
 

 

 

  

Høringsnotat 
 
Udkast til vandområdeplaner for 
Danmarks fire vandområdedistrikter 
 
Resumé og kommentering af høringssvar 
vedrørende specifikke forhold for 
vandområdeplanen for Bornholm  
 
 
Juni 2016 
 



 

2 

 

 

  

Titel: 

Høringsnotat. Udkast til vandområdeplaner for 

Danmarks 4 vandområdedistrikter. Resumé og 

kommentering af høringssvar vedrørende 
specifikke forhold for vandområdeplanen for 

Bornholm 

 

Redaktion: 

Vandplanlægning 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning  

 

ISBN nr. 

978-87-7175-576-3 

 

 

Må citeres med kildeangivelse. 



 

3 

 

Indhold 
 
 
 

 Indledning ......................................................................................................... 4 1.

 Vandløb .............................................................................................................. 6 2.

 Resumé ................................................................................................................................... 6 2.1

 Beskrivelse af vandområder .................................................................................................. 6 2.2

 Tilstandsvurdering ................................................................................................................. 6 2.3

 Miljømål herunder brug af undtagelser ................................................................................ 9 2.4

 Udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder ............................................ 12 2.5

 Vandløbsrestaurering ........................................................................................................... 19 2.6

 Fjernelse af spærringer ......................................................................................................... 19 2.7

 Spildevand ....................................................................................................... 22 3.

 Resume ................................................................................................................................. 22 3.1

 Spredt bebyggelse ................................................................................................................ 22 3.2

 



 

4 

 

 Indledning 1.

Forslag til vandplaner for Danmarks fire vandområdedistrikter var i 6 måneders offentlig 

høring i perioden 22. december 2014 til 23. juni 2015. Efter udløbet af høringsfristen var 

der indkommet i alt ca. 7000 høringssvar fra statslige myndigheder, regioner, kommuner, 

interesseorganisationer, erhvervsorganisationer og private borgere. 

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) har udarbejdet et 

generelt høringsnotat med resuméer af og kommentarer til de synspunkter i 

høringssvarene, som er af overordnet og generel karakter. Det drejer sig fx om 

bemærkninger til høringsprocessen, miljømålene for vandområderne, det faglige 

grundlag for vandplanerne, virkemidler, økonomi og anvendelse af vandrammedirektivets 

undtagelsesbestemmelser. 

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har herudover udarbejdet 4 høringsnotater for 

specifikke forhold – ét for hvert af de fire vandområdedistrikter.  

 

I dette notat resumeres alle de indkomne høringssvar fra høringen, som er af stedspecifik 

karakter i tilknytning til vandområdedistrikt Bornholm. Høringssvarene er kommenteret, 

og det oplyses, hvor det er relevant, om og hvordan høringssvarene har ført til ændringer i 

de endeligt vedtagne vandområdeplaner. 

 

Alle høringsnotater findes på www.svana.dk 

 

Læsevejledning, høringsnotatets opbygning og indhold 

 

Under høringssvar om specifikke forhold hører høringssvar, hvor imødekommelse alene 

vil kræve ændringer for det specifikke forhold, idet høringssvaret ikke rejser principielle 

spørgsmål. Det kan fx være et svar, hvori det fx oplyses, at en konkret spildevandsindsats 

ikke bør gennemføres, fordi man mener, at det ikke er spildevandsudledninger, der udgør 

det miljømæssige problem i vandløbet. Såfremt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

efter at have vurderet sagen nærmere, er enig i høringssvaret, ændres 

vandområdeplanens indsats for denne specifikke lokalitet. Ændringen fører ikke til 

tværgående ændringer i vandområdeplanerne eller retningslinjerne for udarbejdelse af 

vandområdeplanerne.  

 

De specifikke høringssvar indeholder for hovedpartens vedkommende specifikke 

oplysninger om de faktiske forhold for vandløbs- og spildevandsindsatser og/eller ønsker 

til nye indsatser eller ønsker om, at indsatser skal udgår. 

 

Behandlingen af høringssvar vedrørende specifikke forhold er baseret på retningslinjerne 

for udarbejdelse af vandområdeplaner. Retningslinjerne findes på Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltnings hjemmeside. 

 

Høringssvarene er behandlet, resumeret og besvaret hver for sig og under det medie eller 

indsatsområde, som svaret vedrører. Høringsnotatet er således opbygget i kapitler, hvor 

alle svar der omhandler vandløb er indeholdt i kapitel 2. Herefter følger kapitler om 

http://www.svana.dk/
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høringssvarene i relation til indsatserne for henholdsvis søer og spildevand. I notatets 

kapitler er det indledningsvist oplyst, hvor mange høringssvar der er indkommet om 

emnet. Tallet vil ikke i alle tilfælde stemme overens med antallet af resumerede svar, da 

nogle kan have indsendt flere høringssvar om det samme emne under samme navn. 

 

Under hvert emne behandles først høringssvar fra myndigheder. Herefter følger svar fra 

organisationer, så virksomheder og til sidst svar fra private borgere.  

