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1. Indledning
Som en del af implementeringen af Vandrammedirektivet i Danmark skal amterne udarbejde en
basisanalyse for det målsatte overfladevand og grundvand. I Danmark har denne analyse været
delt i to. Del I – der blev udført i 2004 - omfattede således bl.a. en identifikation og typeinddeling af
vandområderne, mens del II - der afrapporteres med nærværende rapport – bl.a. omfatter en
analyse af risikoen for, at vandområderne ikke opfylder deres målsætning i 2015.
I følge Vandrammedirektivet skal vandforekomsterne i 2015 være i en "god økologisk tilstand". Der
er dog endnu ikke udsendt retningslinier, der definerer denne tilstand. I basisanalysens del II tager
risikovurderingen derfor udgangspunkt i målsætningen fra den gældende regionplan. En række
påvirkninger af vandforekomsterne er allerede identificeret i forbindelse med basisanalysens del I.
Forventede udviklingstendenser i disse påvirkninger beskrives i basisanalysens del II, og udgør
sammen med den eksisterende viden om vandforekomsternes tilstand grundlaget for risikoanalysen.
For både vandløb, søer og kystvande skal risikoanalysen omfatte forventede udviklingstendenser i
påvirkningerne begrundet i allerede planlagte og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med
effekt på vandforekomsten. Påvirkningerne i form af punktkilder er i denne rapport behandlet i
afsnittet om påvirkninger (afsnit 6) mens arealpåvirkningerne er indarbejdet i afsnittene om søer
(afsnit 3) og kystvande (afsnit 4), da det er i disse vandforekomster arealpåvirkningerne vil have
betydning.
Viborg Amt har også valgt at opdele basisanalysens del II i to. Den ene omfatter oplandet til
Vesterhavet og resultaterne heraf er beskrevet i denne rapport. Den anden omfatter oplandet til
Limfjorden, denne er lavet i samarbejde med de andre Limfjordsamter med bidrag fra Århus Amt.

1.1.

Rapportens geografiske dækning

Ved inddelingen af Danmark i vandområdedistrikter er der taget hensyn til oplandsgrænser frem for
administrative grænser. I praksis betyder dette, at man i forbindelse med f.eks. basisanalysen
samarbejder på tværs af amtsgrænser, for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger.
Oplandet til Vesterhavet omfatter de arealer i Viborg Amt, der afvander til Vesterhavet. Oplandet
ligger som den øvrige del af Viborg Amt i vanddistrikt 76.

1.2.

Rapportens opbygning

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning til hvorledes basisanalysens del II skal udføres, hvorved
der i videst muligt omfang sikres en fælles forståelse af analysens omfang. En væsentlig del af
grundlaget for basisanalysens del II er dog amtets Regionplan og dennes krav til målopfyldelse.
Amtets kriterier for at gennemføre basisanalysens del II beskrives kort i de følgende afsnit.
Der er fra Miljøstyrelsen lagt op til, at afrapporteringen af basisanalysens del II overvejende skal
ske i form af GIS-kort. Disse vil i denne rapport være at finde som kortbilag i rapportens anden
halvdel. Kortene bliver tilgængelige på internettet sammen med en række kort, der er udarbejdet i
forbindelsen med basisanalysens del 1.
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2. Vandløb
2.1.

Risikoanalysens omfang i relation til vandløb

Risikoanalysen for vandløb skal ifølge vejledningen omfatte:
•

Oversigt over typer af påvirkninger i de enkelte vandområder. Påvirkningerne kan grupperes
for effekter der berører henholdsvis biologiske-, hydromorfologiske- og fysisk-kemiske forhold.

•

Oversigt over gældende regionplans målsætning for vandområdernes kvalitet, så vidt muligt
vist på GIS-kort, samt angivelse af tilstanden i forhold til gældende regionplans målsætning
for vandområdernes kvalitet ved udgangen af 2015.

2.2.

Vurdering af påvirkninger

Vurderingen af hvilke strækninger, der i 2015 må formodes at være påvirkede, baserer sig på den
eksisterende viden om den nuværende tilstand og målsætningsopfyldelse samt viden om planlagte
tiltag til miljøforbedring. I det følgende gennemgås amtets grundlag for analysen

2.2.1.

Påvirkninger og kriterier

2.2.1.1.

Definition af påvirkninger

Kilder til påvirkninger er generelt oversat til basisanalysens påvirkningstyper ud fra nedenstående
skemaer:
Kilde til påvirkning

Påvirkningstyper fra basisanalysens
vejledning
MFS

x

x

x

Vedligeholdelse

x

x

x

Naturgivne forhold

x

x

x

Næringssalte
(eutrofiering)

Regulering

N

Miljøfarlige stoffer

Kvantitativ
hydrologisk påvirkning

KH

Fysisk (morfologisk)
påvirkning

FM
Biologisk påvirkning

B

Rensningsanlæg

x

x

x

(x)

x

Regnvandsbetingede udledninger

x

x

x

(x)

x

Spildevand fra spredt bebyggelse

x

x

x

(x)

x

Udledninger fra dambrug

x

x

x

(x)

x

Søpåvirkninger

x

Opstemninger

x

Okker

x

Grundvandsindvinding

x

x

Vandindvinding fra vandløb

x

x

x
x

x

Grundvandstilstrømning
Overfladevandstilstrømning
b
(x): medtages ikke på kortet, men det er fra disse kilder, der er risiko for udledning af miljøfarlige stoffer.
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Ovenstående afviger fra Miljøstyrelsens vejledning ved at definere spildevandsudledninger som en
direkte biologisk påvirkning.

2.2.1.2.

Specifikke kriterier for Viborg Amt:

Ud over de generelle kriterier, som er omtalt ovenfor har amtet følgende specifikke kriterier
Biologisk tilstand: For alle vandløbsstrækninger i Viborg Amt fortages der over en 4-årig periode en
vurdering af den biologiske tilstand efter Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI)
For alle vandløbsstrækninger i amtet er der endvidere fastsat minimums-krav til biologisk
faunaindeks (DVFI) i Regionplan 2005 - den såkaldte målsætningsklasse.
Normalt kræves det at DVFI skal være >= 5 for A, B1 og B2 målsatte vandløbsstrækninger og >= 4
for alle andre vandløbsstrækninger.
Hvis der tidligere er registreret en værdi højere end dette, skal denne dog igen opnås, for at
målsætningen betragtes som opfyldt mht. DVFI. Dvs. målsætningsklassen kan i sådanne tilfælde
komme op på 5, 6 eller 7.
Fisk: Viborg Amt foretager ikke nogen systematisk registrering af fiskebestande i vandløbene.
Oplysninger om fisk er derfor IKKE medtaget i nærværende basisanalyses tilstandsvurdering.
Fysisk tilstand: For alle vandløbsstrækninger i Viborg Amt foretages der over en 4-årig periode en
systematisk registrering af de fysiske forhold efter det såkaldte ”Århus-indeks”, der angiver den
fysiske tilstand som god, acceptabel, forringet eller dårlig.
For vandløb hvor den aktuelle DVFI-værdi kun ligger præcis 1 værdi under målsætningsklassen,
OG hvor der samtidig er registreret forringede eller dårlige fysiske forhold, antages det, at alene en
forbedring af de fysiske forhold vil kunne give målsætningsopfyldelse mht. DVFI.
For vandløb hvor den aktuelle DVFI-værdi ligger 1 værdi under målsætningsklassen, OG hvor der
er registreret gode eller acceptable fysiske forhold, samt vandløb hvor den aktuelle DVFI-værdi
ligger 2 eller flere værdier under målsætningsklassen, antages det at vandløbet er uacceptabelt
påvirket af organisk forurening fra punktkilder eller diffus tilledning.
Punktkilder: For de vandløbsstrækninger hvor regionplanens krav til DVFI IKKE er opfyldt, er der
foretaget en indsamling af amtets eksisterende viden om forekomsten af evt. forurenende
punktkilder (renseanlæg, dambrug, regnvandsbetingede udledninger, spredt bebyggelse mm.) i
vandløbsstrækningens opland, samt en vurdering af om punktkildernes evt. påvirkning af
vandløbsstrækningen forventes at være ophørt i 2015, som følge af gennemførsel af kommunale
spildevandsplaner mm.
Miljøfarlige stoffer: Viborg Amt foretager ikke nogen systematisk registrering af miljøfremmede
stoffer i vandløbene. Oplysninger om miljøfarlige stoffer er derfor IKKE medtaget i nærværende
basisanalyses tilstandsvurdering.
Med hensyn til miljøfarlige stoffer, så skal samtlige dambrug ved anvendelse og udledning af
medicin og hjælpestoffer senest 1. januar 2007 overholde de vandkvalitetskrav, som er fastsat i
Regionplan 2005 eller som supplerende udmeldes af Miljøstyrelsen primo 2006. Administrationen
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vil udsende påbudsvarsler til samtlige dambrug vedr. krav om overholdelse af vandkvalitetskrav.
På denne baggrund har Viborg Amt valgt ikke at udpege strækninger nedstrøms dambrug, som
værende påvirkede af miljøfarlige stoffer pr. 2015.
Næringssalte: Hvis vandløbsstrækningen IKKE opfylder målsætningen mht. DVFI, og der samtidig
er registreret punktkilder i vandløbsstrækningens opland, betragtes vandløbsstrækningen som
uacceptabelt påvirket af næringssalte.
Vandindvinding: I Regionplan 2005 er fastsat en maksimal acceptabel reduktion af
vandløbsstrækningens vandføring, som følge af vandindvinding i oplandet til vandløbsstrækningen.
De acceptable påvirkninger er anført i nedenstående skema:
Målsætning

