyttede vandforekomster kan overholde deres målsætning.  
 
8.8.1.3 Udledning af renset spildevand i vandløb  
Manglende kvantitativ målopfyldelse for en grundvandsforekomst kan kompenseres 
ved udledning af renset spildevand, så overfladevandsforekomst kan overholde sin 
kvantitative målsætning. 
  
Anvendelse af virkemidlet ”udledning af renset spildevand i vandløb” vil kræve 
rensning af spildevandet til meget højt niveau og vil kunne medføre risiko for 
uhensigtsmæssig forurening. Det er et effektivt virkemiddel for at nå målsætning for 
vandføring i vandløb. 
8.8.1.4 Hvilke retningslinjer gælder for virkemidlerne  
Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vand-
forsyninger må ikke være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i 
vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og grundvandsafhængige, terres-
triske naturtyper. Ved meddelelse af indvindingstilladelser anvendes retningslinjerne 
38, 39 og 42: 
 
38)  Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af 

vandforsyninger må ikke være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i 
vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper.  

 
 a. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes 
vandføring på over 5 % hhv. 10-25 % af medianminimum, hvor miljømålene for 



 106 

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 vandindvinding, kan der for vandløb, hvor 
miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for 
påvirkningen, der accepterer en større reduktion end angivet ovenfor, hvis det ud fra et 
konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at 
miljømålene kan opnås.  
 
c. Med hensyn til de terrestriske økosystemer skal der forud for tilladelser til 
vandindvinding foretages en vurdering af, om indvindingen kan medføre væsentlig skade 
på et Natura 2000-område, jf. bekendtgørelsen om internationale 
naturbeskyttelsesområder mv. Særligt naturtypen ”tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund”, ”kilder” og ”rigkær” er relevante i den forbindelse. 
 
 
 
 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 
påvirkningen, der accepterer en større reduktion end angivet ovenfor, hvis det ud fra 
et konkret kendskab til de hydromorfologiske 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 internationale naturbeskyttelsesområder mv., 
foretages en vurdering af, om indvindingen kan medføre væsentlig skade på et 
Natura 2000-område. Særligt naturtypen ”tidvis våde enge på mager eller kalkrig 
bund”, ”kilder” og ”rigkær” er relevante i den forbindelse. 

 
d. Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % 
af grundvandsdannelsen. 
 
e. I oplande, hvor vandløb er påvirket af eksisterende almene vandforsyningsanlæg, 
således at de ikke kan opfylde miljømålene, kan opfyldelse af vandløbenes 
kravværdier for medianminimumsvandføringer ske ved flytning af indvinding eller 
tilledning af vand. 

 
39)   I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for 

vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske 
naturtyper, bør der som udgangspunkt prioriteres således:  
 
a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og 
institutioner, samt andre vandindvindinger hvortil der stilles krav om 
drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
 
b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb 
samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i 
overensstemmelse med vandplanens målsætninger 
 
c. andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig 
kontrol, og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i 
jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, 
vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og 
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køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret 
efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. 

 
42)   Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med 

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

 
8.8.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed samt på flora og fauna 
Kommunernes valg af virkemiddel i forhold til indvindingens kvantitative påvirkning 
har til hensigt at tilgodese en øget vandføring i vandløbene i tørre sommerperioder. 
Det vurderes, at den øgede vandføring vil have positive og ingen væsentlige, negative 
indvirkninger på den biologiske mangfoldighed samt flora og fauna i og omkring 
nævnte vandløb, da sikring af en medianminimumsvandføring vil tilgodese flora og 
fauna i tørre perioder.  
 
8.8.3 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer m.v.  
Kommunernes valg af virkemiddel i forhold til indvindingens kvantitative påvirkning 
vurderes at kunne have negativ indvirkning på befolkningens mulighed for indvinding 
til erhverv som landbrug gartneri mv., såfremt virkemidlet med flytning af indvinding 
tages i anvendelse. Såfremt en given kommune skulle vælge at tage virkemidlet 
flytning af boringer i brug, vil afvejningen konkret skulle foretages i forbindelse med 
behandlingen af en fornyelse af tilladelsen til den pågældende indvinding – det 
vurderes ikke at have betydning for gældende tilladelser, da adgangen til 
tilbagekaldelse af indvindingstilladelser til blandt andet erhvervsformål efter 
vandforsyningsloven sjældent tages i anvendelse. Valg af virkemiddel vurderes ikke at 
ville have indvirkning på befolkningens forsyning med drikkevand. 
 
8.8.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Kommunernes valg af virkemiddel i forhold til indvindingens kvantitative påvirkning 
vurderes ikke at have indvirkning på menneskers sundhed, da befolkningens forsyning 
med drikkevand har højeste prioritet, jf. vandplanernes retningslinje 39. 
 
8.8.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Kommunernes valg af virkemiddel i forhold til indvindingens kvantitative påvirkning 
vurderes ikke at ville have væsentlig indvirkning på jordbund, vand, luft eller klima-
tiske faktorer. Baggrunden for vurderingen i forhold til specielt vand er, at anvendel-
sen af valgte virkemiddel for øget vandføring udelukkende vil have væsentlig indvirk-
ning i tørre perioder. 
 
8.8.6 Indvirkning på materielle goder 
Kommunernes valg af virkemiddel i forhold til indvindingens kvantitative påvirkning 
vurderes ikke at ville have væsentlig indvirkning på brugsværdien af materielle goder. 
Baggrunden for denne vurdering er, at virkemidlet udelukkende tages i anvendelse i 
situationer med lille vandføring i vandløbene. 
 
8.8.7 Indvirkning på kulturarv 
Kommunernes valg af virkemiddel i forhold til indvindingens kvantitative påvirkning 
vurderes ikke at ville have væsentlig indvirkning på kulturarv, kirker, arkitektonisk 
eller arkæologisk arv. Baggrunden for denne vurdering er, at vandføringen i vandløbe-
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ne ved anvendelse af virkemidlerne ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på stør-
relsen af den samlede vandføring og vandstand i vandløb og omkringliggende arealer. 
 
8.8.8 Indvirkning på landskab 
Kommunernes valg af virkemiddel i forhold til indvindingens kvantitative påvirkning 
vurderes ikke at ville have væsentlig indvirkning på landskabet. Baggrunden for vur-
deringen er, at anvendelsen af nævnte virkemidler ikke vil have væsentlig indvirkning 
på landskabselementer eller deres fremtræden, da anvendelsen af virkemidlerne i vid 
udstrækning forventeligt vil blive foretaget ved hjælp af allerede etablerede anlæg. 
 
8.98.8 Sørestaurering 
 
8.9.18.8.1 Beskrivelse af virkemidlet 
 
8.9.1.1 Virkemidlets karakteristika 
Sørestaurering er en fælles betegnelse for forskellige måder at fremskynde forbedring 
af miljøtilstanden i en sø gennem indgreb i søens interne processer eller biologiske 
struktur.  
 
For høj tilførsel af næringsstoffer, specielt fosfor, er hovedårsagen til manglende 
målopfyldelse i danske søer, men selv efter at tilførslen af næringsstoffer fra 
omgivelserne er nedbragt, kan der gå mange år før der ses en forbedring af 
vandkvaliteten. Dette skyldes ofte en kemisk og/eller biologisk ”træghed” i søen. Den 
kemiske træghed skyldes intern fosforbelastning – dvs. frigivelse fra den pulje af 
fosfor, som er blevet ophobet i bunden af søen i perioder med en høj ekstern 
belastning. Den biologiske træghed kan skyldes en uhensigtsmæssig 
fiskesammensætning (for stor bestand af fredfisk), som fastholder søen i en dårlig 
tilstand. Sørestaurering fremskynder en tilstand med klart vand og større udbredelse 
af undervandsplanter. Når søens miljømål opnås hurtigere, kan det også gavne 
nedstrøms vandområder. 
 
I vandplanerne benyttes sørestaurering kun, hvis indsatsen forventes at føre til 
målopfyldelse i søen både på kort og langt sigt, og hvis det er vurderet, at søen ikke 
af sig selv kan nå målopfyldelse i løbet af 1-2 planperioder. 
 
For at modvirke kemisk træghed kan anvendes fosforfældning og for at modvirke 
biologisk træghed kan anvendes biomanipulation. 
 
Ved fosforfældning bruges et fældningsmiddel, aluminium, til at binde fosfor i 
søbunden, så dette fosfor ikke længere er tilgængeligt for algevækst.  
Derved bliver vandet klarere og undervandsplanter får mulighed for at brede sig, 
hvorved målopfyldelse fremskyndes. 
 
Fældningsmidlet opblandes i overfladevandet, synker ned på bunden og lejrer sig her. 
Fældningsmidlet binder derved fosfor både i vandfasen og i bunden. For at undgå 
uønskede sideeffekter i forbindelse med restaureringen, skal en række retningslinjer 
følges. Disse fremgår af en vejledning for gennemførelse af sørestaurering, som 
Naturstyrelsen har udarbejdet. Dels skal den dårlige tilstand være forårsaget af intern 
belastning, dels er der restriktioner for, i hvilke søer, virkemidlet skal anvendes. 
Eksempelvis skal kalkindholdet være så højt, at det sikrer mod, at der opstår et 
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meget lavt pH i søvandet i forbindelse med behandlingen (søens alkalinitet skal være 
> 1 meq/l). En forundersøgelse skal godtgøre, at de opstillede kriterier er opfyldt i 
søen. Desuden skal den nødvendige dosering af fældningsmiddel beregnes.  
 
Ved biomanipulation opfiskes dyreplanktonædende fredfisk, især skalle og brasen, for 
at give bedre vilkår for dyreplankton, der så gennem deres græsning kan holde 
algemængden nede. Derved bliver vandet klarere, og undervandsplanter får mulighed 
for at brede sig, hvorved målopfyldelse fremskyndes. 
 
Biomanipulation anvendes, når en fiskeundersøgelse har vist, at det er en ”skæv” 
fiskebestand, der er årsag til manglende målopfyldelse. For at opfiskningen har effekt 
skal op mod 80 % af fredfiskenes biomasse fjernes. Inden opfiskning påbegyndes skal 
en forundersøgelse vise, at kriterierne for gennemførelse af opfiskning er opfyldt, 
ligesom opfiskningsmetoden skal besluttes, jf. den vejledning for gennemførelse af 
sørestaurering som Naturstyrelsen har udarbejdet.  
 
8.9.1.2 Hvilke retningslinjer gælder for virkemidlet 
Der foreligger ingen specifikke retningslinjer i vandplanens kapitel 1.4 vedrørende 
sørestaurering.    
 
