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1 Indledning  
Forslag til vandplaner for Danmarks i alt 23 hovedvandoplande var – sammen med forslag til 
246 Natura 2000-planer - i 6 måneders offentlig høring fra 4. oktober 2010. Efter udløbet af 
høringsfristen var der indkommet over 4.200 høringssvar.  
 
Justeringerne af vandplanerne på baggrund af høringssvarene indebar, at der blev gennemført 
en kort supplerende høring i perioden fra 2.-10. december 2011. Den supplerende høring 
adskilte sig fra den tidligere høring ved, at det som udgangspunkt alene var berørte 
grundejere, der var omfattet af høringen. 
 
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.  
 
Det generelle høringsnotat indeholder også et resume af den supplerende høring og 
oplysninger om de bestemmelser i vandrammedirektivet og miljømålsloven, som høringerne 
er gennemført på baggrund af. 
 
Ud over det generelle høringsnotat har Naturstyrelsen udarbejdet 23 notater – ét for hvert 
hovedvandopland.  
 
I dette notat resumeres alle de indkomne høringssvar, som er af lokal og stedspecifik karakter 
i tilknytning til vandområderne i hovedvandopland 1.13, Odense Fjord. Høringssvarene er 
kommenteret, og det oplyses hvor relevant, om og hvordan høringssvarene har haft 
indflydelse på udformningen af de endeligt vedtagne vandplaner. 
 
Samtlige høringsnotater findes på Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk). 
 
 
1.1 Høringsnotatets opbygning og indhold 
Høringsnotatet er opbygget således, at indkomne høringssvar i relation til den forslåede 
vandløbsindsats resumeres og kommenteres i kapitel 2. Herefter følger kapitler om 
høringssvarene i relation til indsatserne for henholdsvis kystvande, søer, spildevand og 
grundvand. I det afsluttende kapitel 7 behandles høringssvar om ”Særlige emner”. 
 
Som nævnt omhandler notatet kun høringssvar af lokal og stedspecifik karakter. For så vidt 
angår høringssvar af mere overordnet og generel karakter henvises der i dette notat til det 
generelle høringsnotat. 
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2 Vandløb   
 

2.1 Resume   
 

Der er i høringsfasen fra 4. oktober 2010 til 6. april 2011 modtaget 175 høringssvar 
vedrørende vandløbene i oplandet til Odense Fjord. De er kommet fra Kulturstyrelsen, 4 
kommuner, 7 organisationer, 162 lodsejere og en privatperson. 
 
Høringssvarene omhandler:  
 
- ønske om opdateret datagrundlag 
- ønske om ændret målsætning 
- ønske om ændret klassificering 
- ønske om ændret indsats 
- bemærkninger vedrørende tilstand 
- bemærkninger vedrørende påvirkninger 
- ønske om flere vandløb omfattet af vandplanen 
- ønske om at udtage vandløb af vandplanen 
- konkrete tilføjelser eller tilrettelser af kortgrundlaget 
- Indvirkning på egen matrikel 
-  
Høringssvar omhandlende problemstillinger af mere generel karakter vedr. vandløb, f.eks. 
forhold vedr. kompensation og erstatning, defigurering af marker, anvendte virkemidler, 
ambitionsniveau o. lign., er behandlet i høringsnotatet om overordnede og generelle 
høringssvar til vandplanerne (se www.naturstyrelsen.dk). 
 
Høringssvar modtaget i forbindelse med den supplerende høring i december 2011 er 
behandlet i bilag 1 til høringsnotatet om overordnede og generelle høringssvar til 
vandplanerne (se www.naturstyrelsen.dk). 
 
Naturstyrelsen har individuelt forholdt sig til de ændringsforslag, som er omtalt i de lokale 
høringssvar for Odense Fjord.  
 