 

Såfremt du som privat borger har indsendt et høringssvar, er høringssvaret blevet tildelt 

et 12-cifret løbenummer. Det kan du bruge til at genfinde resumering og Styrelsen for 

Vand- og Naturforvaltnings stillingtagen til dit høringssvar i høringsnotatet. Hvis du har 

afgivet dit høringssvar via Naturstyrelsens (nu Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings) 

elektroniske høringsportal, er løbenummeret sendt til dig elektronisk i forbindelse med 

afgivelse af høringssvaret. Kender du ikke løbenummeret for dit høringssvar, kan du 

kontakte Miljø- og Fødevareministeriets Informationscenter for natur og miljø og få 

løbenummeret oplyst. Der er her åbnet en hotline, hvor der også kan gives svar på 

generelle spørgsmål til vandområdeplanerne, men særligt specifikke spørgsmål vil blive 

sendt til besvarelse i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.  
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 Vandløb 2.

 Resumé 2.1

 

Der er modtaget høringssvar vedrørende vandløb. Høringssvarene omhandler 

beskrivelse af vandområder, tilstandsvurdering, miljømål herunder brug af 

undtagelser, udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder, 

vandløbsrestaurering og fjernelse af spærringer.  

 Beskrivelse af vandområder 2.2

 

Der er i alt modtaget 2 høringssvar, der omhandler beskrivelse af vandområder. 

 

Høringssvar er modtaget fra Bornholms Regionskommune. 

Myndighed 

Bornholms Regionskommune 
Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune oplyser, at en rørlægning på Vellens Å har et 

forkert forløb på vandområdeplanens kortgrundlag. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har taget oplysningerne til efterretning og 

rettet kortgrundlaget i overensstemmelse med kommunens oplysninger. 

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at en spærring i Skovsholm Bæk ikke 

fremgår af vandområdeplanens kortgrundlag. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Bornholms Regionskommunes oplysninger om spærring ROS-607 tages til 

efterretning således, at spærringen nu fremgår af vandområdeplanens 

kortgrundlag. 

 

 

 Tilstandsvurdering 2.3

 

Der er i alt modtaget 11 høringssvar, der omhandler tilstandsvurdering. 

 

Høringssvarene er modtaget fra Bornholms Regionskommune.  

 

Myndighed 

Bornholms Regionskommune 
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Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at det må være en fejl, at den samlede 

økologiske tilstand i Tilløb til Læs Å oa.er vurderet til at være dårlig. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Ved en fornyet gennemgang af datagrundlaget for tilstandsvurderingen i 

vandområdet i Tilløb til Læs Å ao. er der for fiskedata vurderet, at tilstanden for 

fisk skal ændres fra dårlig tilstand til moderat tilstand. Ændringen medfører, at 

vurderingen af den samlede økologiske tilstand i vandområdet ændres fra dårlig 

tilstand til moderat tilstand. Med hensyn til tilstandsvurderingen henvises til 

'Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanerne.'  

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholm Regionskommune anfører, at det må være en fejl, at den samlede 

økologiske tilstand i Døndals Å/Spellinge Å er vurderet til at være moderat. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Ved en fornyet gennemgang af datagrundlaget for tilstandsvurderingen i 

vandområdet Døndals Å/Spelling Å er der for fiskedata vurderet, at tilstanden for 

fisk skal ændres fra ukendt tilstand til god tilstand. Ændringen medfører, at 

vurderingen af den samlede økologiske tilstand i vandområdet uændret forbliver 

at være moderat tilstand. Den samlede tilstand er begrundet i tilstanden for 

smådyr. Med hensyn til tilstandsvurderingen henvises til 'Retningslinjer for 

udarbejdelse af vandområdeplanerne.'  

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at det må være en fejl, at den samlede 

økologiske tilstand i Tilløb til Svenskebæk er vurderet til at være dårlig. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Ved en fornyet gennemgang af datagrundlaget for tilstandsvurderingen i 

vandområdet i Tilløb til Svenskebæk er der for fiskedata vurderet, at tilstanden for 

fisk skal ændres fra dårlig tilstand til moderat tilstand. Ændringen medfører, at 

vurderingen af den samlede økologiske tilstand i vandområdet ændres fra dårlig 

tilstand til moderat tilstand. Med hensyn til tilstandsvurderingen, henvises til 

'Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanerne.'  

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at det må være en fejl, at den samlede 

økologiske tilstand i Samsing Å er vurderet til at være ringe. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Ved en fornyet gennemgang af datagrundlaget for tilstandsvurderingen i 

vandområdet Samsing Å er der for fiskedata vurderet, at tilstanden for fisk skal 

ændres fra ukendt tilstand til høj tilstand. Ændringen medfører, at vurderingen af 

den samlede økologiske tilstand i vandområdet uændret forbliver at være i ringe 

tilstand. Den samlede tilstand er på baggrund af tilstanden for makrofytter. Med 

hensyn til tilstandsvurderingen henvises til 'Retningslinjer for udarbejdelse af 

vandområdeplanerne.'  
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Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at det må være en fejl, at den samlede 

økologiske tilstand i tilløb til Tingsted Å, v. Ellelund er vurderet til at være dårlig. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Med hensyn til tilstandsvurderingen henvises til 'Retningslinjer for udarbejdelse af 

vandområdeplanerne.'  

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at det må være en fejl, at den samlede 

økologiske tilstand i Grynebæk er vurderet til at være moderat. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Med hensyn til tilstandsvurderingen henvises til 'Retningslinjer for udarbejdelse af 

vandområdeplanerne.'  