8.9.1.3 Hvor stort et det kommunale råderum  
Det er kommunen, der skal gennemføre både forundersøgelsen og selve 
restaureringen efter de retningslinjer, der er udstukket af Naturstyrelsen i 
vejledningen for gennemførelse af sørestaurering.  
 
Inden for disse har kommunen råderum til at planlægge, hvordan restaureringen 
gennemføres mest hensigtsmæssigt i forhold til at maksimere effekten og minimere 
eventuelle gener i forbindelse med selve gennemførelsen af restaureringen. 
Kommunen kan i princippet vælge en anden restaureringsmetode, hvis den kan 
dokumentere, at denne har lige så stor og sikker effekt. Den aktuelle vurdering i 
Naturstyrelsen er imidlertid, at der ikke i øjeblikket er tilstrækkeligt dokumenterede 
alternativer til de i vandplanerne foreslåede metoder. 
 
I vandplanen for Lillebælt/Fyn udføres sørestaurering i én sø, Sønderby Sø, og den 
foreslåede metode er fosforfældning. 
 
Inden restaureringen gennemføres skal der gives tilladelse efter den relevante 
lovgivning, herunder naturbeskyttelseslovens § 3 og miljøbeskyttelseslovens § 28.  
Uanset at der er tale om et naturforbedrende tiltag, vil sørestaurering ofte medføre 
tilstandsændring, og dermed kræve dispensation. 
 
8.9.28.8.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og 

fauna 
Restaurering af Sønderby Sø, giver gennem forbedring af søens vandkvalitet mulighed 
for en positiv påvirkning af den biologiske mangfoldighed i søen. Gennem en 
reduceret planteplanktonkoncentration og deraf følgende øget gennemsigtighed af 
søens vand forbedres levevilkårene for en naturlig undervandsvegetation; dette har 
en afsmittende gunstig virkning på faunaen af såvel smådyr som fisk og de evt. til 
søens knyttede pattedyr og fugle.   
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8.9.38.8.3 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer, dambrug m.v.  
Restaurering af Sønderby Sø vil kunne øge søens rekreative værdi til f.eks. fiskeri og 
generel naturoplevelse. 
 
8.9.48.8.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Sørestaurering har ingen indvirkning på menneskers sundhed. 
 
8.9.58.8.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Virkemidlet har ingen indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer. 
 
8.9.68.8.6 Indvirkning på vandkvalitet 
Restaurering af Sønderby Sø vil forbedre søens vandkvalitet ved - via et reduceret 
fosforindhold - at begrænse væksten af planteplankton, og derved øge vandets 
klarhed.  
 
8.9.78.8.7 Indvirkning på materielle goder 
Restaurering af Sønderby Sø vil forøge søens brugsværdi til rekreative formål som 
fiskeri og generel naturoplevelse. 
 
8.9.88.8.8 Indvirkning på landskab 
Sørestaureringen medfører ingen synlige ændringer, og vil derfor ikke påvirke 
landskabet. 
 
8.9.98.8.9 Virkning på kulturarv 
Sørestaureringen har ingen indvirkning på kulturarv. 
 
8.108.9 Kvælstofvådområder 
 
8.10.18.9.1 Beskrivelse af virkemidlet 
 
8.10.1.1 Virkemidlets karakteristika 
Kvælstof er et problem i fjorde og kystvande, hvor det skaber algevækst og 
efterfølgende iltsvind, når store mængder af døde alger omsættes på havbunden 
under forbrug af ilt. Hvor forbrug af ilt ved havbunden er større end tilførslen af ny ilt 
opstår iltsvind, der dræber dyr og planter. Mange alger i vandet reducerer også 
sigtbarheden i vandet med negativ påvirkning af kystvandenes bundplanter, herunder 
ålegræs. 

For at reducere den mængde kvælstof der udledes til nor, fjorde og kystvande 
placerer man vådområder tæt på kyster, hvor åer leder store mængder vand og 
dermed kvælstof ud i havet. 

Vådområder fjerner kvælstof fra det vand, der løber ud i åer, søer og fjorde. I den 
våde jord findes bakterier, der omsætter kvælstof i nitrat og frigør luftformigt 
kvælstof (N2) ved at nedbryde organisk materiale. En våd eng på 1 hektar kan fjerne 
mere end 100 kg kvælstof om året fra det tilførte vand. Mængden, der fjernes, er 
afhængig af hvor mange dage om året arealet er oversvømmet. Jo flere dage jo mere 
kvælstof fjernes som frigjort luftformigt kvælstof.  
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Desuden vil den naturlige vegetation binde noget af kvælstoffet, og vådområderne vil 
således fungere som et naturligt ”rensningsanlæg”. Derudover vil etableringen af 
vådområderne også reducere kvælstofudledningen, når de hidtil dyrkede arealer 
inddrages i vådområderne, og driften på disse arealer ekstensiveres. 

For kystvande (nor, fjorde og åbne kyststrækninger), hvor der er beregnet et behov 
for reduktion af kvælstoftilførslen for at opnå en god miljøtilstand, er i vandplanen 
stillet krav om indsats i form af etablering af kvælstofvådområder. Der er som 
udgangspunkt regnet med en årlig kvælstofreduktion på 113 kg N per hektar 
vådområde baseret på erfaringerne fra tidligere vådområdeprojekter.  

Vådområder i Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn skal etableres af hensyn til Helnæs 
Bugt, Gamborg Fjord og Nor, Emtekær Nor, Bredningen, Aborg Minde Nor. 
Vådområderne har til formål at reducere udledningen af kvælstof til disse kystvande i 
oplandet med cirka 17 tons. 
 
Den planlagte effekt på kvælstofbelastningen i hovedvandoplandet på cirka 17 tons 
svarer til et samlet areal på op til 152 hektar vådområder, når det antages, at 
vådområderne i gennemsnit medfører en reduktion i N-belastningen på mindst 113 kg 
per hektar. 
 
I forbindelse med den konkrete projektudformning vil der typisk være tale om de 
følgende 4 hovedtyper af løsningsmodeller: 
 
I forbindelse med den konkrete projektudformning vil der typisk være tale om de 
følgende 4 hovedtyper af løsningsmodeller: 
 
1.  Afskæring af dræn med overrisling over eksisterende eng 
2.  Ophør med eller reduceret afvanding til pumpekanal (stop /reduceret drift 

for pumper) med oversvømmelse af tidligere landbrugsland (herunder 
græsarealer/enge) 

3.  Midlertidige oversvømmelser af de vandløbsnære arealer som følge af 
ændringer i vandløbets fysik (reduceret grødeskæring, genslyng-
ninger, hævning af vandløbsbund (som ved fosforvådområder)  

4.  Etablering af en sø ved f.eks. gravning 
 
Uanset projektformen vil den valgte løsning indebære en reduktion i udledningen af 
næringsstoffer fra de opstrøms arealer, men der kan være tale om en forskellig 
påvirkning af omgivelserne, især hvad angår indvirkningen på landskabet. 
 
8.10.1.2 Hvilke retningslinjer gælder for virkemidlet 
Der foreligger ingen specifikke retningslinjer i vandplanens kapitel 1.4 vedrørende 
kvælstofvådområder. For aktiviteter, der kan påvirke kystvandenes tilstand i 
Hovedvandopland Lillebælt/Fyn, ligger retningslinje 44 til grund for myndighedernes 
administration af miljølovgivningen.  
 
8.10.1.3 Det kommunale råderum med hensyn til de kommunale handleplaner og den 
konkrete gennemførelse af projekter 
Virkemidlet vedrører indsats over for reduktion i udvaskning af kvælstof fra de 
dyrkede arealer. Virkemidlet gennemføres ved naturbeskyttelseslovens § 2 og 
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beføjelserne i lovens kap. 8. Det fremgår således af naturbeskyttelseslovens § 2, at 
lovens beføjelser bl.a. skal anvendes med sigte på at genoprette vådområder og 
ådale, som skal medvirke til at forbedre vandmiljøet. Der er fastsat hjemmel til 
ekspropriation ved naturbeskyttelseslovens § 60, ligesom der er tillagt 
kommunalbestyrelsen en række beføjelser ved naturbeskyttelseslovens § 60 a og 
bekendtgørelse nr. 852 af 30. juni 2010 om kommunalbestyrelsens beføjelser ved 
genopretning af vådområder.  
 
Ved sagsbehandlingen skal kommunalbestyrelsen anvende bekendtgørelse nr. 853 af 
30. juni 2010 om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter. Af 
bekendtgørelsens § 4, stk. 7 fremgår det, at projektets effekt på Natura 2000-
områder og på dyre- og plantearter omfattet af lovens bilag 3 (danske bilag IV-arter, 
jf. habitatdirektivet) og bilag 5 (danske plantearter, der er fredede efter § 
naturbeskyttelseslovens 50, stk. 3) indgår i vurderingen af ansøgningen. Det fremgår 
ligeledes, og at projektet ikke må skade Natura 2000-områder eller yngle- og 
rasteområder for de pågældende dyrearter (bilag 3) og ej heller ødelægge plantearter 
omfattet af bilag 5. 
 
Hertil kommer, at den konkrete placering af vådområder ikke er fastlagt i vandplanen, 
men afgøres i kommunernes vandoplandsstyregrupper og efter indstilling af 
projektforslag til Naturstyrelsen. I enkelte tilfælde kan efter kommunernes vurdering 
og Naturstyrelsens accept heraf ske ændringer af et vådområdes størrelse og 
placering i et opland i forhold til, hvad der er fastlagt i vandplanen. 
 
Kvælstofvådområder udlægges ikke opstrøms evt. søer, men udelukkende i dele af 
oplandene, der leder vandet direkte til kysten. Det er i forbindelse med projekterne op 
til kommunerne at vurdere, hvilke yderligere formål, udover kvælstoftilbageholdelsen, 
som eventuelt skal indgå i udformning af projekterne. F.eks. kan der indgå rekreative 
overvejelser til gavn for områdets befolkning.  
 
Kommunen skal endvidere som vandløbsmyndighed vurdere, hvorvidt indsatsen kan 
have betydning for bevarelsen af kulturminder, og om kulturhistoriske hensyn er til 
hinder for gennemførelse af en indsats. Ifølge vandløbsloven kan en indsats ikke 
gennemføres, hvis der derved tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interesser. 
 