Den acceptable, procentuelle påvirkning af median
minimumsvandføringen i vandløbene fra vandindvinding

A

5%

B1

10 %

B2

15 %

B3 og B4

25 %

Lempet (C, D, E, F)

50 %

Spærringer for fiskepassage: Regionplan 2005 anføres det at "Det er vigtigt for dyrelivet i
vandløbene, at der sker en indsats for at gøre vandløbene passable og dermed sikre, at de kan
komme i overensstemmelse med deres målsætninger".
Fiskevandsmålsatte strækninger der ligger opstrøms spærringer kan derfor ikke opfylde deres
målsætning.
Viborg Amt har i de senere år foretages en systematisk registrering af spærringer i vandløbene, og
har kategoriseret disse som totale, alvorlige selektive eller mindre alvorlige spærringer, som anført i
nedenstående tabel:
Vandløbsstrækninger der ligger opstrøms totale, alvorlige og selektive spærringer, kan ikke eller
kun vanskeligt opretholde en naturlig og selvreproducerende fiskebestand, og de fleste af disse
indeholder i dag kun fisk, fordi der foretages en omfattende kunstig opretholdelse af bestandene
som følge af fiskeudsætninger foretaget af lystfiskerforeninger m.fl., med støtte fra staten.
I nærværende basisanalyses tilstandsvurdering er det vurderet at B1 og B2 målsatte
vandløbstrækninger ikke opfylder deres målsætning hvis de ligger opstrøms totale eller alvorlige
spærringer, mens B3 målsatte vandløbsstrækninger ikke opfylder deres målsætning hvis de ligger
opstrøms totale, alvorlige eller selektive spærringer. Spærringer hvortil der ikke er angivet en
kategori i Viborg Amts spærrings-register, er i denne sammenhæng betragtet som totale
spærringer.
Vedligeholdelse og regulering: I Basisanalyse del I blev det for alle vandløbsstrækninger vurderet
om strækningen var reguleret og/eller blev påvirket af vandløbsvedligeholdelse/grødeskæring.
Disse data indgår også i nærværende tilstandsvurdering.
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Spærrings
kategori

Beskrivelse

Total
spærring

Totalspærringer er bygværker o. lign., der ikke under nogen omstændigheder kan passeres af optrækkene
fisk, dog undtaget ål der kan passere via ålepas.
Eksempler:

Alvorlig
spærring

-

Gamle stemmeværker med stor faldhøjde ved vandmøller.

-

Stemmeværker, styrt og vejunderføringer, hvor vandet falder ned på en betonslidske eller en
stenbunke, uden muligheder for at fisk kan få det nødvendige afsæt.

-

Rørledninger hvor enkelte rør har forskubbet sig i forhold til de andre og hvorved der er opstået et
fald inde i røret.

-

Meget lange rørlægninger.

-

Samlebrønde i forbindelse med visse rørlægninger, også kaldet brøndstyrt, her kan en til flere
rørlægninger udmunde i med et frit fald.

Alvorlige spærringer er bygværker o. lign., der kun kan passeres af store fisk, der kan springe højt, dog
undtaget ål der kan passere via ålepas.
Eksempler:

Selektiv
spærring

-

Høje betonstyrt og vejunderføringer med en stor faldhøjde og ringe springdybde.

-

Vejunderføringer med en meget stærk strøm og lav vanddybde i røret.

Selektive spærringer er bygværker, der kan passeres af både store og små fisk med god springevne, men
som forhindrer passage af fiskearter, der ikke eller kun i et begrænset omfang er i stand til at springe, dog
undtaget ål der kan passere via specielle ålepas.
Eksempler:

Mindre
alvorlig
spærring

-

Betonstyrt og vejunderføringer med begrænset faldhøjde og god springdybde.

-

Herunder hører paradoksalt nok også en række fisketrapper, såsom modstrømstrapper og
bassintrapper, hvor det er en kendt sag, at under nogle afstrømningsforhold er fiskene ikke i
stand til at passere dem.

Mindre alvorlige spærringer er bygværker o. lign., som i perioder med lav vandføring kan være vanskelige
at passere for fisk, men som i forbindelse med høje vandføringer kan passeres af de fleste fisk, og som
derfor ikke er generelt begrænsende for fiskefaunaens passage.
Eksempler:

2.2.1.3.

-

Betonstyrt, vejunderføringer og mindre opstemninger, der ved høj vandføring er fuldtløbende eller
ligefrem dykkede således, at fisk uhindret kan passere.

-

Herunder kan også placeres sommerudtørrende vandløbsstrækninger.

Identifikationsniveau for påvirkninger – metode

I basisanalysens del II skal påvirkningerne identificeres til et niveau svarende til de 5 nævnte
påvirkningstyper (B, FM, KH, MFS, N). Såfremt en strækning allerede er udpeget som værende
f.eks. fysisk (morfologisk) påvirket, er der intet krav om yderligere at undersøge hvorvidt andre
forhold også berettiger en udpegning af strækningen som værende fysisk (morfologisk) påvirket.
Dette har haft praktisk betydning, idet man i forbindelse med basisanalysens del I identificerede
regulerede og vedligeholdte vandløb. Disse to årsager til påvirkninger svarer begge til
påvirkningstyperne B, FM og KH, og omfatter over 90 % af alle vandløb i oplandet til Vesterhavet.
I Viborg Amt er alle vandløb gennemgået strækningsvis, og det er vurderet hvilke påvirkningstyper,
der gælder for vandløbsstrækningen efter nedenstående kriterier:
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Kriterie

Påvirkningstype

Seneste registrering af biologisk tilstand (DVFI) opfylder IKKE regionplanens krav OG dette
skyldes andet end forringede fysiske forhold, dvs. forurening fra punktkilder.

B

Seneste registrering af fysisk tilstand (Århus indeks) angiver forringede eller dårlige fysiske
forhold.

FM

Seneste registrering af biologisk tilstand (DVFI) opfylder IKKE regionplanens krav OG

N

Limfjordsoplandet: Der er registreret punktkilder i vandløbsstrækningens opland.
Vandløbsstrækningen påvirkes for meget af vandindvinding ifht. Regionplanens krav.

KH

Vandløbsstrækningen ligger opstrøms en betydende spærring.

B

Vandløbsstrækningen er reguleret og/eller vandløbsstrækningen udsættes for
vedligeholdelse/grødeskæring.

B + FM + KH

2.2.1.4.

Kriterier anvendt ved vurdering af vandforekomsternes tilstand pr. 22. december 2015

Basisanalysens risikovurdering skal munde ud i en placering af alle målsatte vandløb i en af
følgende kategorier:
Vurdering af vandforekomsternes tilstand pr. 22. december 2015
Ia

Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende regionplanmål nås.

Ib

Tilgængelige data indikerer ikke risiko for at gældende regionplanmål ikke nås, men kvaliteten og
anvendeligheden af de tilgængelige data kan forbedres.

IIa

Det er muligt at gældende regionplanmål ikke nås, men der mangler data til at vurdere dette tilstrækkelig
sikkert.

IIb

Det er sandsynligt at gældende regionplanmål ikke nås, men hvor yderligere karakterisering og / eller
overvågning er nødvendig for at iværksætte foranstaltninger.

IIc

Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende regionplanmål ikke kan
nås.

For at gøre kategorierne operationelle, er der med udgangspunkt i den nuværende regionplans
krav anlagt nedenstående fortolkning af basisanalysens kategorier for vandløb:
For hver vandløbsstrækning er lavet et opland. Hvis miljøtilstanden ikke opfylder vandløbets
målklasse er punktkilderne i oplandet gennemgået. Det er vurderet, om der er planlagte tiltag for
punktkilden, der medfører stofreduktion, og hvilken effekt tiltaget forventes at have for vandløbet.
Vandløbsstrækningerne er inddelt i vejledningens kategorier som beskrevet i nedenstående
skema.
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Kriterier
Ia

DVFI opfylder målsætningen.
Fysiske forhold OK.
Ingen tegn på forurening.
Ingen betydende spærringer nedstrøms
Acceptabel vandindvinding
Ikke påvirket af vedligeholdelse og/eller grødeskæring
Bemærkning: Evt. punktkilder ikke vurderet

Ib

DVFI opfylder målsætningen
Fysiske forhold indgår ikke i kategoriseringen
Ingen tegn på forurening
Ingen betydende spærringer nedstrøms
Acceptabel vandindvinding
Grødeskæring og/eller vedligeholdelse indgår ikke i kategoriseringen
Bemærkning: Evt. punktkilder ikke vurderet

IIa

DVFI opfylder IKKE målsætningen.
Fysiske forhold OK.
Forurening nu, hvor planlagte tiltag måske ikke er tilstrækkelige.
Spærringer indgår ikke i kategoriseringen
Vandindvinding indgår ikke i kategoriseringen
Grødeskæring og/eller vedligeholdelse indgår ikke i kategoriseringen
Bemærkning: Tiltag ved spredt bebyggelse forventes gennemført, og effekten kan måske ses på recipientens
tilstand. Tiltag ved regnbetingede udledninger forventes gennemført, og effekten kan måske ses på recipientens
tilstand.