På baggrund af bl.a. de indsendte høringssvar er det på landsplan besluttet at gennemføre flere 
generelle justeringer af datagrundlaget og vandløbsindsatsen i vandplanerne. Følgende 
generelle justeringer påvirker således indsatsen i vandløbene i oplandet til Odense Fjord: 

 
- Naturstyrelsen har efter høringen justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet 

af vandplanerne efter ensartede retningslinjer for hele landet. Ensretningen betyder, at 
vandløb beliggende i oplande mindre end 10 km2 udelades, medmindre vandløbene 
har høj naturværdi eller allerede har opnået god økologisk tilstand. De udeladte 
vandløb vil derved typisk være vandløb, der i de tidligere regionplaner var lempet 
målsat med det primære formål at aflede vand. 

- Naturstyrelsen har opdateret datagrundlaget med data frem til og med 2010. 
Inddragelsen af nye data bevirker, at indsatsbehovet bortfalder, reduceres eller ændres 
i en hel del vandløb. 

 5

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/74C2ED27-9300-431D-A679-FEBE86506BE3/0/Hoeringsnotat_endeligversion221211.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/74C2ED27-9300-431D-A679-FEBE86506BE3/0/Hoeringsnotat_endeligversion221211.pdf


Lokalt høringsnotat for 
vandplanforslag 1.13 Odense Fjord 

 
 

-  Ændringerne i indsatsprogrammet betyder, at der skal ske nye indsatser i form af 
ændret vandløbsvedligeholdelse på strækninger, hvor ny viden om tilstanden viser, at 
der er et indsatsbehov. Der vil også være tale om nye indsatser i form af ændret 
vandløbsvedligeholdelse på strækninger med størst naturpotentiale, hvor hovedårsagen 
til manglende målopfyldelse er forringede fysiske forhold, men hvor der også kan 
være påvirkning af spildevand fra spredt bebyggelse.  

 
-  Videre er der vandløbsstrækninger med indsatser, hvor de tidligere indsatser er 

justeret. Det drejer sig om justerede indsatser på strækninger, hvor der i høringen var 
anført, at der både skulle gennemføres ændret vandløbsvedligeholdelse og 
restaurering. Disse indsatser er justeret, så der kun anvendes ét virkemiddel på en 
given vandløbsstrækning. I Odense Fjord oplandet anvendes ikke virkemidlet 
restaurering i denne vandplanperiode. 

 
-  Der sker yderligere justering af indsats i vandløb i større private skove. Justeringen 

betyder, at krav om ændret vedligeholdelse er bortfaldet på disse strækninger.  
 
-  Indsatsen over for spærringer i vandløbene er justeret og prioriteret, så den omfatter 

spærringer i vandløb med stort naturpotentiale og med sigte på at opnå passage i større 
sammenhængende vandsystemer. 

 
De generelle justeringer imødekommer i betydeligt omfang de lokale ændringsønsker vedr. 
målsætning og indsats i vandløb, der er givet udtryk for i høringssvarene. 

 
 