I forbindelse med gennemførelse af vådområdeprojekter skal reglerne i VVM-
bekendtgørelsen endvidere iagttages. F.eks. fremfår det af bilag 1, pkt. 27, at en 
jordfordeling med mere end 75 deltagende ejendomme er VVM-pligtig, såfremt den 
indebærer væsentlige ændringer i det fysiske miljø. Øvrige jordfordelinger og 
sammenlægninger med mindre end 75 deltagende ejendomme er jf. bilag 2 pkt. 1a. 
VVM-screeningspligtige. 
 
8.10.28.9.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder 

flora og fauna 
 
8.10.2.1 De marine naturområder 
Vandplanen for oplandet lægger op til, at udledningen af kvælstof skal reduceres med 
cirka 17 tons til Helnæs Bugt, Gamborg Fjord og Nor, Emtekær Nor, Bredningen, 
Aborg Minde Nor ved at etablere et antal vådområder. Kvælstofreduktionen vurderes 
at bidrage til en positiv effekt i de nedstrøms marine områder, herunder de nedstrøms 
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beliggende Natura 2000-områder ved at begrænse den eutrofiering af de kystnære 
farvande, som følger af for stor kvælstoftilførsel. 
 
Det fremgår af tabellen i bilag 1, hvilke arter og naturtyper i de berørte Natura 2000-
områder, der kan blive påvirket positivt af næringssaltreduktionen. Det skal dog 
bemærkes, at kvælstofreduktionen helt overvejende har værdi i forhold til de marine 
naturtyper og arter i områderne. Indsatsen vil bidrage til at forbedre vandkvaliteten i 
Natura 2000-område 108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand, 112 Lillebælt og 124 
Maden på Helnæs og havet vest for. 
 
8.10.2.2 Vandløb og vandløbsnære arealer 
Kvælstofvådområder kræver typisk lavbundsarealer for at kunne realiseres. Derved 
kan der opstå konflikt i forhold til de vandløbsnære arealer med naturværdier, f.eks. 
beskyttede enge og moser, hvor der tilføres næringsholdigt vand til næringsfattige 
naturtyper som rigkær eller lignende. Desuden kan vandstandshævning eller den 
svingende vandstand have negativ betydning for visse sårbare naturtyper. 
 
Kvælstofvådområder kan få karakter af egentlige søer og kan i de første år efter 
etableringen udvikle sig til værdifulde fuglelokaliteter med sjældne ynglefugle som 
sorthalset lappedykker og andre rentvandsafhængige arter. Vådområderne bliver dog 
oftest etableret på omdriftsarealer, hvor gradvis frigivelse af fosfor sammen med det 
høje kvælstofindhold indebærer, at søernes naturtilstand i løbet af få år forringes. 
Rentvandsarterne forsvinder, og vådområderne fremstår som ordinære, eutrofierede 
søer, som dog kan have helt lokal betydning som levesteder for almindelige ynglefugle 
som gråand og blishøne og ved tilgroning også rørhøg samt i træktiden rastende 
ænder og gæs, især i områder hvor søer er en ”mangelvare”. 
I hovedvandopland Lillebælt/Fyn vil den planlagte etablering af vådområder kunne 
medføre en påvirkning af vandløbsnær natur i Natura 2000-område 112 Lillebælt, 
f.eks. i form af næringspåvirkning eller ændring af hydrologiske forhold på rigkær, 
næringsfattige moser og andre naturtyper, såfremt et vådområde placeres inden for 
Natura 2000 områdets grænser. Natura 2000 området Lillebælt består af 280 km2 hav 
og 70 km2 land. Udpegningsgrundlaget på den fynske landdel er blandt andet store 
arealer med strandenge samt flere yngle- og trækfugle.  
 
Der kan desuden være arealer med beskyttet natur efter Naturbeskyttelsesloven på 
de steder, hvor kommunerne påtænker at etablere kvælstofvådområder herunder 
beskyttede enge og mose ved Horne Mølle Å, ved Høsletbækken sydvest for Aarup, 
Rødmose mellem Ejby og Nørre Aaby samt Løgsmose vest for Rendebjerg Skov.  
 
En del vådområdeprojekter er under realisering og flere undervejs med forunder-
søgelser. I forbindelse med forundersøgelsen gennemføres en konkret lokal vurdering 
af projektets indvirkning på natur, miljø mv., jf. bilag 3. 
 
8.10.38.9.3 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer, 

dambrug m.v. 
Skønsmæssigt er det fastlagt, at der skal ske en omlægning af et areal på op til 152 
hektar til nye vådområder i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn. Hovedvandoplandets 
areal udgør ca. 99.000 ha, som er domineret af udnyttelse til landbrug på ca. 72 % af 
oplandets areal.  
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En omlægning af op til 152 ha af det dyrkede areal svarer til godt 2 promille af 
landbrugsarealet. I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn dyrkes meget korn, især 
vintersæd, og reetablering af vådområder vil konkret hindre muligheden for dyrkning 
af landbrugsafgrøder på de berørte arealer, idet disse i forbindelse med etablering af 
vådområder vil blive taget ud af drift eller overgå til ekstensiv drift med græs.  
 
Det vil ofte være lavtliggende arealer, der bliver berørt af vådområderne – i flere 
tilfælde kan der være tale om arealer, som i forvejen er mere eller mindre 
vandlidende, og som kan være lagt ud i vedvarende græs. Mange lavbundsarealer har 
"sat sig" efter mange års kunstig afvanding og er i forvejen i stigende grad vanskelige 
at inddrage i omdriften. Ved de områder, som påtænkes anvendt til kvælstof-
vådområder i Hovedvandopland Lillebælt, er der overvejende tale om arealer, der 
ligger ud i vedvarende græs (Rødmosen), arealer der primært dyrkes med korn og 
andre afgrøder i omdrift (Horne Mølle Å) eller en blanding af afgrøder i omdrift og 
vedvarende græs (Høsletbækken). 
 
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn er flere mindre byer beliggen nær kommunalt 
foreslåede vådområder, eksempelvis Faaborg, Ejby og Nørre Aaby. Ved anlæggelse af 
bynære vådområder med adgangsveje og stier vil der være mulighed for at tilføje en 
mere tilgængelig rekreativ værdi for områdets befolkning.  
 
8.10.48.9.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Virkemidlet skønnes som sådan ikke at have betydning for menneskers sundhed. 
 
8.10.58.9.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
I oplandet til Lillebælt/Fyn udgør lerjord sammen med lerblandet sand de 
dominerende jordtyper. Flere steder er der områder med højt humusindhold, herunder 
i oplandene til Gamborg Fjord og Sønderfjord i Helnæs Bugt hvor der planlægges 
etablering af vådområder. Ved etablering af vådområder på humusholdig 
landbrugsjord forventes som udgangspunkt en ændring af emissionen af 
drivhusgasser i retning af mindre udledning af drivhusgasser. 
 
Ved etablering af vådområder på landbrugsjorder vil der alene ved ekstensiveringen 
ske en reduktion af CO2-udledningen ved nedgangen i landbrugsaktiviteter på de 
pågældende arealer. Ved genetablering af vådområder på tørvejorder vil den årlige 
gennemsnitlige CO2-udledning fra arealerne som minimum elimineres, og på sigt 
akkumuleres der CO2 som kulstof i jordens humuslag. Tillige vil lattergas-emissionen 
fra tørvejorde reduceres kraftigt eller elimineres ved hævning af vandstanden. Der vil 
ske en nettofrigivelse af metan – i hvert fald i den første periode af etableringen af 
vådområder på organiske jorde. Imidlertid vil udslip af metan langt opvejes af færre 
drivhusgasser, alene fra reduceret CO2-udledning.  
 
Samlet vurderes effekten fra omlægning af de op til 152 hektar i Hovedvandopland 
Lillebælt/Fyn dog ikke at have en væsentlig indvirkning på klimaet.  
 
Som følge af ophør med gødskning på arealer, der omlægges til kvælstofvådområder, 
vil der tillige ske en reduktion i ammoniakfordampningen. Samlet vurderes effekten 
fra omlægning af de op til 152 hektar i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn at være uden 
væsentlig betydning i forhold til den samlede ammoniakfordampning. 
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8.10.68.9.6 Indvirkning på vandkvalitet 
Som tidligere nævnt er hensigten med vådområderne at reducere 
kvælstofbelastningen til Helnæs Bugt, Gamborg Fjord og Nor, Emtekær Nor, 
Bredningen, Aborg Minde Nor med cirka 17 tons. Dermed vil vandkvaliteten generelt 
forbedres.  
 
I situationer, hvor engjorden har et stort fosforindhold fra den tidligere dyrkning kan 
der være en potentiel risiko for frigivelse af en del af dette fosfor og afhængig af de 
hydrologiske forhold, vil der være en risiko for, at det udvaskes til vandløbene. 
Sådanne fosforpuljer er oftest ikke mobile under iltholdige forhold. Når 
lavbundsarealer vandmættes f.eks. ved oversvømmelser, kan der imidlertid opstå 
iltfrie forhold i jorden, hvorved fosfor bundet til jordens jernoxider kan frigives. 
 
Såfremt der måtte ske en betydelig fosforfrigivelse fra det etablerede N vådområde, 
kan en sådan frigivelse få negativ betydning for de marine vandområder nedstrøms et 
sådant vådområde, idet der generelt for de marine områder i Danmark gælder, at en 
øget tilførsel af fosfor vil kunne modvirke opnåelsen af god tilstand. Dette gælder 
således også de marine områder knyttet til Hovedvandopland Lillebælt/Fyn.  
 
For at minimere risikoen for en betydende fosforfrigivelse i forbindelse med etablerede 
N vådområder indgår der i forundersøgelserne for de konkrete vådområdeprojekter en 
vurdering af risikoen for fosforfrigivelse omfattende bl.a. en udtagning af jordprøver til 
analyse for potentialet for fosforfrigivelse. Det er et krav, at en forøget 
fosforudledning ikke må have en negativ effekt, hvorfor en risiko for en betydende 
fosforfrigivelse kan betyde at projektet ikke godkendes til etablering.  
 
På baggrund heraf vurderes etablering af N vådområder ikke at have en væsentlig 
negativ betydning for vandkvaliteten i de marine vandområder for så vidt angår 
problematikken om potentiel fosforfrigivelse fra vådområderne. 
 
8.10.78.9.7 Indvirkning på materielle goder 
Idet lokaliseringen af vådområderne ikke er foretaget med vandplanerne, vil der i 
forbindelse med den konkrete udformning være mulighed for at indtænke flersidige 
hensyn som f.eks. klimatilpasning, således at vådområderne f.eks. bidrager med en 
bufferkapacitet ved store vandafstrømninger. I hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn er 
dog ikke udpeget større vådområder opstrøms byer. 
 