IIb

DVFI opfylder målsætningen, men der findes betydende spærringer nedstrøms og/eller vandløbet er uacceptabelt
påvirket af vandindvinding
Fysiske forhold indgår ikke i kategoriseringen
Grødeskæring og/eller vedligeholdelse indgår ikke i kategoriseringen
Bemærkning: Evt. punktkilder ikke vurderet
DVFI opfylder IKKE målsætningen. Dette skyldes forringede fysiske forhold og/eller punktkilder
Bemærkning: Evt. punktkilder ikke vurderet hvis manglende målopfyldelse mht. DVFI alene skyldes dårlige fysiske
forhold.
Vandindvinding indgår ikke i kategoriseringen
Spærringer indgår ikke i kategoriseringen
Grødeskæring og/eller vedligeholdelse indgår ikke i kategoriseringen
Bemærkning: Nærmere undersøgelser nødvendige, gammel tilstandsbedømmelse. Evt. planlagte tiltag ved
regnbetingede udledninger, og effekten kan måske ses på recipientens tilstand. Evt. ingen kendte punktkilder, og
årsag til forurening ukendt

IIc

DVFI opfylder IKKE målsætningen og dette skyldes alene forurening, der ikke forventes reduceret
Fysiske forhold OK
Spærringer indgår ikke i kategoriseringen
Vandindvinding indgår ikke i kategoriseringen
Grødeskæring og/eller vedligeholdelse indgår ikke i kategoriseringen
Bemærkning: Ingen kendte tiltag ved renseanlæg eller regnbetingede udledninger. Endnu ingen spildevandsplan for
spredt bebyggelse. Eller planlagte tiltag ved spredt bebyggelse, men DVFI=1.
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3. Søer
3.1.

Risikoanalysens omfang i relation til søer

Risikoanalysen for søer skal ifølge vejledningen omfatte:
•

Oversigt over typer effekter af påvirkninger i de enkelte vandområder. Påvirkningerne kan
grupperes for effekter, der berører henholdsvis biologiske-, hydromorfologiske- og fysiskkemiske forhold.

•

Forventede udviklingstendenser

•

Oversigt over gældende regionplans målsætning for vandområdernes kvalitet, så vidt muligt
vist på GIS-kort, samt angivelse af tilstanden i forhold til gældende regionplans målsætning
for vandområdernes kvalitet ved udgangen af 2015.

3.2.

Målsætninger for søerne

På kortbilag S01 er vist en oversigt over de gældende regionplans målsætninger for søerne i
oplandet til Vesterhavet. Alle specifikt målsatte søer er med, samt alle søer større end 5 ha.
Sidstnævnte søer uden angivet målsætning, skal som minimum kunne opfylde basismålsætningen,
og fremgår derfor på kortet med en B-målsætning.
A1 er den højeste type målsætning, og er anvendt hvor der findes et særligt naturindhold, som
ønskes beskyttet. Disse søer må derfor ikke være påvirket af kulturbetingede faktorer. For
hovedparten af søerne gælder det, at sigtdybden skal være til bunden eller over 4 meter i
gennemsnit i sommerperioden, for at søen opfylder målsætningen. Nogle søer kan dog være
præget af ophvirvlet materiale eller et højt indhold af humusstoffer, der nedsætter sigtdybden trods
lav næringsstofbelastning. Derfor anvendes desuden et krav om, at den gennemsnitlige
koncentration af fosfor i søvandet skal være under 40 µg/l. Derudover er det centralt, at søen har
en naturlig bestand af undervandsplanter, og en fiskebestand domineret af rovfisk
A2 målsætningen anvendes for søer, der skal kunne anvendes til badning. Ud over at disse søer
skal opfylde kravene til en skærpet- eller en basismålsætning, skal de også opfylde kravene til
badevandssøer. Disse krav fremgår af bekendtgørelsen om badevand og badestrande, nr. 292 af
23. juni 1983 med tilhørende ændringer.
B er basismålsætningen for søer. Kravet til disse søer er i regionplanen, at de har et alsidigt planteog dyreliv, der kun svagt er påvirket af kulturbetingede faktorer. For at dette er opfyldt, skal den
gennemsnitlige koncentration af fosfor i sommerperioden være under 80 µg/l. Ligesom for den
skærpede målsætning skal der desuden være en naturlig bestand af undervandsplanter og en
rovfiskedomineret fiskebestand.
C er en lempet målsætning der bruges for søer, hvor der tillades en væsentlig påvirkning af
spildevandstilførsel (C1) eller dyrkning (C2). Der er ingen C-målsatte søer i oplandet til
Vesterhavet.
I Viborg Amter er der flere eksempler på søer, hvor særlige naturværdier vil kunne bevares, selvom
der tillades en vis kulturpåvirkning. Disse søer målsættes eksempelvis A1/B, hvor A1-målsætningen
omhandler bevarelsen af bestemte dyre- eller plantearter, og B-målsætningen omhandler krav til
søens vandkvalitet i overensstemmelse med basismålsætningen for søer. Disse søer fremstår som
en B-målsat sø på kortbilag S01.
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3.3.

Risikovurderingen

3.3.1.

Målopfyldelse

Risikovurdering omfatter en opdeling af vandområderne i 2 kategorier, som er afbilledet på
kortbilag S02:
I. Søer, hvor der vurderes at gældende regionplans målsætning for vandområdets kvalitet
kan opfyldes senest 22. december 2015 (grønne på kortet)
II. Søer, hvor der vurderes at være risiko for at gældende regionplans målsætning for
vandområdets kvalitet ikke kan opfyldes senest 22. december 2015 (røde på kortet).
Analysen er en grovsortering af vandforekomster, der enten er i risiko for ikke at kunne opnå eller
som vurderes med stor sandsynlighed at kunne opfylde regionplanens målsætninger senest 22.
december 2015. Til brug for den kommende vand- og indsatsplanlægning er søerne yderligere
inddelt i kategorierne Ia, Ib, IIa, IIb og IIc (jf. tabel 2.4 i vejledningen).
Ia bruges ved søer, hvor det allerede er klart uden yderligere overvågning, at gældende
regionplanmål nås, hvorimod
Ib bruges, hvor det er meget sandsynligt at gældende regionplanmål nås, men kvaliteten af de
tilgængelige data kan forbedres.
IIa bruges ved søer, hvor der er meget begrænset viden om de afgørende parametre.
IIb bruges, hvor nuværende viden kan begrunde at målsætningen sandsynligvis ikke er opfyldt i
2015, men hvor yderligere overvågning er nødvendig.
IIc anvendes for de søer, hvor det er sikkert at målsætningen ikke er opfyldt i 2015.
I oplandet til Vesterhavet er der 3 søer, der falder i kategorien Ia, 12 søer i Ib, 3 søer i IIa, 0 søer i
IIb og 0 søer i IIc. Det forventes således, at 82 % af søerne i oplandet til Vesterhavet opfylder
målsætningen i 2015. Dette tal er markant højere end det landsdækkende niveau, hvor ca. en
tredjedel af de målsatte søer i dag opfylder målsætningen. Årsagen til dette er at søerne ligger i et
område, der ikke er påvirket af kulturbetingede faktorer.

3.3.2.

Påvirkninger

For de søer, der er placeret i kategori II, er det i henhold til vejledningen identificeret hvilke typer af
påvirkninger (menneskelige aktiviteter), der antages at være årsag til, at målsætningen ikke
forventes opfyldt i 2015.
Signaturer, der anvendes for de mest forekommende påvirkninger er angivet i tabel 3.3.1 med
tilhørende forklaring. Påvirkningerne er grupperet i henhold til effekter, der berører henholdsvis
biologiske-, hydromorfologiske- og fysisk-kemiske forhold.
Signaturerne for påvirkningerne er afbilledet på kortbilag S03 for de søer, der er placeret i kategori
II.
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Tabel 3.3.1. Anvendte signaturer for påvirkninger med tilhørende forklaring.
Type

Signatur

Påvirkninger

Beskrivelse/eksempler

Biologiske forhold

B

Direkte påvirkning af flora og
fauna

Udsatte fisk, som karper eller regnbueørreder
forstyrrer søens naturlige fiskesamfund og kan
påvirke vandkvaliteten.

Hydromorfologiske
forhold

FM

Fysiske (morfolgiske)
forandringer

Sluser eller pumpestationer ændrer til- og fraførslen
af vand til søen. Afledte effekter, som resuspension,
ændret saltholdighed, m.m. kan betyde ringere
vandkvalitet eller ændringer i plante- og dyrelivet.

Fysisk-kemiske
forhold

MFS

Miljøfremmede stoffer

En væsentlig tilførsel af forurenende stoffer (jf.
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 921
af 8. oktober 1996), der vurderes at have en effekt
på søens plante- og dyreliv.