2.2 Miljømål  
 

Indsats mangler 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordfyns Kommune gør opmærksom på, at en strækning i Lunde Å, Kapelbækken, Afløbet 
fra Tangmose og Afløbet fra Langesø ikke opfylder målet og undrer sig over, at der ikke er 
påført nogen indsats på disse strækninger. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har efter høringen justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af 
vandplanerne efter ensartede retningslinjer for hele landet. På den baggrund er Afløbet fra 
Tangmose ikke længere omfattet af vandplanen. 
Naturstyrelsen har vurderet, at de fysiske forhold på de øvrige 3 strækninger generelt er så 
gode, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere krav til fysiske forbedringer. Det vurderes, 
at det er spildevandstilledningen, som er den primære årsag til manglende målopfyldelse i 
Lunde Å, Kapelbækken og Afløbet fra Langesø. Spildevandet fra det åbne land forventes 
reduceret i denne vandplanperiode.  
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Manglende sammenhæng til regionplanmålsætning 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordfyns Kommune gør opmærksom på, at Limkildeafløbet og Sværup Mølle Å i Fyns Amts 
Regionplan var udpeget som naturvidenskabeligt referenceområde. I denne vandplan er de to 
vandløb målsat til faunaklasse 5, d.v.s. til god økologisk tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Fastsættelsen af miljømål i vandplanerne tager ikke udgangspunkt i, hvordan vandløbene var 
målsat i Regionplanen. Kun vandløb med en nuværende faunaklasse 7 opnår målet ”høj 
økologisk tilstand”. En række vandløb, der er målsat med en skærpet målsætning (A-
målsætning) i amternes regionplaner, bl.a. på grund af forekomsten af arter og naturtyper, der 
typisk er omfattet af Habitatdirektivet, er målsat til god økologisk tilstand i vandplanerne. 
Som udgangspunkt har Naturstyrelsen vurderet, at god økologisk tilstand er tilstrækkeligt til 
at sikre gunstig bevaringsstatus for de pågældende arter og naturtyper. En nærmere vurdering 
vil blive foretaget, når kriterierne for gunstig bevaringsstatus endeligt er fastlagt. 
 
Forslag til ændring af målsætning 
Sammenfatning af høringssvar 
Landboforeningen Centrovicesætter spørgsmålstegn ved, om flere vandløb med lille fald samt 
de vandløb, der er mere eller mindre tørre i sommerhalvåret, kan opnå målet ”god økologisk 
tilstand”. I oplandet nævnes konkret topenden af Hågerup Å, Krogsbølleafløbet og ”Afløbet 
fra Tørresø”. Centrovice foreslår i stedet, at de pågældende vandløb omklassificeres til 
”stærkt modificerede”, ”kunstige”, blødbundsvandløb eller til lavere tilstandsklasse. 
 
Morud Lystfiskerforening foreslår, at størstedelen af Stavis Å målsættes med faunaklasse 7 
svarende til ”høj økologisk tilstand”. 
 
Nitten lodsejere har indsendt bemærkninger, hvor miljømålet for flere strækninger ønskes 
lempet. Enkelte mener at de fastsatte miljømål er urealistisk og ønsker en omklassifikation 
ifølge EU´s retningslinjer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har efter høringen justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af 
vandplanerne efter ensartede retningslinjer for hele landet. Dette har bevirket at flere mindre 
vandløb i Odense Fjord oplandet ikke længere er omfattet af vandplanen. Dette gælder bl.a. en 
del af de sommerudtørrede vandløb. 
Desuden har Naturstyrelsen revurderet målsætningerne på baggrund af de enkelte høringssvar. 
Således har Krogsbølleafløbet og Afløbet fra Tørresø fået lempet miljømålet til ”godt 
økologisk potentiale”.  
Naturstyrelsen har til gengæld bibeholdt miljømålet ”god økølogisk tilstand” for den øvre del 
af Hågerup Å. Naturstyrelsen har vurderet, at de fysiske forhold i den øvre del af Hågerup Å 
overvejende er så gode, at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt at stille yderligere 
krav til fysiske forbedringer. Det vurderes, at miljømålet ”god økologisk tilstand” er mulig at 
opnå, og at det er spildevandstilledningen, som er den primære årsag til manglende 
målopfyldelse.  
 
Kun vandløb med en nuværende faunaklasse 7 opnår målet ”høj økologisk tilstand”. 
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Naturstyrelsen har målsat vandløbene, herunder Stavis Å ud fra den aktuelle faunaklasse. 
På baggrund af faunaklassen har lidt over 2 km af Stavis Å fået miljømålet ”høj økologisk 
tilstand”. Resten af Stavis Å har primært fået miljømålet ”god økologisk tilstand”.  
 
Naturstyrelsen har efter høringen gennemført en kvalitetssikring og ensretning for målsætning 
af vandløb. Den endelige målsætning fremgår af Miljøministeriet MiljøGIS 
(www.naturstyrelsen.dk). For yderligere bemærkninger henvises til det overordnede og 
generelle høringsnotat for vandplanerne, afsnit 2.2.4.  
 