Vandstrømningen i nye vådområder skal være så naturlig som mulig hvorfor der vil 
være behov for at sløjfe dræn og evt. pumper, så vand fra arealer ovenfor frit kan 
sive gennem vådområderne. I forundersøgelserne afklares de nærmere tekniske 
konsekvenser ved etableringen, og hvad det betyder for landbrugsdriften i områderne. 
 
8.10.88.9.8 Indvirkning på landskab 
Som følge af, at der udlægges et relativt stort areal med vådområder i 
Hovedvandopland Lillebælt/Fyn, er der mulighed for mere sammenhængende 
vådområder og dermed en mere markant påvirkning af landskabet. 
 
Som nærmere beskrevet i afsnit 6.7 er landskabet meget varieret, med markante 
morænebakker nord for Middelfart og vest for Haarby, grusbakker ved Ørslev Bjerge 
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og smeltevandssøer i den mest østlige del af oplandet. Nordkysten er præget af 
moræneflader. Fra Vissenbjerg løber Brænde Å gennem en slugtlignende erosionsdal 
og ender i Lillebælt. 
  
Landskabet er mange steder præget af landbrug, småbyer herregårdslandskaber især 
ved Wedellsborg, Brahesborg, Hagenskov Slot, og Krengerup, samt mindre 
naturområder.  
 
Oplandet rummer en række områder med vigtige landskabsfredninger og der er 
udpeget 6 geologiske interesseområder (se afsnit 6.7 for nærmere beskrivelse).  
 
Etablering af vådområder vil lokalt kunne påvirke de visuelle oplevelsesmuligheder i 
retning af at sløre eksisterende skel og strukturer, men etableringen vil typisk bidrage 
til et mere varieret og oplevelsesrigt landskab. Særligt de løsningsmuligheder, der 
indebærer egentlige sødannelser eller større vandspejl i forbindelse med udfasning af 
pumpekanaler vil medvirke til at give landskabet en ny karakter. 
 
8.10.98.9.9 Indvirkning på kulturarv 
Evt. påvirkning af kulturarv sikres ved kommunal myndighedsbehandling, jf. afsnit 
8.10.1.3. Etablering af vådområder kan sløre kulturhistoriske mønstre og anlæg, 
såfremt sådanne er til stede på de lokaliteter, der konkret foreslås i 
vandoplandsplanen. Der er også muligheder for gennem et vådområdeprojekt at 
styrke formidling af kulturarven i et område. 
 
Hovedvandoplandet er karakteriseret ved mange beskyttede sten- og jorddiger, 
herunder ved Bredningen og Helnæs Bugt, hvor der er planlagt udlægning af 
vådområder. 
8.118.10 Fosforvådområder 
 
8.11.1  Beskrivelse af virkemidlet 
 
8.11.1.1 Virkemidlets karakteristika 
For høje tilførsler af fosfor til søer kan forringe deres tilstand og hindre målopfyldelse. 
Ligesom kvælstof er fosfor en vigtig byggesten i alger, og i søer er fosfor ofte det 
vækstbegrænsende næringsstof, hvorfor algevækst er styret af tilførslen af fosfor. 
Mange alger hæmmer sigtbarheden i vandet og dermed væksten af 
undervandsplanter og indvirker endvidere negativt på mange andre af søens 
organismer, så artsrigdommen falder. 
 
For at reducere tilførslen af fosfor til en sø kan etableres særlige vådområder, 
såkaldte fosforvådområder, oven for søerne. Placeringen af et fosforvådområde 
foretages ofte i naturlige ådale, hvorfor virkemidlet også kaldes fosforådale.  
 
Ved etablering af et fosforvådområde ændres vandløbet, så der kommer midlertidige 
oversvømmelser af vandløbsnære arealer, når der er store vandføringer. Fosfor findes 
bundet i og til små mineralske og organiske partikler, der transporteres med 
vandløbsvandet. Ved store vandføringer, typisk i forbindelse med tøbrud eller megen 
regn, vil det hurtigtstrømmende vand i vandløbet stige og trænge ud i de 
vandløbsnære vådområder. Derved sænkes strømhastigheden, og partiklerne afsættes 
på vegetationen. Sedimentation sker pga. et stort fald i strømhastigheden på engen 
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som følge af større tværsnitsareal og større ruhed (ved permanent vegetation af 
græs). Opholdstid for vandet på engen er derfor af afgørende betydning for, at 
suspenderet stof sedimenterer.  
 
Efter sedimentation optages fosfor i vegetationen eller bindes i jorden, når vandet 
igen trækker sig tilbage, hvorved fosforudledningen til søer mindskes.  
 
Etableringen af et fosforvådområde vil også reducere fosforudledningen i kraft af, at 
hidtil dyrkede arealer inddrages i vådområdet, og driften på disse arealer 
ekstensiveres.  
 
For søer, hvor der er beregnet et behov for reduktion af fosfortilførslen til søen for at 
opnå god miljøtilstand, og hvor der samtidig er fundet et potentiale for etablering af et 
fosforvådområde (dvs. et lavtliggende vandløbsnært område, der let oversvømmes og 
hvor vandets opholdstid forlænges), er i vandplanen stillet krav om indsats i form af 
etablering af fosforvådområder. Af tekniske årsager og af hensyn til omkostnings-
effektivitet er der ikke udpeget fosforvådområder på under 2,5 hektar.  
 
I Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn skal etableres et fosforvådområde af hensyn til 
Nordby Sø. Vådområdet har til formål at reducere udledningen af fosfor til denne sø i 
oplandet med cirka 160 kg, hvilket svarer til 8 hektar fosforvådområde, når det 
antages, at vådområderne i gennemsnit medfører en reduktion i fosforbelastningen på 
20 kg/ha. 
I forbindelse med den konkrete projektudformning vil der kun være tale om en 
løsningsmodel som omhandler midlertidige oversvømmelser af vandløbsnære 
arealer som følge af ændringer i vandløbets fysik (reduceret grødeskæring, 
genslyngninger, hævning af vandløbsbund). 
 
8.11.1.2 Hvilke retningslinjer gælder for virkemidlet  
Der foreligger ingen specifikke retningslinjer i vandplanens kapitel 1.4 vedrørende 
fosforvådområder. For aktiviteter, der kan påvirke søernes tilstand i Hovedvandopland 
Lillebælt/Fyn, ligger retningslinje 32 og 34 til grund for myndighedernes 
administration af miljølovgivningen.  
 
8.11.1.3 Det kommunale råderum med hensyn til de kommunale handleplaner og den 
konkrete gennemførelse af projekter 
Der henvises til afsnit 8.10.1.3 ovenfor. 
 
Den konkrete placering af fosforvådområder er ikke fastlagt i vandplanen, men 
afgøres i kommunernes vandoplandsstyregrupper og efter indstilling af projektforslag 
til Naturstyrelsen. I enkelte tilfælde kan efter kommunernes vurdering og 
Naturstyrelsen accept heraf ske ændringer af et fosforvådområdes størrelse og 
placering i et opland i forhold, hvad der er fastlagt i vandplanen.  
 
Fosforvådområder udlægges alene opstrøms søer med behov for reduktion af 
fosforbelastningen. Vådområderne placeres fortrinsvis på vedvarende 
græsarealer/naturarealer og optimeres med hensyn til oversvømmelsesdage og 
oversvømmelsesarealernes udformning. 
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Forud for gennemførsel af et fosforvådområdeprojekt laves en forundersøgelse, der 
skal analysere lodsejerinteresser og konsekvenser. På baggrund af forundersøgelsens 
resultater kan f.eks. foretages en tilpasning af projektet. Herefter kan projektet 
realiseres, hvis det kan overholde de opstillede kriterier for vådområder. Det er 
kommunen (i særlige tilfælde Naturstyrelsen) der vurderer, hvordan projektet skal 
udformes. 
 
I forbindelse med den efterfølgende etablering af selve fosforvådområdet skal der ske 
en yderligere vurdering og indhentes de fornødne tilladelser efter 
naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven mv. Kommunen skal som 
vandløbsmyndighed vurdere, hvorvidt indsatsen kan have betydning for bevarelsen af 
kulturminder, og om kulturhistoriske hensyn er til hinder for gennemførelse af en 
indsats. En indsats ikke gennemføres efter vandløbsloven, hvis der derved 
tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interesser.  
 
I forbindelse med gennemførelse af vådområdeprojekter skal reglerne i VVM-
bekendtgørelsen endvidere iagttages. F.eks. fremgår det af bilag 1, pkt. 27, at en 
jordfordeling med mere end 75 deltagende ejendomme er VVM-pligtig, såfremt den 
indebærer væsentlige ændringer i det fysiske miljø. Øvrige jordfordelinger og 
sammenlægninger med mindre end 75 deltagende ejendomme er jf. bilag 2 pkt. 1a. 
VVM-screeningspligtige. 
 
8.11.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og 

fauna 
8.11.2.1 De marine naturområder 
Etablering af fosforvådområder vil forbedre kvaliteten af vandet i søerne. Hertil 
kommer at de vil medvirke til at forbedre vandkvaliteten i nedstrøms beliggende 
marine vandområder, og dermed også den biologiske mangfoldighed i de marine 
vandområder, omend effekten i disse områder kan være beskeden i forhold til den 
samlede fosforbelastning. I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn vil effekten potentielt 
gælde Lillebælt/Fyn, der ligger nedenstrøms et fosforvådområde.  
 
8.11.2.2 Vandløb og vandløbsnære arealer 
Der påtænkes etableret et fosforvådområde i oplandet til Nørre Søby Sø Nordby Sø. 
Fosforvådområder har ingen effekt på naturtilstanden i vandløb, medmindre vandløbet 
direkte inddrages i selve vådområdet (oversvømmelsesprojekt). I givet fald må det 
forventes, at projekterne vil tilnærmes vandløbets naturtilstand med højere grad af 
dynamik med de vandløbsnære arealer. Dette kan få positive virkninger på vandløbets 
”egen” natur og ikke kun den nedstrøms sø, der er målet for projektet; hvilke 
konkrete virkninger vil afhænge af projektets konkrete udformning. 
 
Fosforvådområder kræver typisk lavbundsarealer for at kunne realiseres. Derved kan 
der opstå konflikt i forhold til de vandløbsnære arealer med naturværdier, f.eks. 
beskyttede enge og moser, hvis der f.eks. tilføres næringsholdigt vand til 
næringsfattige naturtyper som rigkær el.lign. 
 
I oplandet til Nordby Sø er der ingen Natura 2000-områder. 
 