N

Næringssalte

For stor tilførsel af næringssalte fra landbrug,
dambrug, spildevandsudløb eller
regnvandsbetingede udløb. Høje koncentrationer af
fosfor eller kvælstof i søvandet forårsager stor
algevækst og medfølgende ringe vandkvalitet.

U

Uden påvirkning

Søen er upåvirket af menneskelige aktiviteter. Søen
kan dog godt være påvirket af naturgivne forhold,
som tilførsel af humusstoffer fra omkringliggende
skov eller næringsstoffer fra grundvandet.

Der er kun tre søer i oplandet til Vesterhavet der er i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2015:
Ålvand 1, Ålvand 2 og Ålvand 3. Den manglende målopfyldelse skyldes højest sandsynligt
næringsstoftilførsel fra fugle. Da dette antages at være naturgivne forhold, er disse angivet med et
U.

3.3.3.

Stærkt modificerede søer

I basisanalyse I blev der som stærkt modificerede søer kun medtaget tørlagte søer, idet de øvrige
fysiske modifikationer, der er gennemført, ikke forhindrer, at søerne kan leve op til regionplanens
målsætning eller målsætningen god økologisk status. De tørlagte søer er imidlertid ikke taget med i
basisanalyse II, eftersom en risikovurdering ikke kan foretages på en sø, som ikke eksisterer og
som sandsynligvis heller ikke eksisterer i 2015. Såfremt søerne er blevet genoprettet siden
basisanalyse I, er disse medtaget i basisanalyse II med en B-målsætning.

3.3.4.

Forudsætninger for risikovurderingen

Udgangspunktet for vurderingen af, hvorvidt søerne vil opfylde gældende regionplanmål senest 22.
december 2015, er:
•

vurderingskriterierne som er tilknyttet regionplanmålene for de enkelte søer,

•

de kilder til påvirkning, der er beskrevet i basisanalyse del 1, herunder den tidslige udvikling
frem til 2015 i disse påvirkninger,

•

vandområdets nuværende tilstand, jf. overvågningsresultater,

•

hvor påvirkelig søens tilstand er over for de anførte påvirkninger.

Til vurdering af udviklingen i søernes tilstand bruges de seneste overvågningsdata for næringsstofkoncentrationer, sigtdybde, plantedække og fiskesammensætning. Disse sammenlignes med den
tilgængelige viden om tilførsel af næringsstoffer fra det åbne land, spildevand, dambrug, grundvand
og atmosfæren samt med den generelle udvikling i søen. For de søer, hvor den nuværende tilstand
er ukendt er IIa anvendt.
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3.3.5.

Udviklingstendenser for søer

Da effekten af VMP III på fosfortilførslen til vandmiljøet ikke kan vurderes med tilstrækkelig
sikkerhed, er det i herværende analyse vurderet, at fosfortilførslen til søerne generelt ikke
reduceres væsentligt inden 2015.
Den nuværende viden om kvælstofniveauernes betydning for miljøtilstanden i søer er stadig
forholdsvis begrænset. Men som følge af effekterne af de gennemførte tiltag til nedbringelse af
kvælstofbelastningen i Vandmiljøplan I, II og III vurderes det, at søer med et lavt fosforindhold og et
totalt kvælstofindhold i sommerperioden på 1,5 - 2,0 mg N/l, sandsynligvis vil opnå en forbedret
miljøtilstand frem mod 2015.
For grundvandsfødte søer vurderes det, at fosforniveauerne ikke vil falde i forhold til niveauerne i
dag, hvorimod kvælstofniveauerne, som følge af effekterne af Vandmiljøplan I, II og III, forventes at
falde frem mod 2015.

4. Kystvande
4.1.

Risikoanalysens omfang i relation til kystvande

Risikoanalysen for kystvande skal ifølge vejledningen omfatte:
•

Oversigt over typer effekter af påvirkninger i de enkelte vandområder. Påvirkningerne kan
grupperes for effekter der berører henholdsvis biologiske-, hydromorfologiske- og fysiskkemiske forhold.

•

Oversigt over gældende regionplans målsætning for vandområdernes kvalitet, så vidt muligt
vist på GIS-kort, samt angivelse af tilstanden i forhold til gældende regionplans målsætning
for vandområdernes kvalitet ved udgangen af 2015.

4.2.
4.2.1.

Målsætning og målsætningsopfyldelse
Målsætning

Målsætningen for Vesterhavet er beskrevet i Regionplan 2005 for Viborg Amt. Målsætningen
gælder for vandområdet indenfor 1 sømilegrænsen (Miljøstyrelsen 1983).
Der gælder generelt den målsætning, at dyre- og plantelivet og det fysiske miljø skal befinde sig i
en basistilstand. Med basistilstand forstås et alsidigt naturligt plante- og dyreliv, der ikke - eller kun
svagt - er påvirket af menneskelig aktivitet, og som i sin artssammensætning overvejende er
bestemt af naturlige forhold.
Ved badeområderne gælder der dog en skærpet målsætning med krav om god badevands- og
strandkvalitet Der er badevandsstrækninger ved Agger, Lyngby, Stenbjerg, Nr. Vorupør, Klitmøller,
Vigsø og Lild Strand
Hanstholm Havn er udlagt med lempede krav.
Kortbilag M01 viser regionplanens målsætninger for Vesterhavet.
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4.2.2.

Målopfyldelse

Målsætningen i Vesterhavet er opfyldt. Målingerne af vandets kemiske indhold, mikroalgemængder
og gennemtrængelighed for lys viser, at de biologiske forhold ud for Hanstholm er mindre
påvirkede af menneskelig aktivitet, end på de øvrige undersøgte lokaliteter langs Jyllands vestkyst.
Den skærpede målsætning på badevandsstrækningerne ved Agger, Lyngby, Stenbjerg, Nr.
Vorupør, Klitmøller, Vigsø og Lild Strand er ligeledes opfyldt, men strandene lider under forurening
med olie og affald fra skibstrafikken.
Målopfyldelsen er vist på kortbilag M02.

4.3.

Oversigt over typer effekter af påvirkninger i Vesterhavet.

I tabel 4.3.1 er anført de mest betydende påvirkninger, der har indflydelse på de forhold, som
bestemmer miljøtilstanden i Vesterhavet. Tabellen angiver kun direkte påvirkninger. Desuden giver
kortbilag M03 en oversigt over flere af påvirkningerne.

Tilførsel af næringsstoffer fra renseanlæg, regnvand,
industri, spredt bebyggelse samt dambrug og landbrug

Næringssalte

Miljøfarlige stoffer

Fysisk-kemiske forhold

kvantitative
hydrologiske
forandringer

Hydromorfologiske
forhold
Fysiske (morfologiske)
forandringer

Påvirkningstype \ effekter

Biologiske forhold - direkte
påvirkning af flora og fauna

Tabel 4.3.1. Basisanalyse II. Viborg Amts andel af Vesterhavet fra kysten til 1 sømilegrænsen.
Direkte påvirkninger af miljøtilstand. Tegnet (x) markerer påvirkninger, der er så ringe, at
målsætningen ikke trues.

(X)

Tilførsel af miljøfarlige stoffer fra renseanlæg, regnvand,
industri, spredt bebyggelse, dambrug og landbrug

(X)

Olieforurening fra skibe og olieboreplatforme

(X)

Udvaskning af antibegroningsmidler fra erhvervsskibe

(X)

Havne

(X)

Fiskeri efter fisk og krebsdyr

(X)

Introducerede fremmede arter

(X)

(X)

(X)

Beskrivelse af de enkelte påvirkningstyper og fremskrivning af effekten af dem
I det følgende er effekten af påvirkningerne, nævnt i tabel 4.3.1, fremskrevet til 2015 med den
forudsætning, at den gældende lovgivning og regulering fortsætter uændret.
Fremskrivningen foretages på baggrund af allerede planlagte og iværksatte indsatser samt
vedtagne og budgetlagte tiltag med virkning på Vesterhavet.
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For hver påvirkning anføres vurderes effekten i dag og den fremskrevne effekt ved udgangen af
2015.
•

Påvirkningen fremskrevet til 2015.

•

Vurdering af, hvor følsom Vesterhavet er overfor effekten af den aktuelle påvirkning.

•

Vurdering af risikoen for at målsætningerne ikke nås inden 2015, og en underopdeling i
fem risikogrupper, som anført i vejledning til vurdering af vandforekomsters tilstand
(Miljøstyrelsen, 2005) og gengivet herunder.
Vurdering af vandforekomsternes tilstand senest 22. december 2015

4.3.1.

Ia

Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende regionplanmål
nås.

Ib

Tilgængelige data indikerer ikke risiko for at gældende regionplanmål ikke nås, men kvaliteten og
anvendeligheden af de tilgængelige data kan forbedres.

IIa

Det er muligt at gældende regionplanmål ikke nås, men der mangler data til at vurdere dette
tilstrækkelig sikkert.

IIb

Det er sandsynligt at gældende regionplanmål ikke nås, men hvor yderligere karakterisering og /
eller overvågning er nødvendig for at iværksætte foranstaltninger.

IIc

Det er allerede er klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende
regionplanmål ikke kan nås.