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at det må være en fejl, at den samlede 

økologiske tilstand i Klintebæk er vurderet til at være dårlig. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Med hensyn til tilstandsvurderingen henvises til 'Retningslinjer for udarbejdelse af 

vandområdeplanerne.'  

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at det må være en fejl, at den samlede 

økologiske tilstand i Kelse Å er vurderet til at være ringe. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Ved en fornyet gennemgang af datagrundlaget for tilstandsvurderingen i 

vandområdet Kelse Å er der for fiskedata vurderet, at tilstanden for fisk skal 

ændres fra ringe tilstand til moderat tilstand. Ændringen medfører, at vurderingen 

af den samlede økologiske tilstand i vandområdet ændres fra ringe tilstand til 

moderat tilstand. Med hensyn til tilstandsvurderingen henvises til 'Retningslinjer 

for udarbejdelse af vandområdeplanerne.'  

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at det må være en fejl, at den samlede 

økologiske tilstand i Grødby Å er vurderet til at være dårlig. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Med hensyn til tilstandsvurderingen henvises til 'Retningslinjer for udarbejdelse af 

vandområdeplanerne.'  

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholm Regionskommune anfører, at det må være en fejl, at den samlede 

økologiske tilstand i Tingsted Å er vurderet til at være dårlig. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Med hensyn til tilstandsvurderingen henvises til 'Retningslinjer for udarbejdelse af 

vandområdeplanerne.'  



 

9 

 

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholm Regionskommune anfører, at det må være en fejl, at den samlede 

økologiske tilstand i Kobbe Å/Spagerå er vurderet til at være dårlig. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Ved en fornyet gennemgang af datagrundlaget for tilstandsvurderingen i 

vandområdet Kobbe Å er der for fiskedata vurderet, at tilstanden for fisk skal 

ændres fra dårlig tilstand til høj tilstand. Ændringen medfører, at vurderingen af 

den samlede økologiske tilstand i vandområdet ændres fra dårlig tilstand til ringe 

tilstand. Med hensyn til tilstandsvurderingen henvises til 'Retningslinjer for 

udarbejdelse af vandområdeplanerne.'  

 

 Miljømål herunder brug af undtagelser 2.4

 

Der er i alt modtaget 9 høringssvar, der omhandler miljømål herunder brug af 

undtagelser. 

 

Høringssvar er modtaget fra Bornholms Regionskommune. 

 

Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 8 enkeltpersoner.  

Myndighed 

Bornholms Regionskommune 
Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommuner mener, at det må være en fejl når der i Øle Å er 

undtagelse i forhold til krav om målopfyldelse senest 2021, hvis der samtidig er 

krav om spærringsfjernelse. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Det er korrekt, at der er tale om en fejl, når der i Øle Å er påført en undtagelse på 

strækningen, hvor der sker spærringsfjernelse. Der er ikke målopfyldelse på 

strækningen i dag på grund af en ringe fisketilstand. Der forventes dog fuld 

målopfyldelse på strækningen når der sker spærringsfjernelse, idet der allerede er 

målopfyldelse i form af god økologisk tilstand for smådyr, mens der er ukendt 

tilstand for makrofytter. Undtagelsen på strækningen i Øle Å er fjernet fra 

kortgrundlaget. 

 

Privatpersoner 

20150615114359108 
Sammenfatning af høringssvar 

To borgere ønsker - som alternativ til omklassificering til stærkt modificeret 

vandløb - målsætningen for Tt. Bobbe Å (Bromme Å) lempet, således at vandløbet 

kun skal leve op til kravet om, at tilstanden ikke må forringes. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Ønsket om at lempe miljømålet imødekommes ikke, da det vurderes, at den rette 

indsats kan sikre målopfyldelse. Der er dog ikke fastsat indsats for vandområdet i 
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denne planperiode, idet der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger 

forbundet med en færdiggørelse af forbedringerne inden for fristen. Vandområdet 

er således omfattet af en undtagelse i form af udskydelse af tidsfrist for opnåelse 

af målopfyldelse. 

 

20150615104935257 
Sammenfatning af høringssvar 

To borgere ønsker - som alternativ til omklassificering til stærkt modificeret 

vandløb - målsætningen for Kobbe Å (Spagerå) lempet, således at vandløbet kun 

skal leve op til kravet om, at tilstanden ikke må forringes. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

I henhold til vandrammedirektivet er målsætningen som udgangspunkt god 

økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale med de dertil hørende 

kvalitetselementer. Ønsket om at lempe miljømålet imødekommes ikke, da det 

vurderes, at den rette indsats kan sikre målopfyldelse. Der er dog ikke fastsat 

indsats for vandområdet i denne planperiode, idet der vil være uforholdsmæssigt 

store omkostninger forbundet med en færdiggørelse af forbedringerne inden for 

fristen. Vandområdet er således omfattet af en undtagelse i form af udskydelse af 

tidsfrist for opnåelse af målopfyldelse.  