I udgangspunktet søges fosforvådområder som nævnt anlagt på eksisterende 
vedvarende græsarealer eller naturarealer langs vandløb, som let oversvømmes. 
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Herved kan i en række tilfælde undgås, at der skal udtages højproduktiv 
landbrugsjord. Der er § 3-mose- og engarealer umiddelbart opstrøms Nordby Sø. Evt. 
påvirkning af disse områder vil blive afklaret ved kommunal myndighedsbehandling 
vedrørende konkrete projekter. 
 
Placeringen af fosforvådområder besluttes af kommunerne. Nogle projekter er 
igangværende som forundersøgelser, mens andre er under realisering. I forbindelse 
med forundersøgelserne gennemføres en konkret lokal vurdering af projekternes 
indvirkning på natur, miljø mv.  
 
8.11.2.3 Søer 
Fosforvådområdet har til formål at begrænse tilledning af fosfor til Nordby Sø og 
dermed forbedre naturtilstanden i denne sø. Nordby Sø har en stor belastning i dag og 
samtidig er søen sårbar overfor næringsstofbelastning, da den hører til de dybe, 
lagdelte søer. Der er alene knyttet almindelige naturværdier til denne sø, som er 
stærkt påvirket af næringssaltforurening.  
 
Fosforvådområdet vil understøtte den biologiske mangfoldighed, idet næringsstof-
tilførslen til Nordby Sø reduceres og grundlaget for et rigere naturindhold øges. 
 
8.11.3 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer, dambrug m.v.  
I oplandet til Nordby Sø skal udlægges cirka 8 hektar fosforvådområde, hvilket svarer 
til omkring 0,1 promille af det samlede dyrkede areal i hovedoplandet. Etableringen af 
et fosforvådområde vil eventuelt kunne hindre muligheden for dyrkning af 
landbrugsafgrøder på de berørte arealer, idet disse kan blive taget ud af drift eller 
overgå til ekstensiv drift med græs. 
 
Som nævnt under kvælstofvådområder (afsnit 8.10.3), har mange lavbundsarealer 
"sat sig" efter mange års kunstig afvanding og er blevet vanskeligere at inddrage i 
omdriften. Mange er derfor allerede lagt ud i vedvarende græs. 
 
Grundet den beskedne størrelse af fosforvådområdet ved Nordby Sø skønnes den 
rekreative betydning potentielt set at være meget begrænset.  
 
8.11.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Virkemidlet skønnes som sådan ikke at have betydning for menneskers sundhed. 
 
8.11.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Effekten af etablering af et vådområde er beskrevet i afsnit 8.10.5, hvoraf fremgår, at 
den samlede klimaeffekt vurderes at være positiv.  
 
Konkret vurderes den samlede klimaeffekt (per hektar) dog mindre for et 
fosforvådområde end for et kvælstofvådområde primært ud fra det forhold at 
fosforvådområder som udgangspunkt søges placeret, hvor der i forvejen dyrkes 
vedvarende græs. Hermed er effekten af både reduceret kørsel og ændret 
dyrkningspraksis allerede opnået inden etableringen.  
 
Med en samlet indsats i Hovedvandopland Lillebælt/Fyn på cirka 8 hektar 
fosforvådområde, svarende til godt 0,1 promille af det samlede landbrugsareal i 
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oplandet, vurderes en samlet effekt herfra ikke at have en væsentlig indvirkning på 
klimaet. 
 
8.11.6 Indvirkning på vandkvalitet 
Indsatsen skal reducere udledningen af fosfor til Nordby Sø med cirka 160 kg fosfor 
årligt. Det vil forbedre kvaliteten af vandet i søen og medvirke til at forbedre 
vandkvaliteten i nedstrøms beliggende områder, omend effekten i disse områder kan 
være beskeden i forhold til den samlede belastning. 
 
I situationer, hvor engjorden har et stort fosforindhold fra den tidligere dyrkning kan 
der være en potentiel risiko for frigivelse af en del af dette fosfor og afhængig af de 
hydrologiske forhold, vil der være en risiko for, at det udvaskes til vandløbene. 
Sådanne fosforpuljer er oftest ikke mobile under iltholdige forhold. Når 
lavbundsarealer vandmættes f.eks. ved oversvømmelser, kan der imidlertid opstå 
iltfrie forhold i jorden, hvorved fosfor bundet til jordens jernoxider kan frigives. 
 
For at minimere risikoen for en betydende fosforfrigivelse i forbindelse med etablerede 
fosforvådområder indgår der i forundersøgelserne for de konkrete 
vådområdeprojekter en vurdering af risikoen for fosforfrigivelse omfattende bl.a. en 
udtagning af jordprøver til analyse for potentialet for fosforfrigivelse. Det er et krav, 
at en forøget fosforudledning ikke må have en negativ effekt, hvorfor en risiko for en 
betydende fosforfrigivelse kan betyde at projektet ikke godkendes til etablering.  
  
8.11.7 Indvirkning på materielle goder 
Med godt 8 hektar fosforvådområde ved Nordby Sø skønnes effekterne på de 
materielle goder at være relativt små, dog kan konsekvenserne for de lokale lodsejere 
være af en vis betydning bl.a. i forhold til påvirkningen af driften på de konkrete 
arealer. Se i øvrigt under afsnit 8.10.7 om kvælstofvådområder og materielle goder. 
8.11.8 Indvirkning på landskab 
Det vurderes, at et samlet areal af fosforvådområde på cirka 8 hektar af søoplandets 
samlede areal på godt 786 hektar ikke vil påvirke landskabets udtryk væsentligt. Se i 
øvrigt under afsnit 8.10.8 for en generel beskrivelse af landskabet i 
hovedvandoplandet. 
 
8.11.9 Indvirkning på kulturarv 
I oplandet til Nordby Sø findes mange beskyttede sten- og jorddiger men ingen fredet 
fortidsminder. En indsats på 8 hektar fosforvådområde i oplandet vurderes mulig at 
gennemføre uden væsentlige påvirkninger af kulturarven. Den endelige lokalisering 
valgt af kommunen vil afgøre dette. 
 
8.12 Yderligere efterafgrøder 
 
8.12.1 Beskrivelse af virkemidlet 
 
8.12.1.1 Virkemidlets karakteristika 
De yderligere efterafgrøder etableres på det dyrkede areal for at undgå, at der sker en 
unødig udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet. Herved skabes bedre levevilkår 
for planter og dyr i kystvande og fjorde. 
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En efterafgrøde er en afgrøde, der udsås før eller efter høst af hovedafgrøden, eksem-
pelvis korn, og som sikrer, at der er et plantedække og kvælstofoptag på marken i 
efteråret, hvor næringsstoffer, der er i jorden, har risiko for at vaskes ud i 
vandmiljøet. Når efterafgrøderne pløjes ned, vil nogle af næringsstofferne igen blive 
frigivet, så den nysåede vårsæd kan udnytte dem. 
 
Efterafgrøder kan for eksempel være græs, kornafgrøder eller korsblomstrede 
afgrøder. 
 
For at gøre kravet om efterafgrøder mere fleksibelt for landmanden, er der en række 
alternativer til etableringen af efterafgrøder. Hensigten med alternativerne er at 
reducere kvælstofudledningen på en måde, der giver færrest gener i landbrugsdriften. 
Efterafgrøder kan erstattes af følgende andre virkemidler, og der er mulighed for, at 
der kan komme flere alternativer til: 
 
1. Udlægning af mellemafgrøder 
2. Etablering af flerårige energiafgrøder 
3. Separering og forbrænding af fiberfraktion af husdyrgødning 
4. Overdragelse af opsparede efterafgrøder til/fra en anden virksomhed 
5. Reduktion af N-kvote 
 
Der er også mulighed for, at landmanden kan overføre et evt. overskud af 
efterafgrøder til en senere planperiode, hvor det så kan undlades at udlægge 
efterafgrøder svarende til det overførte areal. 
 
De yderligere efterafgrøder forventes udmøntet i Fødevareministeriets lovgivning på 
samme vis som de 10%/14%-lovpligtige efterafgrøder, således at der kommer til at 
gælde de samme frister mht. indberetning, etablering, alternativer osv. 
 
I aftalen om Grøn Vækst indgår de yderligere efterafgrøder med en forventet 
miljøeffekt på 1.950 tons kvælstof og med et omfang af 140.000 ha på landsplan. For 
kystvande, hvor der er beregnet et behov for reduktion af kvælstoftilførslen for at 
opnå en god miljøtilstand, er der i vandplanen stillet krav om en indsats med de 
yderligere efterafgrøder ud fra indsatsbehovet.  
 
Efterafgrøderne udlægges ikke opstrøms evt. søer men udelukkende i dele af 
oplandene, der leder vandet direkte til kysten. 
 
På en landbrugsbedrift vil arealet med yderligere efterafgrøder være fastlagt som en 
procentsats af arealet med en række bestemte afgrøder – det såkaldte efterafgrøde-
grundareal. Der vil maksimalt være krav om udlægning af yderligere efterafgrøder 
svarende til 20 % af efterafgrødegrundarealet i oplandet til et kystvand. 
 
Der forventes etableret cirka 3.789 ha yderligere efterafgrøder i oplandene til Helnæs 
Bugt, Gamborg Fjord og Nor, Torø Vig og Nor, Emtekær Nor, Bredningen, Bogø Nor, 
Aborg Minde Nor, svarende til en reduktion af udledningen af kvælstof i oplandene på 
cirka 49 tons. Det samlede areal af hovedoplandet udgør som tidligere nævnt ca. 
99.000 ha, som er domineret af udnyttelsen til landbrug på ca. 72 % af arealet.  
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Det konkrete areal med yderligere efterafgrøder vil imidlertid variere lidt fra år til år 
alt efter hvor stort det såkaldte efterafgrødegrundareal er i de enkelte år, da arealet 
med de yderligere såvel som de øvrige lovpligtige efterafgrøder beregnes på grundlag 
heraf. 
 
8.12.1.2 Hvilke retningslinjer gælder for virkemidlet  
Der foreligger ingen specifikke retningslinjer i vandplanens kapitel 1.4 vedrørende 
yderligere efterafgrøder. For aktiviteter, der kan påvirke kystvandenes tilstand i 
Hovedvandopland Lillebælt/Fyn, ligger retningslinje 44 til grund for myndighedernes 
administration af miljølovgivningen. 
 
8.12.1.3 Det kommunale råderum 
Implementeringen af efterafgrøder sker via Fødevareministeriets lovgivning. De 
yderligere efterafgrøder henhører derfor ikke under kommunerne, hvorfor der ikke 
foreligger et råderum hos kommunerne til regulering. 
  