Næringsstoftilførsel

•

Vesterhavet tilføres næringsstoffer som følge af udledning fra renseanlæg, industri, spredt
bebyggelse, dambrug og landbrug, samt som følge af jordens nedsatte evne til at
tilbageholde og omsætte næringsstoffer grundet dræning og tørlægning af vådområder.
Næringsstofniveauet på Viborg Amts undersøgelsesområde, der ligger ud for Hanstholm,
er ikke højt sammenlignet med de øvrige vestkystamters undersøgelsesområder i
Vesterhavet.

•

Det vurderes, at Viborg Amts andel af Vesterhavet kun i ringe grad er påvirket af tilførsel
af næringsstoffer som følge af menneskelig aktivitet.

•

Det vurderes, at det er sandsynligt, at de gældende regionplanmål ligesom nu vil være
opfyldt i 2015. (Næringssalte: Gruppe 1a).

4.3.2.

Tilledning af miljøfarlige stoffer fra oplandet og punktkilder

•

Fremtidig tilledning af miljøfarlige stoffer som følge af kommende tilladelser til udledning fra
renseanlæg, industri, affaldsdepoter, spredt bebyggelse, dambrug og landbrug forventes i
vid udstrækning reguleret af bekendtgørelse 921, hvor udgangspunktet for tilladelse til
udledninger er, at udledningen ikke må forårsage, at der tillades mere stof end plante- og
dyrelivet kan tåle. Kilder reguleret af denne bekendtgørelse forventes at overholde de krav,
der er til miljøet. Den mere diffuse belastning reguleres af generelle regler.

•

Plante og dyrelivet i Vesterhavet er påvirkeligt af miljøfarlige stoffer fra oplandet.
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•

Viden om udbredelsen og effekten af miljøfarlige stoffer, der tilføres Vesterhavet fra
oplandet, er generelt sparsom. Imidlertid kendes der ikke til væsentlige problemer med
sådanne stoffer i øjeblikket.

•

De tilgængelige data indikerer ikke risiko for, at de i øjeblikket opfyldte regionplanmål ikke
vil være opfyldt ved udgangen af 2015. (Miljøfarlige stoffer: Gruppe 1b).

4.3.3.

Olieforurening fra skibe og olieboreplatforme.

•

Vesterhavet og Vestkysten rammes jævnligt af forurening fra skibe og i mindre grad fra
olieboreplatforme. De nationale og internationale bestræbelser på at standse forureningen
har hidtil ikke kunnet eliminere problemet, der er årsagen til at den skærpede målsætning i
badeområderne trues.

•

Det kystnære vandmiljø i Vesterhavet og miljøet på strandene er påvirket af
olieforureningerne.

•

Det er sandsynligt, at der også ved udgangen af 2015 vil være skibe, der primært i ly af
nattemørket renser deres tanke for olierester. Problemet er mindsket indenfor de seneste
dekader, men yderligere overvågning mv. vil være nødvendig for at forhindre
olieforureningen. (Miljøfarlige stoffer: Gruppe Ib).

4.3.4.

Udvaskning af miljøfarlige antibegroningsmidler

•

Udvaskningen af miljøfarlige antibegroningsmidler fra skibe ventes at fortsætte. Dels er der
tegn på, at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil komme produkter frem, som er fri
for effekter på biologiske forhold i vand og/eller sediment. Dels er der betydelige mængder
af organiske tinforbindelser i sedimentet, som kun nedbrydes ganske langsomt, idet
halveringstiden er på 2 - 15 år. Udvaskningen af organiske tinforbindelser fra skibe
forventes at ophøre i løbet af få år som følge af en EU-forordning, som forbyder brugen
med udgang af 2007.

•

Dyre- og plantelivet i Vesterhavet er påvirkeligt af miljøfarlige antibegroningsmidler.

•

Det vurderes, at dyr og planter i Vesterhavet kun i ringe grad er påvirket af udvaskning af
miljøfarlige antibegroningsmidler. I Hanstholm Havn, hvor der gælder lempet målsætniong,
kan visse dyre- og plantearter givet ikke leve som følge af den store koncentration af skibe,
der afgiver stofferne.

•

Ved udgangen af 2015 forventes de miljøfarlige antibegroningsmidler fortsat ikke at være
årsag til manglende målsætningsopfyldelse. (Miljøfarlige stoffer: Gruppe 1b)

4.3.5.
•

Havne
Hanstholm Havn forventes også i fremtiden at være eneste havn i Viborg Amts andel af
Vesterhavet. Havnen er i øjeblikket ikke årsag til miljøproblemer i området, hvilket heller
ikke forventes at være tilfældet i fremtiden. Havnen har lempet målsætning og udenfor
havnemundingen sikrer en omfattende vandudskiftning, at basismålsætningen vil være
opfyldt. (Biologisk, fysisk/morfologisk og miljøfarlige stoffer: Gruppe 1a)
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4.3.6.

Fiskeri efter fisk og krebsdyr

•

Fiskeriet i Vesterhavet antages også i fremtiden at være omfattende. Fiskebestandene
indenfor 1 sømilegrænsen er påvirket af fiskeriet.

•

Det vurderes, at det er sandsynligt, at gældende regionplanmål med hensyn til fiskefauna
fortsat vil være opfyldt ved udgangen af 2015. (Biologisk: Gruppe Ib).

4.3.7.

Introducerede fremmede arter

•

I Vesterhavet introduceres jævnligt fremmede arter, der i flere tilfælde har bredt sig og er
blevet meget almindelige.

•

Vesterhavet vurderes dog at være langt mindre følsomt overfor introduktion af fremmede
arter end eksempelvis Limfjorden.

•

Det vurderes, at de introducerede arter ikke vil være til hinder for målopfyldelse ved
udgangen af 2015 (Biologisk: Gruppe Ia).

4.3.8.
•

4.3.9.
•

Klapning af opgravet materiale
Der klappes ikke materiale i Viborg Amts andel af Vesterhavet indenfor 1 sømilegrænsen.
Klapning af materiale fra Hanstholm Havn på klappladsen beliggende 2,5 – 4 sømil
udenfor Hanstholm har ikke negativ indflydelse på vandmiljøet i Vesterhavet.

Fysiske anlæg
Kystsikringsanlæggene ved Vesterhavet påvirker ikke vandmiljøet nævneværdigt. Dette vil
også gælde ved udgangen af 2015. Der er ikke sejlrender eller broer i Viborg Amts andel
af Vesterhavet. (Gruppe 1a).

4.3.10. Klima
•

4.4.

Ændring af klimaet som følge af den globale temperaturstigning forventes ikke at påvirke
miljøtilstanden i Vesterhavet væsentligt.

Sammenfatning af data / målopfyldelse i 2015

Som det fremgår af kortbilag M02 er det vurderingen, at den generelle målsætning for Viborg Amts
andel af Vesterhavet vurderes at være opfyldt i 2015, ligesom den er i 2005. Den skærpede
målsætning for badevandsstrandene vurderes ligesom nu at være truet af olieforurening.

5. Grundvand
5.1.

Risikoanalysens omfang i relation til grundvand

Risikoanalysen for grundvand skal ifølge vejledningen omfatte
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•

GIS-kort over grundvandsforekomster, hvor der er risiko for ikke at opnå god kvantitativ
tilstand senest 22. december 2015.

•

GIS-kort over grundvandsforekomster, hvor der er risiko for ikke at opnå god kemisk tilstand
senest 22. december 2015

•

GIS-kort over grundvandsforekomster, hvor der er risiko for ikke at opnå god tilstand senest
22. december 2015.

Vanddistriktsmyndigheden har på baggrund af materiale samlet til Basisanalyse 1, gennemført
vurderingen af om grundvandsforekomsterne er i risiko for ikke at opfylde regionplanmålene, eller
andre målsætninger inden 22. dec. 2015.
Da den kvalitative og kvantitative vurdering ikke sker på de samme vandforekomster er der ikke
lavet et samlet GIS-kort over forekomsterne.

5.2.

Målsætninger for grundvandsforekomsternes kemiske tilstand i
oplandet til Vesterhavet

Basisanalysen del II vurderer grundvandets kemiske tilstand i forhold til de gældende målsætninger
og retningslinier fra regionplanen, se faktaboks. Del II bygger på den karakterisering af grundvand,
som blev udført i basisanalysens del I. Nedenfor er i hovedtræk beskrevet den arbejdsgang, der er
blevet valgt at følge.

5.2.1.

Metode til vurdering af grundvandsforekomstens kvalitative tilstand.