 

20150615110648514 
Sammenfatning af høringssvar 

To borgere ønsker - som alternativ til omklassificering til stærkt modificeret 

vandløb - målsætningen for Tt. Bobbe Å (Bromme Å) lempet, således at 

vandløbet kun skal leve op til kravet om, at tilstanden ikke må forringes. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

I henhold til vandrammedirektivet er målsætningen som udgangspunkt god 

økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale med de dertil hørende 

kvalitetselementer. Ønsket om at lempe miljømålet imødekommes ikke, da det 

vurderes, at den rette indsats kan sikre målopfyldelse. Der er dog ikke fastsat 

indsats for vandområdet i denne planperiode, idet der vil være uforholdsmæssigt 

store omkostninger forbundet med en færdiggørelse af forbedringerne inden for 

fristen. Vandområdet er således omfattet af en undtagelse i form af udskydelse af 

tidsfrist for opnåelse af målopfyldelse.  

 

20150615112842899 
Sammenfatning af høringssvar 

To borgere ønsker - som alternativ til omklassificering til stærkt modificeret 

vandløb - målsætningen for Bæk i Sdr. Borgedal lempet således, at vandløbet kun 

skal leve op til kravet om, at tilstanden ikke må forringes. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer ikke ønsket om at lempe 

målsætningen. Med henvisning til "Retningslinjer for udarbejdelse af 

vandområdeplaner 2015-2021" fastsættes miljømålet som udgangspunkt til 

minimumskravet om, at alle vandområder skal opnå en god økologisk tilstand. I 

og med, at tilstanden er ukendt, er status for målopfyldelse også ukendt. Således 

mangler der på nuværende tidspunkt den viden, der skal til at fastslå en eventuel 

indsats, som vil kunne medføre målopfyldelse i vandområdet. 
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20150615114247685 
Sammenfatning af høringssvar 

To borgere ønsker - som alternativ til omklassificering til stærkt modificeret 

vandløb - målsætningen for Tt. Spagerå SØ for Klippedal lempet, således at 

vandløbet kun skal leve op til kravet om, at tilstanden ikke må forringes. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer ikke ønsket om at lempe 

målsætningen for Ramløse Å. Med henvisning til "Retningslinjer for udarbejdelse 

af vandområdeplaner 2015-2021" fastsættes miljømålet som udgangspunkt til 

minimumskravet om, at alle vandområder skal opnå en god økologisk tilstand. I 

og med, at tilstanden er ukendt, er status for målopfyldelse også ukendt. Således 

mangler der på nuværende tidspunkt den viden, der skal til at fastslå en eventuel 

indsats, som vil kunne medføre målopfyldelse i vandområdet. 

 

20150615130911724 
Sammenfatning af høringssvar 

En borger ønsker - som alternativ til omklassificering til stærkt modificeret 

vandløb - målsætningen lempet, således at Tilløb til Spagerå kun skal leve op til 

kravet om, at tilstanden ikke må forringes. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Ønsket om at lempe miljømålet for Tilløb til Spager Å imødekommes ikke, idet 

vandområdet allerede opfylder miljømålet. 

 

20150615131327351 
Sammenfatning af høringssvar 

En borger ønsker - som alternativ til omklassificering til stærkt modificeret 

vandløb - målsætningen lempet, således at et vandområde på Spagerå kun skal 

leve op til kravet om, at tilstanden ikke må forringes. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

I henhold til vandrammedirektivet er målsætningen som udgangspunkt god 

økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale med de dertil hørende 

kvalitetselementer. Ønsket om at lempe miljømålet imødekommes ikke, da det 

vurderes, at den rette indsats kan sikre målopfyldelse. Der er dog ikke fastsat 

indsats for vandområdet i denne planperiode, idet der vil være uforholdsmæssigt 

store omkostninger forbundet med en færdiggørelse af forbedringerne inden for 

fristen. Vandområdet er således omfattet af en undtagelse i form af udskydelse af 

tidsfrist for opnåelse af målopfyldelse.  

 

20150615115916936 
Sammenfatning af høringssvar 

En borger ønsker - som alternativ til omklassificering til stærkt modificeret 

vandløb - målsætningen lempet, således at Sølyst Bæk kun skal leve op til kravet 

om, at tilstanden ikke må forringes. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Ønsket om at lempe miljømålet i Sølyst Bæk imødekommes ikke, idet 

vandområdet allerede lever op til god økologisk tilstand. 
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Sammenfatning af høringssvar 

En borger ønsker - som alternativ til omklassificering til stærkt modificeret 

vandløb - målsætningen lempet, således at Vase Å kun skal leve op til kravet om, 

at tilstanden ikke må forringes. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Ønsket om at lempe miljømålet i Vase Å imødekommes ikke, idet der forventes 

målopfyldelse i vandområdet i 2021 som følge af den indsats, der gennemføres i 

form af spildevandsrensning af ukloakerede ejendomme. 

 

 

 Udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2.5

 

Der er i alt modtaget 16 høringssvar fra enkeltpersoner, der omhandler udpegning 

af kunstige og stærkt modificerede vandområder. 