Miljømål mangler 
Sammenfatning af høringssvar 
Kerteminde Kommune gør opmærksom på, at vandløbene Jøvetafløbet, Boels Bro Løbet og 
Mesinge Mark ikke er medtaget i vandplanen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har efter høringen justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af 
vandplanerne efter ensartede retningslinjer for hele landet. Ensretningen betyder, at vandløb 
beliggende i oplande mindre end 10 km2 udelades, medmindre vandløbene har høj naturværdi 
eller allerede har opnået god økologisk tilstand. På den baggrund har Naturstyrelsen ikke 
fundet anledning til at medtage de 3 vandløb i vandplanen. 

  
 

2.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Registrering af kulturhistoriske objekter 
Sammenfatning af høringssvar 
Østfyns Museer mener, at der mangler registrering af kulturhistoriske objekter i forhold til 
spærringer/vandmøller og jordfaste kulturminder. Østfyns Museer mener således, at der bør 
afsættes midler til en kulturhistorisk gennemgang af hele det fynske materiale med henblik på 
vandplanernes betydning for såvel jordfaste fortidsminder som eksisterende kulturmiljøer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen er enig med Østfyns Museer i, at der i de konkrete tilfælde skal ske en 
afvejning mellem vandplanernes indsatser og hensynet til kulturminder. Forud for 
gennemførelsen af et konkret projekt skal kommunen udarbejde en konsekvensvurdering af 
indsatsen. Omfanget af berørte lodsejere vil derved kunne opgøres, og konsekvenserne for 
landbrugets dyrkningsmuligheder mm. beregnes, så der kan udbetales erstatning. Som en del 
af denne proces skal kommunen vurdere, hvorvidt indsatsen kan have betydning for 
bevarelsen af kulturminder. Kommunen kan derefter i den kommunale handleplan vurdere, at 
en indsats ikke skal gennemføres af kulturhistoriske hensyn. Hensynet til de kulturhistoriske 
interesser er nævnt i samleloven om Grøn Vækst (Lov om ændring af lov om 
naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love) i § 37, stk. 
3: 
 

»§ 37. For at forbedre de fysiske forhold i og omkring vandløb kan vandløbsmyndigheden beslutte, at 
der gennemføres restaureringsforanstaltninger, herunder genopretning af vandløbs naturlige løb og 
fjernelse af fysiske spærringer for vandgennemstrømningen. 
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Stk. 2. Vandløbsmyndigheden afholder udgifterne ved restaureringer. Miljøministeren kan inden for 
rammerne af de bevillinger, der afsættes på de årlige finanslove, yde tilskud til gennemførelse af 
restaureringsprojekter. 
 
Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 kan ikke gennemføres, hvis der derved tilsidesættes væsentlige 
kulturhistoriske interesser. 

 
Restaureret delstrækning 
Sammenfatning af høringssvar 
Faaborg-Midtfyn Kommune gør opmærksom på, at der i hele Surmosebækken skal ske 
restaurering på trods af, at en del af vandløbet allerede er blevet restaureret. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Datagrundlaget er opdateret. Naturstyrelsen har fjernet den fysiske indsats fra den del af 
Surmosebækken, som er blevet restaureret. 
 
Vandløb og rørlægninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordfyns Kommune gør opmærksom på, at en rørlægning af Vedbyrenden ikke er medtaget 
og at en delstrækning af den rørlagte strækning i Dybmoserenden er genåbnet. 
 