Grundvandet er vurderet i 2 niveauer. Det øvre magasin (0-20 meter under grundvandsspejl) og
det det mellemste magasin (20-50 m u gvs). Grundvandet i dybere magasiner > 50 m u gvs.
forventes at være salt (på nær en enkelt lokalitet), dels på grund af den kystnære beliggenhed, dels
på grund af, at magasinbjergarten visse steder er kalk. Denne inddeling er udgangspunktet for
vurdering af den kvalitative tilstand i basisanalyse II.
Risikoanalysen for grundvandets kemiske tilstand er lavet på baggrund af gennemsnit af de
boringskontroller fra perioden 1995-2003, som Viborg Amt er i besiddelse af. Der er lavet
dataudtræk af forskellige hovedelementer og pesticider. En overordnet gennemgang af data viser,
at de alt overskyggende problemstoffer er nitrat og pesticider.
NITRAT: Hvor nitrat er over 25 mg/l, se faktaboks, er magasinet betragtet som en forekomst, hvor
der er risiko for ikke at opnå god kemisk tilstand i 2015. Baggrunden for at vælge 25 mg/l er, at
hvor 25 mg/l forekommer hyppigt vil risikoen for at drikkevandskriteriet på 50 mg/l overskrides være
stor. Som det fremgår af figur 5.2.1 for hele Viborg Amt, er især grundvandsmagasinerne fra 0 – 20
meter under grundvandsspejlet forurenet med nitrat, medens de dybere magasiner kun er forurenet
mere sporadisk.
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Figur5.2.1. Fordeling af nitrat i de 3 dybdeintervaller på baggrund af data fra hele Viborg Amt.
Det er imidlertid vigtigt at påpege, at selvom der er områder, hvor de mellemste magasiner i denne
basisanalyse udpeges til at have tilstanden ”GOD i år 2015”, vil vandkvaliteten også her forringes
med tiden efterhånden som nitrat fra magasinerne ovenover spredes til de dybere
grundvandsmagasiner, i takt med at reduktionskapaciteten i jordlagene bruges op. Den generelle
tidshorisont, for at det sker, er flere hundrede år, men ved store vandindvindinger eller hvor der
optræder særlige geologiske forhold kan udviklingen gå væsentligt hurtigere. Skal den gode
kvalitet i de dybere grundvandsmagasiner bevares på langt sigt, vil det derfor blive nødvendigt at
gøre en indsats for at mindske udvaskningen af nitrat til under 50 mg/l, en indsats der rækker ud
over 2015.
Udvaskning af nitrat til søer, fjorde og havet kan give problemer, selvom grænseværdien for
drikkevand er overholdt. I grænseområdet mellem vandløbet og grundvandet kan der ske en
reduktion af nitratindholdet. Det vand, der tilføres vandområderne, indeholder formodentlig mindre
nitrat, end der måles i grundvandet. Reduktionsprocesserne er imidlertid ikke endeligt afklaret, og
derfor tages der ikke hensyn til denne reduktion i udpegningen af risikoområder.
PESTICIDER: Ved pesticidfund, er magasinet betragtet som en forekomst, hvor der er risiko for
ikke at opnå god kemisk tilstand i 2015.

5.2.2.

Resultater grundvandets tilstand

De øvre magasiner (0 – 20 meter under grundvandsspejl) – kortbilag G01
Det øvre grundvand udenfor naturområder (> 10 ha) anses generelt for at være i risiko for ikke at
opnå god tilstand i 2015. Det skyldes


Stor hyppighed af højt nitratindhold og af pesticidfund, som ikke opfylder målsætningen.



Kendskab til forurenede og muligt forurenede grunde.



Byområder.

Grundvandets påvirkning af søer og vandløb udnævnes ikke til risiko, da nitrat ikke er
begrænsende, og da der ikke er tilstrækkelig viden om pesticider i søer og vandløb, samt tilførsel
af fosfor fra grundvand.
Sammenhængende beskyttede naturområder på mere end 10 ha betragtes som områder, hvor det
øvre grundvand ikke er truet.
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I tabel 5.2.1 ses, hvor mange boringer med kendt filter i det øvre magasin (0-20 meter under
grundvandsspejl), der har nitrat eller pesticider. Tallene for pesticider og nitrat er ikke helt
sammenlignelige, da der er en større datamængde med nitrat end pesticider. Desuden er det valgt
kun at medtage boringer med mere end 25 mg/l nitrat, mens alle fund er taget med for pesticider.

Viborg Amt

% boringer med nitrat > 25 mg/l

% boringer med pesticidfund > 0,02

53

57

Tabel 5.2.1: Procent boringer med filter i det øvre magasin (0 – 20 meter under grundvandsspejl),
hvor der er nitrat eller pesticider.

Påvirkning af naturområder
Vandløb: Det vurderes, at en stor del af nitrat i vandløbene stammer fra de øvre
grundvandsmagasiner. Nitrat vurderes dog ikke at være et problem i vandløb. Pesticider er der ikke
målt på.
Søer: Der er kun få nitratbegrænsede søer. Der er generelt ikke tegn på, at grundvandet forurenes
med fosfor fra jordoverfladen, når der ses bort fra punktforureninger. Et eventuelt højt fosforindhold
i overfladevand vil derfor normalt ikke skyldes fosforforurenet grundvand. Grundvandet betragtes
derfor ikke som en forureningskilde overfor søer og vandløb, og grundvandsressourcer er følgelig
ikke udpeget som ”RISIKO” på grund af fosfor.
Terrestriske naturtyper: Der er ikke viden nok til at sige om grundvandets kemiske tilstand er en
risiko for terrestriske naturtyper.
5.2.2.1.

Det mellemste magasin (20 – 50 meter under grundvandsspejl) – kortbilag G02

Der er kun to lokaliteter med data fra det mellemste magasin. Begge lokaliteter har lave
nitratværdier, men der er fund af pesticider i den ene, dog ikke over grænseværdien. Området med
pesticidfund er udnævnt som risikoforekomst. Udpegningen understøttes af adskillige fund af
pesticider i de øvre magasiner i samme område.
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5.2.2.2.

Regionplanens regningslinier om grundvandet kvalitative tilstand.

Retningslinier og målsætninger om grundvandets kemiske
tilstand:
Viborg Amt, 2005.
Regionplan pkt. 9.4: Drikkevand skal have en kvalitet der mindst opfylder
lovgivningens krav. Forsyningen skal baseres på uforurenet grundvand, der efter en
simpel behandling for naturligt forekommende stoffer opfylder disse krav.
Regionplan pkt. 27.2: Beskyttelse af grundvandet mod forurening skal prioriteres
højere end arealanvendelse, der indebærer risiko for forurening. Der skal overalt tages
forholdsregler, der kan forebygge forurening af grundvandet.
Regionplan pkt. 27.5: Forurening af grundvandet, som stammer fra arealanvendelsen
eller fra punktkilder, og som kan skade levevilkårene for plante- og dyrelivet på land
eller i vandområder, skal søges undgået.
UMT, 13.03.03: Der er i forbindelse med indsatsplanlægning vedtaget at udpege
områder som nitratfølsomme, hvis nitratindholdet i de dybere grundvandsmagasiner
overskrider 25 mg/l indenfor en periode på 100-200 år. 25 mg/l er valgt som
alarmværdi for at sikre at grænseværdien på 50 mg/l ikke overskrides.

5.3.

Grundvandets Kvantitative tilstand

I anden del af basisanalysen fokuseres der på grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand i
forhold til gældende regionplans målsætning, se faktaboks. Der skelnes ikke mellem de forskellige
dybder af forekomster. Vandløbsoplande eller -deloplande bruges som udgangspunkt. Analysen er
tredelt:


Der udpeges områder, hvor indvindingen af grundvand overstiger
grundvandsdannelsen, dvs. høj påvirkning af grundvandsressourcen.



Der udpeges områder, hvor indvindingen af grundvand påvirker vandstanden i
vandområder og terrestriske økosystemer, så målsætningen i regionplanen ikke kan
overholdes.



Der udpeges områder, hvor indvinding af grundvand kan føre til saltvandspåvirkning.

5.3.1.

20

%

af

Metode til vurdering af grundvandets kvalitative tilstand.

Indenfor hvert vandløbsopland/delopland er grundvandsressourcen opgjort på baggrund af
medianminimum og nettonedbør.
Indvindingen af grundvand er opgjort på baggrund af tilladte vandmængder 2003 (basisanalyse del
I). Markvanding er indregnet med 50 % af den tilladte vandmængde for at tage højde for at der ikke
vandes i fuldt omfang hvert år. De øvrige indvindinger er indregnet med 100 %.
Påvirkningen er beregnet som indvinding / grundvandsdannelse x 100 %.
Resultat – kortbilag G03:
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Der er 3 oplande ud af 12 der er i risiko for ikke at opfylde målsætningen i regionplanen på grund af
ovennævnte tre punkter.
1. Grundvandsressourcen:
Der er 1 opland, hvor grundvandsressourcen er påvirket over 20 %.
2. Vandløb:
Der er 2 oplande med påvirkning under 20 %, hvor vandløbsmålsætningen ikke kan overholdes, og
hvor de således er i ”Risiko”. Det fremgår også af afrapporteringen for de enkelte
vandløbsstrækninger.
3. Saltvand:
Der er ingen steder, at saltvand er et problem pga. menneskelig påvirkning.
5.3.1.1.

Regionplanernes retningslinier om grundvandets kvantitative tilstand.

Viborg Amt, 2005.
Pkt. 9.3: Udnyttelse af grundvandsressourcen skal
ske under hensyntagen til ressourcens størrelse og
kvalitet og til de naturværdier, der er knyttet til
grundvandet.