 

Privatpersoner 

20150615114359108 
Sammenfatning af høringssvar 

To borgere ønsker, at vandløbet Tt. Bobbe Å (Bromme Å) omkarakteriseres til stærkt 

modificeret vandløb, da vandløbet er synligt uddybet, og fordi det vil være 

uforholdsmæssigt dyrt at bringe tilbage til naturlig tilstand. Opnåelse af god 

økologisk tilstand vil ikke være foreneligt med fortsat landbrugsdrift, og 

modifikationerne er væsentlige for afvanding af arealerne. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger om forhold, der 

danner baggrund for udpegningen af vandløbet som stærkt modificeret, af 

betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige anvendelse af 

Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021. På den baggrund 

vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver 

baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens ”Aftale om 

Fødevare- og landbrugspakke af december 2015” skal der foretages en 

revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af 

kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige 

kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres 

frem mod 2018. Vandområdet er omfattet af en undtagelse i form af udsættelse af 

tidsfrist for opnåelse af miljømålet, på grund af utilstrækkelig faglig viden til at 

vurdere indsatsbehovet. 

 

20150615104935257 
Sammenfatning af høringssvar 

To borgere ønsker, at vandløbet Kobbe Å (Spagerå) omkarakteriseres til stærkt 

modificeret vandløb, da vandløbet er synligt uddybet, og fordi det vil være 

uforholdsmæssigt dyrt at bringe tilbage til naturlig tilstand. Opnåelse af god 

økologisk tilstand vil ikke være foreneligt med fortsat landbrugsdrift, og 

modifikationerne er væsentlige for afvanding af arealerne. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger om forhold, der 
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danner baggrund for udpegningen af vandløbet som stærkt modificeret, af 

betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige anvendelse af 

Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021. På den baggrund 

vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver 

baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens ”Aftale om 

Fødevare- og landbrugspakke af december 2015” skal der foretages en 

revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af 

kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige 

kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres 

frem mod 2018. Vandområdet er omfattet af en undtagelse i form af udsættelse af 

tidsfrist for opnåelse af miljømålet, på grund af utilstrækkelig faglig viden til at 

vurdere indsatsbehovet. 

 

20150615110648514 
Sammenfatning af høringssvar 

To borgere ønsker, at vandløbet Tt. Bobbe Å (Bromme Å) omkarakteriseres til stærkt 

modificeret vandløb, da vandløbet er synligt uddybet, og fordi det vil være 

uforholdsmæssigt dyrt at bringe tilbage til naturlig tilstand. Opnåelse af god 

økologisk tilstand vil ikke være foreneligt med fortsat landbrugsdrift, og 

modifikationerne er væsentlige for afvanding af arealerne. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger om forhold, der 

danner baggrund for udpegningen af vandløbet som stærkt modificeret, af 

betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige anvendelse af 

Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021. På den baggrund 

vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver 

baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens ”Aftale om 

Fødevare- og landbrugspakke af december 2015” skal der foretages en 

revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af 

kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige 

kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres 

frem mod 2018. Vandområdet er omfattet af en undtagelse i form af udsættelse af 

tidsfrist for opnåelse af miljømålet, på grund af utilstrækkelig faglig viden til at 

vurdere indsatsbehovet. 

 

20150615112842899 
Sammenfatning af høringssvar 

To borgere ønsker, at vandløbet Bæk i Sdr. Borgedal omkarakteriseres til stærkt 

modificeret vandløb, da vandløbet er synligt uddybet, og fordi det vil være 

uforholdsmæssigt dyrt at bringe tilbage til naturlig tilstand. Opnåelse af god 

økologisk tilstand vil ikke være foreneligt med fortsat landbrugsdrift, og 

modifikationerne er væsentlige for afvanding af arealerne. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger om forhold, der 

danner baggrund for udpegningen af vandløbet som stærkt modificeret, af 

betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige anvendelse af 

Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021. På den baggrund 

vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver 

baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens ”Aftale om 
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Fødevare- og landbrugspakke af december 2015” skal der foretages en 

revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af 

kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige 

kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres 

frem mod 2018. Der er ikke planlagt indsats i vandområdet, idet tilstanden er 

ukendt og dermed også status for målopfyldelse. Således mangler der på 

nuværende tidspunkt den viden, der skal til at fastslå en eventuel indsats, som vil 

kunne medføre målopfyldelse i vandområdet. 

 

20150615114247685 
Sammenfatning af høringssvar 

To borgere ønsker, at vandløbet Tt. Spagerå SØ for Klippedal omkarakteriseres til 

stærkt modificeret vandløb, da vandløbet er synligt uddybet, og fordi det vil være 

uforholdsmæssigt dyrt at bringe tilbage til naturlig tilstand. Opnåelse af god 

økologisk tilstand vil ikke være foreneligt med fortsat landbrugsdrift, og 

modifikationerne er væsentlige for afvanding af arealerne. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger om forhold, der 

danner baggrund for udpegningen af vandløbet som stærkt modificeret, af 

betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige anvendelse af 

Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021. På den baggrund 

vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver 

baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens ”Aftale om 

Fødevare- og landbrugspakke af december 2015” skal der foretages en 

revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af 

kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige 

kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres 

frem mod 2018. Der er ikke planlagt indsats i vandområdet, idet tilstanden er 

ukendt og dermed også status for målopfyldelse. Således mangler der på 

nuværende tidspunkt den viden, der skal til at fastslå en eventuel indsats, som vil 

kunne medføre målopfyldelse i vandområdet. 