8.12.2 Indvirkning på den biologiske mangfoldighed, herunder flora og 

fauna 
Udlæg af arealer med yderligere efterafgrøder forudsættes at skulle ske på 
eksisterende intensivt dyrkede landbrugsarealer og har derfor i udgangspunktet ingen 
væsentlig betydning for vandløb og vandløbsnære arealer samt søer, medmindre der 
er tale om flerårige energiafgrøder (se nedenfor).  
 
8.12.2.1 De marine naturområder 
Ligesom vådområderne vurderes også efterafgrøderne at bidrage til en positiv effekt i 
de nedstrøms marine områder herunder evt. Natura 2000-områder. Den positive 
effekt består i at bidrage til at begrænse den eutrofiering af de kystnære farvande, 
som følger af for stor kvælstof-tilførsel. 
 
Det fremgår af tabellen i bilag 1, hvilke arter og naturtyper i de berørte Natura 2000-
områder, der kan blive påvirket positivt af næringssaltreduktionen. Det skal dog 
bemærkes, at kvælstofreduktionen helt overvejende har værdi i forhold til de marine 
naturtyper og arter. Indsatsen vil bidrage til at forbedre vandkvaliteten i Natura 2000-
område 108 Æbelø, havet syd for Nærå Strand, 112 Lillebælt og 124 Maden på 
Helnæs og havet vest for. 
 
8.12.2.2 Øvrige virkninger 
Efterafgrøderne kan afhængigt af afgrødevalg f.eks. også have en positiv indvirkning 
på overvintrende andefugle og rådyr og harer. 
 
En negativ mindre konsekvens af yderligere efterafgrøder er, at de kan medføre en 
mindre øget anvendelse af pesticider. Det forventes ikke at ville kunne give anledning 
til målbare påvirkninger i naturindholdet. 
 
Såfremt man vælger flerårige energiafgrøder som alternativ, vil det betyde en 
ændring af naturindholdet, hvis arealet udlægges på et hidtil intensivt drevet 
landbrugsareal. Vælges f.eks. energipil eller poppel som afgrøde, vil det indebære en 
ekstensivering i arealanvendelsen med lavere input af næringsstoffer og pesticider og 
en ændring af artssammensætningen af tilknyttede dyr og planter i retning af busk- 
og på et senere stadie måske skovtilknyttede arter.  
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Omvendt kan tilplantning i områder med rastende gæs og svaner påvirke arterne 
negativt ved ”at spærre for udsynet”. 
 
Tilplantning med energiafgrøder på lavbundsarealer med eksisterende naturindhold, 
f.eks. § 3-arealer, vil i de fleste tilfælde være i strid med beskyttelsesbestemmelserne 
og kræve en dispensation. Det er tvivlsomt, om dispensation kan opnås. Sker 
tilplantningen i et Natura 2000-område, som er et fuglebeskyttelsesområde, skal 
lodsejeren før tilplantning anmelde tilplantningen til kommunen, som skal vurdere, om 
tilplantning kan ske uden at skade f.eks. rastende gæs og svaner. Hvis 
bevaringsmålsætningerne ikke tillader det, skal kommunen træffe afgørelse for at 
forhindre tilplantningen, jf. naturbeskyttelseslovens kapitel 2a.   
 
8.12.3 Indvirkning på befolkningen, landbrugsarealer, dambrug m.v.  
De yderligere efterafgrøder, der forventes etableret i hovedvandoplandet, kan påvirke 
den eksisterende dyrkningspraksis, herunder muligheder og tidspunkter for 
maskinhandlinger i marken og bl.a. medføre et behov for at ændre det typiske 
afgrødevalg på arealerne.  
 
I Hovedvandopland Lillebælt/Fyn dyrkes meget korn, især vintersæd, og i oplandet til 
Aborg Minde Nor, Bredningen og Helnæs Bugt, hvor der er et relativt stort krav til 
udlæg af yderligere efterafgrøder, vil det på nogle bedrifter kunne betyde en større 
andel af vårsæd, medmindre et af alternativerne til efterafgrøder vælges. En 
konsekvens af efterafgrødekravet kan altså være en nedgang i udbyttet på marken. 
 
Der kan isoleret set som følge af udlæg af efterafgrøder forekomme en påvirkning af 
udbytterne i hovedafgrøden alt afhængig af den konkrete dyrkningspraksis og valget 
af efterafgrødeart – på lang sigt vil en større frugtbarhed i jorden medvirke til et øget 
udbyttepotentiale på marken. 
 
Der er som tidligere omtalt opstillet flere alternativer, når det drejer sig om udlægning 
af efterafgrøder, så en evt. negativ konsekvens af virkemidlet mindskes. 
 
Afbrænding af husdyrgødningens fiberfraktion vil mindske muligheden for tilførsel af 
kulstof til jorden og reducere husdyrgødningens gødningsværdi. 
 
8.12.4 Indvirkning på menneskers sundhed 
Yderligere efterafgrøder har ingen væsentlig betydning for menneskers sundhed. Dog 
kan det nævnes, at en generel mindre miljøpåvirkning f.eks. i form af et mindre 
nitratindhold i drikkevand antages at have en positiv indvirkning på menneskers 
sundhed. 
 
8.12.5 Indvirkning på jordbund, luft og klimatiske faktorer 
Efterafgrøder vurderes at have en positiv effekt på tabet af drivhusgasser, da 
efterafgrøder reducerer CO2-tabet ved at lagre kulstof i jorden. Dyrkning af efter-
afgrøder kan dog ved øget kørsel på marken bidrage til et øget udslip af CO2. 
Efterafgrøder kan netop i kraft af tilførslen af organisk materiale bidrage til en øget 
frugtbarhed af jorden. 
 
Separering med efterfølgende forbrænding af fiberfraktion af husdyrgødning er en 
CO2-neutral energiform og vil dermed også bidrage til at mindske udledningen af 
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drivhusgasser. Virkemidlet vil også reducere udledningen af ammoniak og reducere 
lugtgener. Til gengæld vil der være en øget udledning af NOx. 
 
Afbrænding af husdyrgødningens fiberfraktion vil mindske muligheden for tilførsel af 
kulstof til jorden. 
 
Veletablerede efterafgrøder kan også mindske erosion. 
 
8.12.6 Indvirkning på vandkvalitet 
De yderligere efterafgrøder, der forventes etableret i hovedvandoplandet, vil mindske 
næringsstoftilførslen til de nedstrøms kystvande og forebygge nitratudvaskning til 
grundvandet. Det indebærer altså en positiv indvirkning på vandkvaliteten. Derudover 
kan efterafgrøder dog medføre et lidt større forbrug af pesticider, da efterafgrøder i 
enkelte tilfælde nedsprøjtes. 
 
Alternativerne til efterafgrøder vil tilsvarende mindske udvaskningen af nitrat fra 
landbruget. 
 
8.12.7 Indvirkning på materielle goder 
Virkemidlet har ingen væsentlig betydning for brugsværdien af materielle goder. 
 
8.12.8 Indvirkning på kulturarv 
Virkemidlet har ingen væsentlig indvirkning på kulturarven. 
 
8.12.9 Indvirkning på landskab 
De yderligere efterafgrøder, der forventes etableret i hovedvandoplandet, bidrager til 
den visuelle landskabsoplevelse ved at holde markerne grønne efter høst af 
hovedafgrøden. 
 
Såfremt der vælges energiafgrøder som efterafgrøde i hovedvandoplandet, kan det 
medføre en betydelig påvirkning af den visuelle landskabsoplevelse, idet 
energiafgrøder først høstes efter en årrække og ofte er høje afgrøder – specielt i 
forbindelse med store engarealer, hedesletter og ådale. Beplantningen vil kunne sløre 
landskabsformerne, ikke mindst i ådalene og forhindre udsigter bl.a. over søer og 
vandløb. 
 
 
9 ALTERNATIVER 

 
Vandplanen med dens miljømål, retningslinjer og indsatsprogram udgør 
hovedforslaget i denne miljøvurdering. 
 
I forbindelse med forarbejderne til vandplanerne var der i 2005-2007 nedsat et 
tværministerielt udvalg, som foretog en faglig udredning7 om virkemidler i forhold til 
implementering af vandrammedirektivet. Formålet med udvalget var at bidrage til, at 
Danmark på en omkostningseffektiv måde kan gennemføre vandrammedirektivet. Der 

                                                   
7  Rapportering fra Virkemiddeludvalg I og II 

http://www.fm.dk/db/filarkiv/17591/Web_Fagligt_udredningsarbejde_om_vandrammedirektivet.pdf 
      http://pure.au.dk/portal/files/16654044/Virkemidler_i_VRD_inkl_bilag_april_2009.pdf 
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blev opstillet 3 scenarier for målfastsættelse for hver vandtype (vandløb, søer og 
kystvande). Derudover blev der opstillet forskellige pakker for omkostningseffektive 
virkemidler. Udvalgets arbejde er rapporteret i 2007 (fase 1) og 2009 (fase 2)2. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne, er der i retningslinjer for 
vandplanerne kapitel 8 redegjort for den økonomiske analyse, der er grundlaget for 
prioriteringen af virkemidler i indsatsprogrammerne. 
 
Der redegøres i kapitlet for mulige alternative virkemidler for indsatser af hensyn til 
vandløb, søer og kystvande. Herunder kan henvises til: 
 
· Kataloger over alternative virkemidler hhv. virkemidler til realisering  

af målene i EU's vandrammedirektiv8 for de landbrugsmæssige  
virkemidler 

 
· Arbejdsrapport nr. 25, 2007 fra Miljøstyrelsen9 Mulighederne for  

begrænsning af N og P udledning fra kommunale renseanlæg,  
industrielle udledninger og regnbetingede udledninger, for punktkilde  
virkemidler 

 
· Miljøstyrelsens katalog10 marts, 2006, Enhedsomkostninger og  

forureningsbegrænsning ved forskellige miljøforanstaltninger, Katalog  
til brug for overordnede tekniske og økonomiske vurderinger i  
forbindelse med vandrammedirektivet 

 
De valgte virkemidler i vandplanerne indsatsprogrammer er de, der er vurderet at 
være praktisk gennemførlige, hvor der er tilstrækkelige reduktionspotentialer og som 
er omkostningseffektive. 
 
Rammerne for vandplanernes indsatsprogrammer og anvendelse af virkemidlerne i 
vandplanen er fastlagt med regeringens Grøn Vækst aftale, juni 2009, og Grøn Vækst 
2.0 aftalen fra april 2010. 
 