6. Påvirkninger
6.1.

Forventede udviklingstendenser for punktkilderne begrundet i allerede
planlagte og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på
vandforekomsten

Der er taget udgangspunkt i tiltag på de forskellige punktkilder i vedtagne regionplaner fra de
amter, der har udledninger i samme vandområder.
I bilag P01 ses en oversigt over amtets retningslinier, krav og/eller henstillinger, samt tidshorisont
og forventede effekter.
Sammenfatning for de forskellige punktkilder:

6.1.1.

Renseanlæg

Renseanlæggene opfylder generelt de stillede krav i regionplanerne eller nationale krav. Der er
fokus på de få udledninger, der er årsag eller medvirkende årsag til, at målsætningen for
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vandområdet ikke er opfyldt. Der forventes ingen yderligere reduktion på stoftransporten af
kvælstof og fosfor til vandområderne, som følge af krav i regionplanerne.

6.1.2.

Regnbetingede udløb.

Der stille funktionskrav til udledningerne. Der er fokus på de udledninger, der er årsag eller
medvirkende årsag til, at målsætningen for vandområdet ikke er opfyldt. Inden 2009 skal der
etableres rensning/bassiner ved de regnbetingede udledninger, så de ikke er til hinder for at
kvalitetsmålene kan overholdes (jvf. Regionplan 2005).
Det forventes, at der vil være positiv lokal effekt af reducerede vand- og stofmængder. Det kan ikke
forventes, at målsætningen kan opfyldes i alle recipienter i 2016, (22.dec.2015?)men
regnbetingede udledninger må ikke være årsagen, hvis regionplanens retningslinie efterfølgers.

6.1.3.

Industrispildevand

Udledningerne reguleres i udledningstilladelser, og spildevandet renses i velfungerende
renseanlæg, som generelt overholder kravene. Enkelte virksomheder er omfattet af
Vandmiljøplanens krav om at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor ved anvendelse af bedst
tilgængelig teknik (BAT).
Der foregår en løbende revurdering af virksomhedernes udledningstilladelser, bl.a. for at forbedre
kontrolformen og fastsætte udlederkrav til miljøfremmede stoffer af hensyn til overholdelse af
nationale krav for disse stoffer og vandkvalitetskrav fastsat i regionplanen. Der forventes ikke en
reduktion i udledningen af organisk stof og næringssalte. (ingen resultater af BAT bestemmelsen?)
Fastsættelse af vandkvalitetskrav kan få betydning for virksomhederne i form af nye teknologiske
tiltag på renseanlæggene og/eller substitution af kemikalier.

6.1.4.

Dambrug

Der foregår en løbende proces med at miljøgodkende dambrugene med det sigte, at vandløbenes
målsætninger kan opfyldes omkring dambrugene. Udledningen af medicin og andre miljøfremmede
stoffer fra akvakultur må ved udgangen af 2006 ikke være årsag til, at vandkvalitetskravene for
stofferne overskrides.
Samtlige dambrug skal inden 1. juli 2007 have fornyet deres vandindvindingstilladelser, og skal i
den forbindelse altid afgive minimum halvdelen af medianminimumsvandføringen til vandløbet.
Effekten bliver, at dambrugene skal bruge mindre vand en hidtil og recirkulere mere af vandet.
Driftsændringerne vil medføre en bedre rensning af produktionsvandet og bidrage til en generel
lokal forbedring af vandkvaliteten.

6.1.5.

Spildevand i det åbne land.

Det forventes, at kommunerne, som beskrevet i de respektive spildevandsplaner, påbyder
enkeltliggende ejendomme i det åbne land at opgradere spildevandsrensningen, så den opfylder
renseklasserne til de vandløb eller søer, der er udpegede i regionplanerne. Det forventes, at den
forbedrede spildevandsrensning eller nedsivning vil have stor lokal effekt, men det forventes ikke at
alle målsætninger i vandløb med renseklasser vil kunne opfyldes med forbedret
spildevandsrensning på enkeltliggende ejendomme.
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7. Sammenfatning
7.1.

Overfladevand Inddeling af overfladevand i kategori samt
identificering af påvirkningstyper

I tabellerne nedenfor er der sket en inddeling af overfladevand i kategori samt identificering af
påvirkningstyper, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om vurdering af vandforekomsters tilstand.

Vandløb
Total længde km:
Kategori I
Kategori II

42,0

B

Ia
Ib
IIa
IIb
IIc

0
3,7
0
36,6
1,7

Søer
Total areal ha:
Kategori I
Kategori II

7.2.

FM

971

MFS

0
3,7
0
36,6
1,7

0
3,7
0
36,6
1,7

Antal søer i Kat I:

15

B
824
134
13
0
0

Ia
Ib
IIa
IIb
IIc

KH

FM

0
0
0
0
0

U
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

Antal søer i Kat II:

KH
0
0
0
0
0

N

MFS
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0

3
U

0
0
0
0
0

Grundvandsforekomster: Inddeling af grundvands-forekomster i
kategori samt identificering af påvirkningstyper.

I den følgende tabel 7.2.2. ses en samlet oversigt over grundvandsforekomsternes tilstand i oplandet til Vesterhavet.

Grundvandsforekomster
Kvantitativ

Kemisk
(% af oplandets areal 220
km2)

Antal

Areal
2

km

Procent
af areal

Øvre

Mellem

Kategori I: God tilstand
22. dec. 2015

8

165

75

77 %

96 %

Kategori II: Risiko for at
gældende regionplans
målsætning ikke kan
opfyldes senest 22. dec.
2015.

3

55

25

23 %

4%

Tabel 7.2.2. Samlet oversigt over grundvandsforekomsternes tilstand i oplandet til Vesterhavet..
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okkerudledning. Der er dog mange tilfælde af okker udledninger, som påvirker
lokalt).

Kortbilag V08:

Upåvirkede vandløbsstrækninger pr. 22. dec. 2015.

Kortbilag V09:

Vurdering af målopfyldelse for vandløb pr 22. dec. 2015.

Søer:
Kortbilag S01:

Gældende regionplanmålsætning for søer i 2005

Kortbilag S02:

Vurdering af målopfyldelse for søer i 2015.

Kortbilag S03:

Påvirkningstyper for søer hvor målsætningen ikke forventes opfyldt i 2015.

Kystvande:
Kortbilag M01:

Regionplanens målsætninger for Vesterhavet.

Kortbilag M02:

Vurdering af målopfyldelse i Vesterhavet i 2015.

Kortbilag M03.

Påvirkede områder.

Grundvand:

Side 27
______________

Vandrammedirektivets basisanalyse del II
_________________________________________________________________________

Kortbilag G01:

Kvalitativ påvirkning af øvre grundvandsforekomst

Kortbilag G02:

Kvalitativ påvirkning af mellemste grundvandsforekomst

Kortbilag G03:

Områder med påvirkning af grundvandets kvantitative tilstand

Punktkilder:
Bilag P01:

Forventede udviklingstendenser for punktkildeudledningerne i Viborg Amt
begrundet i allerede planlagte tiltag og iværksatte samt vedtagne tiltag med
effekt på vandforekomsten.

Side 28
______________

0

kilometer

5

10

V01
V01 -- Gældende
Gældende målsætning
målsætning

Basis målsætning
Lempet målsætning
Skærpet målsætning

Gældende målsætning

0

kilometer

5

10

V02
V02 -- Biologisk
Biologisk påvirkede
påvirkede vandløbsstrækninger
vandløbsstrækninger

Biologisk påvirkede vandløbsstrækninger

Biologisk påvirkede vandløbsstrækninger
pr. 22. december 2015

0

kilometer

5

10

V03
V03 -- Fysisk
Fysisk (morfologisk)
(morfologisk) påvirkede
påvirkede

Fysisk (morfologisk) påvirkede

Fysisk (morfologisk) påvirkede
pr. 22. december 2015

0

kilometer

5

10

V04
V04 -- Kvantitativt
Kvantitativt hydrologisk
hydrologisk påvirkede
påvirkede strækninger
strækninger

Kvantitativt hydrologisk påvirkede strækninger

Kvantitativt hydrologisk påvirkede strækninger
pr. 22. december 2015

0

kilometer

5

10

V05
V05 -- Vandløbsstrækninger
Vandløbsstrækninger påvirket
påvirket af
af miljøfarlige
miljøfarlige stoffer
stoffer pr
pr 22.
22. Dec.
Dec. 2015
2015

Vandløbsstrækninger påvirket af miljøfarlige stoffer

Vandløbsstrækninger påvirket af miljøfarlige stoffer
pr. 22. december 2015

0

kilometer

5

10

V06
V06 -- Vandløbsstrækninger
Vandløbsstrækninger påvirket
påvirket med
med næringssalte
næringssalte pr
pr 22.
22. Dec.
Dec. 2015
2015

Vandløbsstrækninger påvirket af næringssalte

Vandløbsstrækninger påvirket af næringssalte
pr. 22. december 2015

0

kilometer

5

10

V07
V07 -- Vandløbsstrækninger
Vandløbsstrækninger påvirket
påvirket af
af okker
okker pr
pr 22.
22. Dec.
Dec. 2015
2015

Vandløbsstrækninger påvirket af okker

Vandløbsstrækninger påvirket af okker
pr. 22. december 2015

0

kilometer

5

10

V08
V08 -- Upåvirkede
Upåvirkede vandløbsstrækninger
vandløbsstrækninger pr
pr 22.
22. Dec.
Dec. 2015
2015