 

20150615133006591 
Sammenfatning af høringssvar 

Vandløbet Tt. Læså i Vestr. ønskes udpeget om kunstigt.Vandløbet er stærkt 

udrettet og en genopretning af det oprindelige forløb vil ikke være foreneligt med 

den videre landbrugsdrift. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Hovedparten af de danske vandløb er gennem tiden blevet reguleret. Disse 

reguleringer medfører som udgangspunkt ikke at vandløbet skal udpeges som 

stærkt modificeret. Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger 

om forhold, af betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige 

anvendelse af retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanen. På den 

baggrund vurderes det, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af 

plangrundlaget. Som del af regeringens ”Aftale om Fødevare- og landbrugspakke 

af december 2015” skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. 

afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede 

vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd 

inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres frem mod 2018. 
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20150615140753598 
Sammenfatning af høringssvar 

Vandløbet Tt. Tingsted Å ved Ellebyhus ønskes udpeget om stærkt modificeret. 

Vandløbet er stærkt udrettet og en genopretning af det oprindelige forløb vil ikke 

være foreneligt med den videre landbrugsdrift. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Hovedparten af de danske vandløb er gennem tiden blevet reguleret. Disse 

reguleringer medfører som udgangspunkt ikke at vandløbet skal udpeges som 

stærkt modificeret. Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger 

om forhold, af betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige 

anvendelse af retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanen. På den 

baggrund vurderes det, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af 

plangrundlaget. Som del af regeringens ”Aftale om Fødevare- og landbrugspakke 

af december 2015” skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. 

afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede 

vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd 

inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres frem mod 2018. 

 

20150615141340501 
Sammenfatning af høringssvar 

Vandløbet Lille Å ønskes udpeget om stærkt modificeret. Vandløbet er stærkt 

udrettet og en genopretning af det oprindelige forløb vil ikke være foreneligt med 

den videre landbrugsdrift. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Hovedparten af de danske vandløb er gennem tiden blevet reguleret. Disse 

reguleringer medfører som udgangspunkt ikke at vandløbet skal udpeges som 

stærkt modificeret. Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger 

om forhold, af betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige 

anvendelse af retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanen. På den 

baggrund vurderes det, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af 

plangrundlaget. Som del af regeringens ”Aftale om Fødevare- og landbrugspakke 

af december 2015” skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. 

afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede 

vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd 

inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres frem mod 2018. 

 

20150615135355578 
Sammenfatning af høringssvar 

Vandløbet Tt. Gyldenså (Rakkerå V) ønskes udpeget om kunstigt. Vandløbet er 

stærkt udrettet og en genopretning af det oprindelige forløb vil ikke være 

foreneligt med den videre landbrugsdrift. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Hovedparten af de danske vandløb er gennem tiden blevet reguleret. Disse 

reguleringer medfører som udgangspunkt ikke at vandløbet skal udpeges som 

stærkt modificeret. Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger 

om forhold, af betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige 

anvendelse af retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanen. På den 



 

16 

 

baggrund vurderes det, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af 

plangrundlaget. Som del af regeringens ”Aftale om Fødevare- og landbrugspakke 

af december 2015” skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. 

afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede 

vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd 

inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres frem mod 2018. 

 

20150615130911724 
Sammenfatning af høringssvar 

En borger ønsker, at Tilløb til Spagerå omkarakteriseres til stærkt modificeret 

vandløb, da vandløbet er synligt uddybet, og fordi det vil være uforholdsmæssigt 

dyrt at bringe tilbage til naturlig tilstand. Opnåelse af god økologisk tilstand vil 

ikke være foreneligt med fortsat landbrugsdrift, og modifikationerne er væsentlige 

for afvanding af arealerne. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger om forhold, der 

danner baggrund for udpegningen af vandløbet som stærkt modificeret, af 

betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige anvendelse af 

Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021. På den baggrund 

vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver 

baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens ”Aftale om 

Fødevare- og landbrugspakke af december 2015” skal der foretages en 

revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af 

kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige 

kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres 

frem mod 2018. Der er ikke planlagt indsats i vandområdet, idet miljømålet 

allerede er opfyldt. 

 

20150615131327351 
Sammenfatning af høringssvar 

En borger ønsker, at Spagerå omkarakteriseres til stærkt modificeret vandløb, da 

vandløbet er synligt uddybet, og fordi det vil være uforholdsmæssigt dyrt at 

bringe tilbage til naturlig tilstand. Opnåelse af god økologisk tilstand vil ikke være 

foreneligt med fortsat landbrugsdrift, og modifikationerne er væsentlige for 

afvanding af arealerne. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger om forhold, der 

danner baggrund for udpegningen af vandløbet som stærkt modificeret, af 

betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige anvendelse af 

Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021. På den baggrund 

vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver 

baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens ”Aftale om 

Fødevare- og landbrugspakke af december 2015” skal der foretages en 

revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af 

kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige 

kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres 

frem mod 2018. Vandområdet er omfattet af en undtagelse i form af udsættelse af 

tidsfrist for opnåelse af miljømålet på grund af, at færdiggørelse af forbedringerne 

inden for fristen er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger.  
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20150615141214188 
Sammenfatning af høringssvar 

Vandløbet Tt. Grødby Å ved Langemyreg.ønskes udpeget om stærkt modificeret. 