9.1 Alternative virkemidler 
En række virkemidler er nævnt som alternativer til vandplanens mere generelle og 
målrettede konventionelle kvælstofvirkemidler som efterafgrøder, vådområder mv. 
Fælles for en række af disse virkemidler er imidlertid, at deres effekt og 
omkostningseffektivitet kun er underbygget teoretisk eller gennem mindre pilotforsøg.  
 
For flere af disse alternative virkemidler er der dog igangsat en række 
forskningsprojekter og forsøg med henblik på at afdække deres potentiale og 
omkostningseffektivitet. Miljøministeriet indgår aktivt i flere af disse projekter. Det 
gælder især projekter vedrørende stenrev, minivådområder og intelligente randzoner, 
men også inden for reetablering, udplantning og såning af ålegræs er ministeriet 
involveret.  
 

                                                   
8     http://www2.dmu.dk/Pub/FR625_Final.pdf 
9      http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-533-6/pdf/978-87-7052-535-0.pdf 
10   http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/2770DB2D-0919-404E-9AD1-0F58AC16B074/0/KatalogVandrammedir.DOC 
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Miljøministeriet vil, i forbindelse med udarbejdelse af de kommende vandplaner følger, 
udviklingen af de alternative virkemidler med henblik på at vurder, om virkemidlerne 
kan operationaliseres i vandplanernes indsatsplanlægning.  
 
9.2 Foreslåede alternativer fra 6 måneders høring 
I følgende afsnit er de væsentligste forslag til alternative indsats/virkemidler 
beskrevet. For uddybende beskrivelse af de indkomne bemærkninger i forbindelse 
med høringen af vandplanerne henvises til høringsnotaterne på Naturstyrelsens 
hjemmeside 
 
9.2.1 Kvælstofindsatsen 
Der er generelt i høringssvarene en positiv indstilling til etablering af vådområder med 
henblik på nedbringelse af udledninger af kvælstof til vandmiljøet. Mange foretrækker 
generelt etablering af vådområder som virkemiddel pga. mange positive egenskaber - 
udover kvælstoffjernelse f.eks. natur, klima og rekreative værdier - og/eller pga. af 
deres omkostningseffektivitet. Der opfordres til, at anvendelsen af vådområder øges 
ud over de 10.000 ha, som skal etableres i første planperiode. 
 
Ud over kommentarer til de virkemidler, som er forudsat anvendt i vandplan-
forslagene, er der også indkommet en række forslag til anvendelse af alternative 
virkemidler særligt for kvælstofindsatsen.. De alternative virkemidler, som er foreslået 
anvendt, er etablering af stenrev, minivådområder, lineproduktion af muslinger, 
ekstensivering af landbrugsdrift, alternative afgrøder, biogas og gylleseparering, 
målrettet rådgivning og næringsstofregnskaber. 
 
 
10 FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ OG BEGRÆNSE M.V. VÆSENTLIG 

NEGATIV INDVIRKNING PÅ MILJØET 

 
I dette afsnit beskrives de planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så 
vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af 
gennemførelsen af vandplan for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn. 
 
Vandplanen skal overholde nationale og internationale reguleringer. De 
miljøpåvirkninger og -risici, der er påpeget i denne miljøvurdering i forhold til 
vandplanen, vil blive håndteret ud fra gældende miljølovgivning, ved den senere 
udmøntning af indsatsprogrammet i konkrete tiltag. Den danske miljø-lovgivning er 
generelt meget specifik med hensyn til forvaltning af de emner, der er i fokus.  
 
På vandplanens overordnede niveau er der først og fremmest grund til at fremhæve 
de foranstaltninger, der knytter sig til fastsættelse af miljømål og brug af 
undtagelsesbestemmelser.  
 
Da mange miljøpåvirkninger fra indsatsprogrammets virkemidler afhænger stærkt af 
lokale forhold, må behovet for særskilte foranstaltninger fastslås og håndteres ved 
projektering. Erfaringer viser, at miljøpåvirkninger ofte kan afbødes ved tilpasning og 
samkøring af projekter. Som eksempler kan nævnes: 
 
• Regnvandsbassiner og forsinkelsesbassiner kan ofte indpasses i  
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 strukturen ved byudvikling 
• Vandløbsrestaurering, ådalsprojekter kan tilpasses og aftales, så gener  
 og risici for tredjepart minimeres.  
· Projekterne til gennemførelse kan udformes, så skader på naturen  

 undgås. 
 
Sådanne projekttilpasninger bør tænkes ind i sammenhæng med enkeltprojekter. 
 
Nogle af indsatsprogrammets virkemidler kan på konkrete lokaliteter have risiko for at 
skade udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder eller arter beskyttet efter 
habitatdirektivets bilag IV, jf. afsnit 1.4. 
 
 
11 MILJØRAPPORTENS GENNEMFØRELSE 

 
I dette afsnit gives en kort beskrivelse af, hvorledes miljøvurderingen er gennemført, 
herunder for så vidt angår eventuelle vanskeligheder. 
Vanskeligheder kan være: tekniske mangler eller mangel på knowhow, der er opstået 
under indsamlingen af de krævede oplysninger. 
 
Miljøvurderingen er gennemført ud fra de oplysninger, der fremgår af vandplanen og 
dertil knyttede dokumenter. Desuden er anvendt viden fra de nationale vand- og 
natur overvågningsprogrammer, fra relevante kommunale og regionale planer, øvrige 
natur- og miljøoplysninger fra diverse registre, herunder data i Geografiske 
Informations Systemer (GIS).  
 
Der vurderes i Danmark generelt at være meget viden til at gennemføre 
miljøvurderinger, da der i Danmark i en lang årrække har været gjort en meget stor 
indsats overfor kortlægning og beskyttelse af natur og miljø. 
 
Den primære vanskelighed ved at gennemføre miljøvurderingen er, at der for mange 
indsatser er et betydeligt råderum til at fastsætte den konkrete indsats med 
forskellige miljøpåvirkninger. Det gælder fx spildevandsindsatsen, der først skal 
konkretiseres i spildevandsplaner og siden på baggrund af spildevandsplanen 
udmøntes via påbud, tilladelser m og via den konkrete projektgennemførelse. 
 
Der er dog også indsatser der er meget specifikke, fx fjernelse af konkret udpegede 
spærringer, men også her vil der være et råderum til den konkrete udformning af 
indsatsen. 
 
Der sikres med den nationale lovgivning, at der generelt ved den efterfølgende 
udmøntning af indsatser vil ske en miljøvurdering af indsatserne via konkretisering i 
sektorplanerne, meddelelse af miljøtilladelserne og godkendelser. 
 
 
12 OVERVÅGNINGEN 
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Natur og vandmiljø bliver løbende overvåget i de nationale overvågningsprogrammer. 
Et revideret overvågningsprogram, der er tilpasset vandplanen er iværksat fra 1. 
januar 2011. Vandmiljøet overvåges af Det Nationale program for Overvågning af 
Vandmiljøet og Naturen (NOVANA)11.  NOVANA har til formål at følge tilstanden i 
vandmiljøet og de væsentlige påvirkninger heraf, samt at beskrive forureningskilder 
og andre væsentlige påvirkningers effekt på vandmiljø. Endvidere dokumenterer 
overvågningsprogrammet effekten af natur- og miljøhandleplaner og vurderer, om 
miljø- og naturkvaliteten opfylder de politisk fastsatte mål.  
 
Med NOVANA opfylder Danmark sine internationale overvågnings- og 
rapporteringsforpligtelser og andre væsentlige nationale forpligtelser på vand- og 
naturområderne. NOVANA afrapporterer årligt, og den seneste rapportering er fra 
2012. 
 
 

                                                   
11http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_   
 natur/NOVANA+Program/novana.htm 



 129 

BILAG 1 

Effekt af næringsstoffjernelse på bevaringsmålsætningerne for 
udpegningsgrundlaget for Natura2000-områder (N nr.), samt 
habitatområder (H nr.) og fuglebeskyttelsesområder (F nr.) i 
Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn.       

N 
nr. 

H 
nr. 

F 
nr. 

Natura2000 - 
område Kode Udpegningsgrundlag 

Positiv 
effekt 

Ingen 
effekt 

Negativ 
effekt 

108 92 76 

Æbelø, havet 
syd for og 
Nærå 

1016 

Sump vindelsnegl (Vertigo 
moulinsiana)   x   

      1166 

Stor vandsalamander (Triturus 
cristatus cristatus)   x   

      1351 Marsvin (Phocoena phocoena)   x***   

        1365 Spættet sæl (Phoca vitulina)   x***   

        1110 

 Sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand   x   

        1140 

 Mudder- og sandflader blottet ved 
ebbe   x   

        1150  * Kystlaguner og strandsøer x     

        1160  Større lavvandede bugter og vige x     

        1170  Rev   x   

        1210 

 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde   x   

        1220 

 Flerårig vegetation på stenede 
strande   x   

        1230  Klinter eller klipper ved kysten   x   

        1310 

 Vegetation af kveller eller andre 
enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand   x   

        1330  Strandenge   x   

        2110 

 Forstrand og begyndende 
klitdannelser   x   

        2120  Hvide klitter og vandremiler   x   

        2130 

 * Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit)   x   

        2140 

 * Kystklitter med 
dværgbuskvegetation (klithede)   x   

        3140 

 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger x     

        3150 

 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks x     

        3260  Vandløb med vandplanter   x   

        6210 

 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)   x   

        6230 

 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund   x   

        6430 

 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn   x   

        7220 

 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand   x   

        7230  Rigkær   x   

        9110 

 Bøgeskove på morbund uden 
kristtorn   x   
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        9130  Bøgeskove på muldbund   x   

        9160 

 Egeskove og blandskove på mere 
eller mindre rig jordbund   x   

        91E0 

 * Elle- og askeskove ved vandløb, 
søer og væld   x   

        A038 Sangsvane x     

        A075 Havørn   x   

        A081 Rørhøg   x   

        A132 Klyde   x   

        A191 Splitterne   x   

        A194 Havterne   x   

        A195 Dværgterne   x   

        A222 Mosehornugle   x   

        A046 Lysbuget knortegås x     

111 95   
Røjle Klint og 
Kasmose 
Skov 

1166 

Stor vandsalamander (Triturus 
cristatus cristatus)   x   

      1210 

 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde   x   

      1220 

 Flerårig vegetation på stenede 
strande   x   

        1230  Klinter eller klipper ved kysten   x   

      
  