Upåvirkede vandløbsstrækninger

Upåvirkede vandløbsstrækninger
pr. 22. december 2015

0

kilometer

5

10

V09 - Vurdering af målopfyldelse for vandløb pr 22. Dec. 2015

opfyldt

ikke opfyldt

Vurdering af målopfyldelse for vandløb
pr. 22. dec. 2015

0

kilometer

5

10

S01
S01 -- Gældende
Gældende regionplanmålsætning
regionplanmålsætning for
for søer
søer ii 2005
2005

C - Lempet målsætning

B - Generel målsætning

A - Skærpet målsætning

0

kilometer

5

10

S02
S02 -- Vurdering
Vurdering af
af målopfyldelse
målopfyldelse for
for søer
søer ii 2015
2015

Søer i risikogruppe

Søer der ikke er i risikogruppe

0

kilometer

5

10

U
U
UU
U
U

S03
S03 -- Påvirkningstyper
Påvirkningstyper for
for søer
søer hvor
hvor målsætningen
målsætningen ikke
ikke forventes
forventes opfyldt
opfyldt ii 2015
2015

0

kilometer

5

10

M01
M01 -- Målsætningskort
Målsætningskort

˜
˜

˜

havn, lempet målsætning

badevand, skærpet målsætning

basismålsætning

0

kilometer

5

10

M02 - Målopfyldelse

˜

˜

lempet målsætning opfyldt

skærpet målsætning opfyldt

basismålsætning opfyldt

0

kilometer

5

10

M03
M03 -- Påvirkninger
Påvirkninger

S
U

S

SS

U
SS
S
˜
˜
S
S
SS
S
S

˜

S
S

U

1sømilegrænse

kystsikring og bunkers

råstofindvinding

klapplads

havn

regnvandsbetinget udløb, seperatkloak

regnvandsbetinget udløb, fælleskloak

spildevandsudløb

0

Kilometer

5

10

Landbrug

Beskyttet natur eller skov

Byområde eller forurenet areal

Rødlige nuancer: risiko for ikke at opnå god tilstand i 2015. Grønne nuancer: God tilstand forventes i 2015
Muligt forurenet grund
Forurenet grund

Kvalitativ tilstand øvre magasin

Kortbilag G01 - Kvalitativ påvirkning af øvre grundvandsforekomst

0

kilometer

5

10

Kortbilag G02 - Kvalitativ påvirkning af mellemste grundvandsforekomst

Målsætning opfyldt 2015
Intet vindue
Målsætning ikke opfyldt 2015

Grundvandsforekomster mellemste magasin

Ingen aktiv tegnforklaring.

0

10

Kilometer

5

G03 - Områder med påvirkning af grundvandets kvantitative tilstand

Risiko for
for ikke
ikke at
at opnå
opnå god
god tilstand
tilstand
Risiko

God tilstand
tilstand forventes
forventes opnået
opnået
God

Kvantitativ
Kvantitativ tilstand
tilstand -- Vesterhavet
Vesterhavet

P 02
Basisanalyse II
Forventede udviklingstendenser begrundet i allerede planlagte tiltag og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på
vandforekomsten
Amt
Viborg

Regionplan Kilde
2005
Spildevand generelt

Krav
Retningslinie
Det er Amtsrådets mål, at spildevand fra
husholdninger og erhverv renses således,
at befolkningens sundhed og levevilkårene
for dyre- og plantelivet sikres. Der må ikke
ske tilførsel af stoffer, der kan forringe
naturtilstanden eller vandkvaliteten.

Tidsplan
-

Forventet effekt
Effekt ikke til at
kvantificere. Målet er
baggrunden for at
sætte vilkår til
udledninger.

-

Se punkter herunder.

Viborg

2005

Renseanlæg

Spildevandsudledninger i oplandene til
Limfjorden, Hjarbæk Fjord og Gudenåen,
skal opfylde særlige rensekrav

Se herunder

Viborg

2005

Rensningsplanen for
Limfjorden:

Ved anlæg med en kapacitet på mere end Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor pr. Enkelt renseanlæg
1000 personækvivalenter (pe) skal der ske liter og 8 mg kvælstof pr. liter.
mangler at opfylde
skærpet rensning for næringssalte.
kravene (781-602
Lihme). Forventes
nedlagt i løbet af 2006
og spildevandet renset
på 789-402.

Kravene har været
indført i flere år, så
den største effekt er
allerede set.

Viborg

2005

Rensningsplanen for
Hjarbæk Fjord:

Indenfor det opland der afvandes til
Hjarbæk Fjord, fastlægges skærpet
rensning for anlæg ned til 500
personækvivalenter.

Udlederkrav er fastsat til:1 mg fosfor pr. liter og Er udført
8 mg kvælstof pr. liter.

Udledning er
reduceret.

Viborg

2005

Mindre udledninger

Spildevandsudledninger større end 30
personækvivalenter fra samlede
bebyggelser, enkeltejendomme eller
virksomheder skal som minimum renses
mekanisk og biologisk.

Samlede udledninger større end 30 PE udleder max 20 mg BI5/l

Begrænset hvad
yderligere reduktion,
der vil komme.

Viborg

2005

Spredt bebyggelse

Oplande til vandområder, hvor
Forbedret rensning til renseklasse O og OP i
kvalitetsmålet ikke er opfyldt på grund af
udpegede områder
spildevandsudledning fra
enkeltejendomme, er udpeget på kort 30
og kortbilag 3. På ejendomme i disse
oplande skal der ske en forbedret rensning
af spildevandet med reduktion for organisk
stof og fosfor som anført på kortet.

Viborg

2005

Udledning til A-vandløb Udledning af spildevand til vandområder
med skærpet målsætning skal begrænses
fra enkeltejendomme og fra
spildevandsanlæg uden for samlet
bebyggelse.

-

Viborg

2005

Nedsivning

Nedsivning af spildevand i "områder med særlige drikkevandsinteresser" og i
fremtidige indvindingsoplande skal
begrænses. Eksisterende nedsivning af
spildevand fra flere ejendomme i sådanne
områder skal ændres til rensning og
udledning til et vandområde, efterhånden
som anlæggene ønskes ændret, udbygget
eller nyvurderet af myndighederne.

-

I et begrænset antal
områder kan
ejendomme, der nu
nedsiver, blive
kloakeret og give
anledning til større
udledning.

Viborg

2005

Regnbetingede
udledninger

For spildevandsudledninger, som
forekommer i forbindelse med regnvejr,
skal der inden 2009 etableres rensning
(bassiner), således at disse udledninger
ikke er til hinder for opfyldelse af
kvalitetsmålene for de vandområder,
udledningerne sker til. Kommunerne skal
ajourføre en prioriteret liste over de
nødvendige bassiner.

De fleste kommuner har
lavet bassinplan med en
tidsplan for etablering af
bassiner frem til 2009.

Viborg

2005

Spildevand generelt

Kommunernes spildevandsplaner skal
følge regionplanens retningslinier.
Hovedtrækkene skal optages i lokalplaner
og kommuneplaner, hvori der skal
foretages en vurdering af mulighederne for
tilfredsstillende spildevandsafledning i
forbindelse med planlagt byudvikling. Det
forventes, at kommunerne vedtager
handlingsplaner vedrørende renovering af
byernes kloaknet.

Ved
overløbsbygværker
kan forventes en
reduktion på ca. 40%
i udledte
stofmængder. Ved
regnvandsudløb vil
den største effekt
være sikring mod
erosion (fysiske
forhold, neddrosling),
dog kan der ved
rensedamme
forventes en
reduktion på 60% for
P og COD, samt 20%
for N.
-

Viborg

2005

Dambrug

Øget produktion på ferskvandsdambrug
kan kun tillades, hvis driften af dambruget
er foenelig med kvalitetsmålet for de
berørte vandområder.

Viborg Amt har retningslinier for etablering af
bassiner. Ved overløbsbygværker må
udledningen ikke give anledning til uæstetisk
forurening i alle recipienter eller til iltsvind i B13-vandløb (og store A-målsatte). Udløb fra
regnvandskloakken må ikke give anledning til
erosion eller oversvømmelse. Belastningen af
søer fastsættes efter konkret vurdering. Ved
udbygning af kloaksystemer / renseanlæg skal
der især i Gudenåens opland være skærpet
opmærksomhed på fosfortilførselen for
kloakkernes overløb. Det anbefales at
separatkloakere.

Spildevandsplanerne
planlægger forbedringer
udført senest 2012. I
nye områder kan
tidsplan strække
længere end 2012, men
forventes udført
omkring 2015.

-

Højest tilladelige foderforbrug er fastsat efter Miljøgodkendelser er
dambrugsbekendtgørelsen eller gennem vilkår under udarbejdelse.
i en miljøgodkendelse. Udvidelser må ikke give
anledning til en betydelig øget udledning eller
miljøbelastning.

I de udpegede
oplande vil
udledningen blive
reduceret.
Renseklasse O: 90%
reduktion af organisk
stof. Renseklasse
OP: 90 % reduktion af
både organisk stof og
fosfor.
Ingen eller kun få.

Tre dambrug i Fjends
er af hensyn til
vandløbet nedlagt.