I oplandet har tyve lodsejere angivet fejl i forløbet af rørlægninger eller åbne vandløb. 
Høringssvarene omfatter strækninger på følgende områder: 
 
Odense Å med tilløb i alt: 13 
Øvrige vandløb med udløb i Odense Fjord i alt: 5 
Vandløb med udløb til den nordfynske kyst i alt: 3 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det skal indledningsvis bemærkes, at Naturstyrelsen efter høringen har justeret omfanget af 
hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne efter ensartede retningslinjer for hele landet. 
Dette har bevirket, at en del af de angivne fejl vedrører vandløb, som ikke længere er omfattet 
af vandplanen. Dette gælder bl.a. de dele af Vedbyrenden og Dybmoserenden, hvor Nordfyns 
Kommune anfører, at rørlægninger er anført forkert. Naturstyrelsen har i øvrigt imødekommet 
alle høringssvar fra lodsejerne, hvor Naturstyrelsen har fået angivet det reelle forløb og hvor 
vandløbet stadig er omfattet af vandplanen. I de tilfælde, hvor Naturstyrelsen ikke har 
kendskab til det nøjagtige forløb, vil kortgrundlaget først blive opdateret/rettet frem til næste 
vandplanperiode. I det omfang der har været påført ændret vedligeholdelse og restaurering på 
strækninger som har vist sig at være rørlagte, er denne indsats blevet fjernet.  
Vandløb medtaget i vandplanen fremgår af Miljøministeriet MiljøGIS 
(www.naturstyrelsen.dk). 
 
Spærringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordfyns Kommune og Morud Lystfiskerforening gør opmærksom på en spærring ved 
Margårds Mølle, Margårds Mølle Å, som ikke er medtaget.  
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Morud Lystfiskerforening foreslår desuden, at det medtages i datagrundlaget for vandplanen, 
at der skal skabes fri passage ved opstemningen til Langesø, 3 spærringer i Travnskovafløbet, 
én spærring i Ryds Å opstrøms Blæsbjerg Skov og én spærring i Sværup Mølleå ved Røde 
Mølle. 
 
Odense Kommune gør opmærksom på, at 3 af de medtagne spærringer i Borreby Møllebæk 
ikke eksisterer længere, og at der i Sørenden mangler en spærring. 
 
Seks lodsejere i oplandet har angivet, at 10 spærringer i Odense Å med tilløb ikke eksisterer. 
Tre lodsejere i oplandet til øvrige vandløb med udløb i Odense Fjord har angivet, at 9 
spærringer ikke eksisterer.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsatsen over for spærringer i vandløbene er justeret og prioriteret, så den omfatter 
spærringer i vandløb med stort naturpotentiale og med sigte på at opnå passage i større 
sammenhængende vandsystemer.  
Naturstyrelsen har på denne baggrund, ud over at medtage de nye spærringsoplysninger 
vurderet, at spærringsfjernelse udskydes til næste vandplanperiode ved spærringerne i 
Margårds Mølle Å, Sørenden, Sværup Mølleå, Travnskovafløbet og ved afløbet fra Langesø. 
Den nævnte spærring i Ryds Å indgår allerede som en spærring, hvor der skal skabes 
kontinuitet i denne vandplanperiode.  
Naturstyrelsen har desuden fjernet alle de spærringer fra datagrundlaget, som er angivet som 
”ikke eksisterende”. Naturstyrelsen vil frem til næste vandplanperiode foretage en nærmere 
vurdering af, om der er fri passage disse steder.  
Spærringer for hvilke der skal sikres kontinuitet i denne vandplanperiode, og for hvilke 
kontinuiteten er udskudt fremgår af Miljøministeriet MiljøGIS (www.naturstyrelsen.dk). 
 