3150 

 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks x     

        6210 

 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)   x   

        6230 

 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund   x   

        7220 

 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand   x   

        7230  Rigkær   x   

        9110 

 Bøgeskove på morbund uden 
kristtorn   x   

        9130  Bøgeskove på muldbund   x   

        9150  Bøgeskove på kalkbund   x   

        9160 

 Egeskove og blandskove på mere 
eller mindre rig jordbund   x   

        91E0 

 * Elle- og askeskove ved vandløb, 
søer og væld   x   

112 96 47 Lillebælt  1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)   x   

        1016 

Sump vindelsnegl (Vertigo 
moulinsiana)   x   

        1166 

Stor vandsalamander (Triturus 
cristatus cristatus)   x   

        1351 Marsvin (Phocoena phocoena)   x***   

        1110 

 Sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand   x   

        1140 

 Mudder- og sandflader blottet ved 
ebbe   x   

        1150  * Kystlaguner og strandsøer x     

        1160  Større lavvandede bugter og vige x     

        1170  Rev   x   

        1210 

 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde   x   
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        1220 

 Flerårig vegetation på stenede 
strande   x   

        1230  Klinter eller klipper ved kysten   x   

        1310 

 Vegetation af kveller eller andre 
enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand   x   

        1330  Strandenge   x   

        2110 

 Forstrand og begyndende 
klitdannelser   x   

        2120  Hvide klitter og vandremiler   x   

        2130 

 * Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit)   x   

        3140 

 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger x     

        3150 

 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks x     

        3260  Vandløb med vandplanter   x   

        6210 

 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)   x   

        6230 

 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund   x   

        6410 

 Tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund, ofte med blåtop   x   

        6430 

 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn   x   

        7120 

 Nedbrudte højmoser med mulighed 
for naturlig gendannelse   x   

        7220 

 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand   x   

        7230  Rigkær   x   

        9110 

 Bøgeskove på morbund uden 
kristtorn   x   

        9130  Bøgeskove på muldbund   x   

        9160 

 Egeskove og blandskove på mere 
eller mindre rig jordbund   x   

        91D0  * Skovbevoksede tørvemoser   x   

        91E0 

 * Elle- og askeskove ved vandløb, 
søer og væld   x   

        A038 Sangsvane x     

        A075 Havørn   x   

        A081 Rørhøg   x   

        A119 Plettet rørvagtel   x   

        A122 Engsnarre   x   

        A132 Klyde   x   

        A151 Brushane   x   

        A193 Fjordterne   x   

        A194 Havterne   x   

        A195 Dværgterne   x   

        A222 Mosehornugle   x   

        A062 Bjergand   x***   

        A063 Ederfugl   x***   

        A067 Hvinand x**     

        A069 Toppet skallesluger x**     
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123 107   Bøjden Nor 1150  * Kystlaguner og strandsøer x     

        1210 

 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde   x   

        1220 

 Flerårig vegetation på stenede 
strande   x   

        1230  Klinter eller klipper ved kysten   x   

        1310 

 Vegetation af kveller eller andre 
enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand   x   

        1330  Strandenge   x   

        6210 

 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)   x   

        6230 

 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund   x   

        7220 

 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand   x   

124 108   Maden på 
Helnæs og 
havet vest for 

1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)   x   

      1166 

Stor vandsalamander (Triturus 
cristatus cristatus)   x   

      1351 Marsvin (Phocoena phocoena)   x***   

        1903 Mygblomst (Liparis loeselii)   x   

        1110 

 Sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand   x   

        1160  Større lavvandede bugter og vige x     

        1170  Rev   x   

        1210 

 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde   x   

        1220 

 Flerårig vegetation på stenede 
strande   x   

        1230  Klinter eller klipper ved kysten   x   

        1330  Strandenge   x   

        3130 

 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved 
bredden x     

        3140 

 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger x     

        3150 

 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks x     

        6120 

 * Meget tør overdrevs- eller 
skræntvegetation på kalkholdigt sand   x   

        6210 

 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)   x   

        6230 

 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund   x   

        6410 

 Tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund, ofte med blåtop   x   

        6430 

 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn   x   

        7220 

 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand   x   

        7230  Rigkær   x   

        91E0 

 * Elle- og askeskove ved vandløb, 
søer og væld   x   



 133 

127 111 

71, 

72 

Sydfynske 
Øhav 1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)   x   

        1016 

Sump vindelsnegl (Vertigo 
moulinsiana)   x   

        1166 

Stor vandsalamander (Triturus 
cristatus cristatus)   x   

        1188 Klokkefrø (Bombina bombina)   x   

        1110 

 Sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand   x   

        1140 

 Mudder- og sandflader blottet ved 
ebbe   x   

        1150  * Kystlaguner og strandsøer x     

        1160  Større lavvandede bugter og vige x     

        1170  Rev   x   

        1210 

 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde   x   

        1220 

 Flerårig vegetation på stenede 
strande   x   

        1230  Klinter eller klipper ved kysten   x   

        1310 

 Vegetation af kveller eller andre 
enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand   x   

        1330  Strandenge   x   

        2110 

 Forstrand og begyndende 
klitdannelser   x   

        2120  Hvide klitter og vandremiler   x   

        2130 

 * Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit)   x   

        3140 

 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger x     

        3150 

 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks x     

        3260  Vandløb med vandplanter   x   

        6120 

 * Meget tør overdrevs- eller 
skræntvegetation på kalkholdigt sand   x   

        6210 

 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)   x   

        6230 

 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund   x   

        6410 

 Tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund, ofte med blåtop   x   

        6430 

 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn   x   

        7210 

 * Kalkrige moser og sumpe med hvas 
avneknippe   x   

        7220 

 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand   x   

        7230  Rigkær   x   

        9130  Bøgeskove på muldbund   x   

        9160 

 Egeskove og blandskove på mere 
eller mindre rig jordbund   x   

        91D0  * Skovbevoksede tørvemoser   x   

        91E0 

 * Elle- og askeskove ved vandløb, 
søer og væld   x   
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        A021 Rørdrum   x   

        A038 Sangsvane x     

        A075 Havørn   x   

        A081 Rørhøg   x   

        A094 Fiskeørn   x   

        A119 Plettet rørvagtel   x   

        A122 Engsnarre   x   

        A132 Klyde   x   

        A149 Engryle   x   

        A151 Brushane   x   

        A176 Sorthovedet måge   x   

        A191 Splitterne   x   

        A193 Fjordterne   x   

        A194 Havterne   x   

        A195 Dværgterne   x   

        A222 Mosehornugle   x   

        A036 Knopsvane x     

        A046 Mørkbuget knortegås x     

        A061 Troldand x**     

        A063 Ederfugl   x***   

        A064 Havlit   x***   

        A067 Hvinand x**     

        A069 Toppet skallesluger x**     

        A125 Blishøne x**     

240 240   
Svanninge 
Bakker 1166 

Stor vandsalamander (Triturus 
cristatus cristatus)   x   

        3150 

 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks x     

        3160  Brunvandede søer og vandhuller x     

        6210 

 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)   x   

        6230 

 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund   x   

        7220 

 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand   x   

        7230  Rigkær   x   

        9110 

 Bøgeskove på morbund uden 
kristtorn   x   

        9130  Bøgeskove på muldbund   x   

        9160 

 Egeskove og blandskove på mere 
eller mindre rig jordbund   x   

        91E0 

 * Elle- og askeskove ved vandløb, 
søer og væld   x   

         
* angiver at arten eller naturtypen er prioriteret, og at der i de pågældende 
medlemslande er et særligt anvar for at bevare disse.    
**Indirekte effekt i det omfang, næringssaltreduktion har betydning for 
fødegrundlaget (marine fiskebestande og invertebrater)    
*** For en række havdykænder (ederfugl, sortand, fløjlsand, bjergand, havlit), alkefugle, lommer og 
fiskeædende havpattedyr kan det ikke udelukkes, at lavere næringssaltudledninger kan have positiv betydning 
for at opretholde eller forbedre bevaringsstatus for arterne, men årsagssammenhænge mellem eutrofiering, 
arternes fødegrundlag og forekomst af disse arter er desværre ikke entydige.  
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BILAG 2 

 
Omfanget af indsatser – Hovedvandopland Lillebælt/Fyn 
 
 
 

Indsatsprogram - supplerende foranstaltninger 

 
Påvirkninger som skal reduceres og tilhørende  
virkemidler 
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1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider – 

landbrug mv. 
 

  

Oversvømmelse af ådale mhp. P-fjernelse 8 ha  0,16 0,2 

Etablering af vådområder til N-fjernelse Op til 152 ha 17,2  

Yderligere brug af efterafgrøder eller godkendte alternativer, jf.  

Fødevareministeriets BEK nr. 845/2011 

3789 ha  49  

2. Vandindvinding – påvirkning af overfladevande    

Flytning af kildepladser    

Kompenserende udpumpning    

3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder    

Ændret vandløbsvedligeholdelse 85 km   

Fjernelse af faunaspærringer 478 stk.54   

Vandløbsrestaurering 3,23 km   

Genåbning af rørlagte vandløb 4,98,7 km   

Sørestaurering 1  + 

4. Påvirkninger fra punktkilder    

Renseanlæg – forbedret rensning O anlæg   

Spredt bebyggelse – forbedret spildevands rensning 32 0 ejd. 0,30 0,070 

Regnbetingede udløb – bassiner med udløb fra fælles kloak Ca. 11 10 udløb 0,182 0,05 

Industri – forbedret rensning/afskæring til renseanlæg O anlæg   

5. Akvakultur    

Ferskvandsdambrug O stk.   
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BILAG 3 

 
Liste over kommunale igangværende vådområdeprojekter 
 
Kvælstofvådområder 
 
Forundersøgelse: 
Assens kommune - ans. om tilskud til forundersøgelse - Holmehave Bæk 
Assens kommune - ans. om tilskud til forundersøgelse – Høsletbækken 
Faaborg-Midtfyn kommune - ans. om tilskud til forundersøgelse - Horne Mølle Å Vest 
Faaborg-Midtfyn Kommune - ans. om tilskud til forundersøgelse - Hornemølle Å Øst 
Middelfart Kommune - ans. om tilskud til forundersøgelse – Løgsmose 
Middelfart Kommune - ans. om tilskud til forundersøgelse - Rødmose 
 
Realisering: 
Assens Kommune - Ans. om tilskud til realisering - Maebækken (Holmehavebæk) 
Assens Kommune - ans. om realisering – Høsletbækken 
Faaborg-Midtfyn kommune - ans. om realisering - Hornemølle Vest 
Faaborg-Midtfyn Kommune - Ans. om tilskud til realisering - Horne-Mølleå Øst 
 
 
Fosforvådområder 
 
Ingen 
 
 