Vandløbet er stærkt udrettet og en genopretning af det oprindelige forløb vil ikke 

være foreneligt med den videre landbrugsdrift. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Hovedparten af de danske vandløb er gennem tiden blevet reguleret. Disse 

reguleringer medfører som udgangspunkt ikke at vandløbet skal udpeges som 

stærkt modificeret. Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger 

om forhold, af betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige 

anvendelse af retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanen. På den 

baggrund vurderes det, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af 

plangrundlaget. Som del af regeringens ”Aftale om Fødevare- og landbrugspakke 

af december 2015” skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. 

afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede 

vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd 

inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres frem mod 2018. 

 

20150615142044740 
Sammenfatning af høringssvar 

Vandløbet Tt. Grødby Å S for Grammebro ønskes udpeget om stærkt modificeret. 

Vandløbet er stærkt udrettet og en genopretning af det oprindelige forløb vil ikke 

være foreneligt med den videre landbrugsdrift. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Hovedparten af de danske vandløb er gennem tiden blevet reguleret. Disse 

reguleringer medfører som udgangspunkt ikke at vandløbet skal udpeges som 

stærkt modificeret. Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger 

om forhold, af betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige 

anvendelse af retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanen. På den 

baggrund vurderes det, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af 

plangrundlaget. Som del af regeringens ”Aftale om Fødevare- og landbrugspakke 

af december 2015” skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. 

afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede 

vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd 

inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres frem mod 2018. 

 

20150615115916936 
Sammenfatning af høringssvar 

En borger ønsker, at Sølyst Bæk omkarakteriseres til stærkt modificeret vandløb, 

da vandløbet er synligt uddybet, og fordi det vil være uforholdsmæssigt dyrt at 

bringe tilbage til naturlig tilstand. Opnåelse af god økologisk tilstand vil ikke være 

foreneligt med fortsat landbrugsdrift, og modifikationerne er væsentlige for 

afvanding af arealerne. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger om forhold, der 

danner baggrund for udpegningen af vandløbet som stærkt modificeret, af 

betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige anvendelse af 
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Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021. På den baggrund 

vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver 

baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens ”Aftale om 

Fødevare- og landbrugspakke af december 2015” skal der foretages en 

revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af 

kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige 

kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres 

frem mod 2018. Der er ikke planlagt indsats i vandområdet, da der allerede er 

målopfyldelse. 

 

Sammenfatning af høringssvar 

En borger ønsker, at Vase Å omkarakteriseres til stærkt modificeret vandløb, da 

vandløbet er synligt uddybet, og fordi det vil være uforholdsmæssigt dyrt at 

bringe tilbage til naturlig tilstand. Opnåelse af god økologisk tilstand vil ikke være 

foreneligt med fortsat landbrugsdrift, og modifikationerne er væsentlige for 

afvanding af arealerne. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger om forhold, der 

danner baggrund for udpegningen af vandløbet som stærkt modificeret, af 

betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige anvendelse af 

Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021. På den baggrund 

vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver 

baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens ”Aftale om 

Fødevare- og landbrugspakke af december 2015” skal der foretages en 

revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af 

kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige 

kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres 

frem mod 2018. Den planlagte spildevandsindsats i forhold til ukloakerede 

ejendomme forventes at medføre målopfyldelse i vandområdet. 

 

20150615151909793 
Sammenfatning af høringssvar 

Vandløbet Tt. Øle Å SV for Kællingeby ønskes udpeget om stærkt modificeret. 

Vandløbet er stærkt udrettet og en genopretning af det oprindelige forløb vil ikke 

være foreneligt med den videre landbrugsdrift. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Hovedparten af de danske vandløb er gennem tiden blevet reguleret. Disse 

reguleringer medfører som udgangspunkt ikke at vandløbet skal udpeges som 

stærkt modificeret. Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger 

om forhold, af betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige 

anvendelse af retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanen. På den 

baggrund vurderes det, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af 

plangrundlaget. Som del af regeringens ”Aftale om Fødevare- og landbrugspakke 

af december 2015” skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. 

afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede 

vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd 

inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres frem mod 2018. 
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20150615153006849 
Sammenfatning af høringssvar 

Vandløbet Tt. Grødby Å ved Fårebakker ønskes udpeget om stærkt modificeret. 

Vandløbet er stærkt udrettet og en genopretning af det oprindelige forløb vil ikke 

være foreneligt med den videre landbrugsdrift. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Hovedparten af de danske vandløb er gennem tiden blevet reguleret. Disse 

reguleringer medfører som udgangspunkt ikke at vandløbet skal udpeges som 

stærkt modificeret. Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger 

om forhold, af betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hidtidige 

anvendelse af retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanen. På den 

baggrund vurderes det, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af 

plangrundlaget. Som del af regeringens ”Aftale om Fødevare- og landbrugspakke 

af december 2015” skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. 

afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede 

vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd 

inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres frem mod 2018. 

 

 Vandløbsrestaurering 2.6

 

Der er i alt modtaget 1 høringssvar, der omhandler vandløbsrestaurering. 

 

Høringssvar er modtaget fra Bornholms Regionskommune.  