Fagligt grundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
En lodsejer i Odense Å-oplandet gør opmærksom på, at det generelt virker tilfældigt hvilke 
vandløb, som er målsat som vandløb med "god økologisk tilstand" og hvilke vandløb, som er 
omfattet af undtagelsesbestemmelserne. Desuden gøres opmærksom på at det virker 
inkonsekvent hvilke stikgrøfter i/til hovedvandløbet i f.eks. et skovområde, som er medtaget i 
vandplanen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Alle vandløb skal som hovedregel opnå mindst god økologisk tilstand, med mindre 
vandløbene vurderes at være enten kunstige eller stærkt modificerede.  
For en række vandløb er undtagelsesbestemmelserne anvendt. Disse kan ud fra en konkret 
vurdering ikke nå miljømålet ”god økologisk tilstand” inden udgangen af 2015. For flere af 
disse vandløb skyldes undtagelsen, at der mangler tilstrækkelig viden m.h.t. vandløbets 
tilstand.  
Naturstyrelsen har efter høringen justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af 
vandplanerne efter ensartede retningslinjer for hele landet. Ensretningen betyder, at vandløb 
beliggende i oplande mindre end 10 km2 udelades, medmindre vandløbene har høj naturværdi 
eller allerede har opnået god økologisk tilstand. Således vil en del mindre tilløb ikke længere 
være omfattet af vandplanen. 
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Datagrundlag bør opdateres 
Sammenfatning af høringssvar 
Fem lodsejere stiller spørgsmålstegn ved datagrundlaget og ønsker at det opdateres. En 
lodsejer ønsker at oplandsgrænser bør følge markskel. 
 
Naturstyrelsen bemærkninger 
Naturstyrelsen har foretaget en opdatering af datagrundlaget på vandløbsområdet, med 
inddragelse af data til og med 2010. Der henvises til det overordnede og generelle 
høringsnotat afsnit 3.2.1.1 for yderligere bemærkninger. Med hensyn til oplandsgrænser så 
følger de topografien. Naturstyrelsen har i de endelige vandplaner tydeliggjort 
informationerne i kortmaterialet. 
 
 
2.4 Påvirkninger 
 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
 
2.5 Virkemidler og indsatsprogram 
Sammenfatning af høringsvar 
Femogfyrre lodsejere har indsendt høringssvar hvor de udtrykker bekymring over de 
foreslåede indsatser samt yderligere fremtidige indsatser. Det fremføres blandt mange, at 
hævet vandstand kan give for våde marker, kan true bygning, enge og skove, få negativ 
betydning for lokale naturområder eller ligefrem være i konflikt med lokale Nature 2000 
områders målsætning. Flere mener ikk,e at indsatsprogrammet vil give målopfyldelse, og 
enkelte ønsker, at man afventer effekten af spildevandsindsatsen, før der iværksættes en 
vandløbsindsats. Enkelte lodsejere mener ikke, der er proportionalitet mellem krav, 
konsekvenser og virkning. 
 
Naturstyrelsen bemærkninger 
Det skal bemærkes at der i forhold til vandløbsindsatsen ydes kompensation. Det overordnede 
ansvar for gennemførelse af vandløbsindsatsen ligger hos kommunerne og der vil i 
forbindelse med de enkelte projekter sikres kompensation til lodsejere for de berørte arealer 
(marker, enge og skove). Der henvises i den forbindelse til det overordnede og generelle 
høringsnotat afsnit 2.7 om økonomiske og finansieringsmæssige forhold samt afsnit 3.4 om 
virkemidler og indsatsprogram. Kommunerne skal i forbindelse med planlægningen af de 
enkelte projekter sikre, at der ikke opstår uhensigtsmæssige forhold som negativ påvirkning af 
bygninger o.l.  
 
Hvor vandløbsindsatsen er i konflikt med Natura 2000-planens målsætning om at sikre en 
hensigtsmæssig drift og hydrologi samt lav tilførsel af næringsstoffer, kan indsatsen som 
udgangspunkt ikke gennemføres, men det beror i hvert enkelt tilfælde på en konkret 
vurdering. 
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2.5.1 Vandløbsrestaurering og ændret vedligeholdelse 
 
Vandløbsrestaurering 
Sammenfatning af høringssvar 
Morud Lystfiskerforening har fremsendt en række forslag til restaureringer/fysiske 
forbedringer i Stavis Å-system. 
 