 

Myndighed 

Bornholms Regionskommune 
Sammenfatning af høringssvar 

Bornholm Regionskommune ønsker en ny indsats i form af hævning af 

vandløbsbunden på en strækning i Vellens Å medtaget i vandområdeplanen for at 

forbedre passageforholdene for havørred. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Indsatsprogrammet for planperioden er fremkommet på baggrund af indstillinger 

fra kommuner og vandråd, og en efterfølgende prioritering indenfor de politisk 

fastlagte rammer. Den foreslåede indsats kan på den baggrund ikke 

imødekommes.  

 

 Fjernelse af spærringer 2.7

 

Der er i alt modtaget 3 høringssvar, der omhandler fjernelse af spærringer. 

 

Høringssvar er modtaget fra Bornholms Regionskommune. 

 

Myndighed 

Bornholms Regionskommune 
Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at det kan have negativ indflydelse på 
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bækørredbestanden, hvis spærringen i Bromme Å fjernes, så der gives adgang til 

havørred. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Det vurderes, at en indsats vil sikre målopfyldelse og dermed bringe tilstanden i 

vandløbet tættere på den afvigelse fra referencetilstanden, der svarer til god 

økologisk tilstand. I forbindelse med sådanne projekter udarbejdes først en 

forundersøgelse, der bl.a. skal afdække eventuelle afledte konsekvenser af 

projektet. Den konkrete spærring er dog omfattet af en undtagelse i 

vandområdeplaner 2015-2021, idet det vurderes, at alle de nødvendige 

forbedringer i vandløbets tilstand ikke med rimelighed kan opnås inden 22. 

december 2021 som følge af, at der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger 

forbundet med en færdiggørelse af forbedringerne inden for fristen, idet det 

vurderes, at nyttevirkningen ved at gennemføre alle nødvendige indsatser for 

vandmiljøet som sådan i planperioden ikke er proportional med omkostningerne 

herved sammenholdt med den samlede nyttevirkning og omkostninger ved at 

udskyde visse indsatser til en senere planperiode. Forlængelse af fristen for 

målopfyldelse til planperioden efter 22. december 2021, vurderes ikke at ville 

medføre yderligere forringelse af vandløbets tilstand. Forlængelsen vurderes 

herudover ikke vedvarende at hindre opfyldelse af målene for andre forekomster 

af vand inden for vandområdedistriktet. Der sker ikke ved fristforlængelsen 

fravigelse fra mål eller forpligtelser, der følger af anden EU-lovgivning end 

vandrammedirektivet.  

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at en spærring i Øle Å ved Slusegård, som 

har indsats, ikke fremgår af vandområdeplanens kortgrundlag. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Der skal gøres opmærksom på, at den konkrete spærring i Øle Å er medtaget, så 

den fremgår af udkastet til vandområdeplanernes MiljøGIS 2015-2021. 

Spærringen er markeret under vandområdeplaner 2015-2021´s indsatsprogram 

under punktet "Indsats. Fjernelse af fysiske spærringer". 

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune anfører, at en spærring i Øle Å ved Ågård, som har 

indsats, ikke fremgår af vandområdeplanens kortgrundlag. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Der skal gøres opmærksom på, at den konkrete spærring i Øle Å er medtaget, så 

den fremgår af udkastet til vandområdeplanernes MiljøGIS 2015-2021. 

Spærringen er markeret under vandområdeplaner 2015-2021's indsatsprogram 

under punktet "Indsats. Fjernelse af fysiske spærringer". 

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune foreslår, at fjernelse af en spærring i Skovsholm 

Bæk kommer til at indgå som ny indsats i vandområdeplanen, da den udgør en 

spærring for vandrende fisk. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Indsatsprogrammet for planperioden er fremkommet på baggrund af en 
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prioritering indenfor de politisk fastlagte rammer. Den foreslåede indsats kan på 

den baggrund ikke imødekommes.  
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 Spildevand 3.

 Resume 3.1

 

Der er modtaget høringssvar vedrørende spildevand. Høringssvar omhandler 

indsatsen over for ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. 

 

 Spredt bebyggelse 3.2

 

Der er i alt modtaget 1 høringssvar, der omhandler spredt bebyggelse. 

 

Høringssvar er modtaget fra Bornholms Regionskommune.  

Myndighed 

Bornholms Regionskommune 
Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune opfordrer til, at dokumentationen for effekten af 

indsatsen på ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse skal fremstå mere 

tydelig, så den kan videreformidles til berørte grundejere. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning dokumenterer effekten af 

vandområdeplanernes indsatser i basisanalysen. Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltning bemærker samtidig, at miljøtilstanden i vandområdeplanernes 

vandområder kan ses i MiljøGIS. 

 

Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Regionskommune opfordrer til, at ikke gennemførte indsatser på 

ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse fra vandplanernes første planperiode 

overføres til vandområdeplanerne for anden planperiode. Det begrundes med, at 

der er for kort tid til at gennemføre indsatsen på de ca. 57 ejendomme i 

vandplanernes første planperiode.  

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning forventer, at spildevandsindsatsen i 

vandplanerne for første planperiode er afsluttet senest d. 30. oktober 2016. 

Indsatser overfor ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse betragtes afsluttet, 

når der er meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til 

kloak. 
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