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at vandløbene, som løber til Arreskov Sø gøres 
naturlige ved genopretning/etablering af slyng. 
 
En lodsejer foreslår, at der etableres sandfang for hver 100 meter i Knebenrenden for at hindre 
sandaflejringer, hvis en rørlagt vandløbsstrækning opstrøms herfor genåbnes.  
 
Odense Kommune foreslår, at restaureringsindsatsen i Everenden nedprioriteres i denne 
vandplanperiode. Kommunen mener, at vandløbet har karakter af en afvandingskanal. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har justeret indsatsen på strækninger, hvor der i høringen var anført, at der 
både skulle gennemføres ændret vandløbsvedligeholdelse og restaurering. Disse indsatser er 
justeret, så der kun anvendes ét virkemiddel på en given vandløbsstrækning. I Odense Fjord 
oplandet anvendes ikke virkemidlet restaurering i denne vandplanperiode. 
 
Baselineforudsætninger ændret 
Sammenfatning af høringssvar 
Faaborg-Midtfyn Kommune påpeger, at forudsætningerne for baseline er ændret.  D.v.s., at 
nogle af de vandløbsstrækninger, som man før høringen regnede med sideløbende med 
vandplanen ville blive restaureret i eller op til vandplanperioden, alligevel ikke bliver 
restaureret Konkrete strækninger i Odense Å og Dokkebækken restaureres således ikke som 
forudsat. Faaborg-Midtfyn Kommune foreslår, at den forudsatte restaureringsindsats for 
Odense Fjord oplandet reduceres fra ca. 25 km til ca. 10 km. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har ikke reduceret den forudsatte restaureringsindsats i forhold til baseline i 
vandplanen for Odense Fjord. Den forudsatte restaureringsindsats omfatter strækninger i 
Odense Å, Silke Å, Hågerup Å, Ulvebækken, Vittinge Å, Surmosebækken og Stavis Å og 
udgør efter Naturstyrelsens skøn tæt ved 25 km i hovedvandoplandet til Odense Fjord. 
 
Forringede dyrkningsforhold 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er kommet tooghalvfems bemærkninger fra lodsejere i oplandet, som samlet set udtrykker 
bekymring over konsekvenserne for deres ejendom ved restaurering eller ændring af 
vandløbsvedligeholdelsen. Det fremføres, at der ikke ønskes en reducering af vandløbenes 
vandføringsevne, som medfører dårligere afvanding og dermed forringede dyrkningsvilkår og 
forringet dyrkningssikkerhed med heraf følgende risiko for øget udvaskning, Desuden 
påpeger flere en forøget risiko for tilstoppede dræn, en nedsat strømhastighed i vandløbet, 
som medfører tilslamning og modvirker målopfyldelse og at dræning også bør ses som en del 
af kulturhistorien. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsatskravene, som er omtalt i høringssvarene er blevet revurderet individuelt af 
Naturstyrelsen. De har desuden været en medvirkende årsag til, at der på landsplan er 
gennemført flere generelle justeringer af datagrundlaget og vandløbsindsatsen i vandplanerne.  
Justeringen har bl.a. medført, at restaureringsindsatsen er bortfaldet for samtlige strækninger i 
Odense Fjord oplandet. 
Desuden er der foretaget en justering i omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af 
vandplanerne efter ensartede retningslinjer for hele landet. Det betyder, at en lang række især 
mindre vandløb i Odense Fjord oplandet ikke længere er omfattet af vandplanen.  
Naturstyrelsen har endvidere opdateret datagrundlaget med data frem til og med 2010. 
Inddragelsen af nye data bevirker, at indsatsbehovet bortfalder, reduceres eller ændres i en hel 
del vandløb. 
Endelig har Naturstyrelsen efter høringen gennemført en kvalitetssikring og ensretning for 
målsætning af vandløb.  
 
Sammenlagt betyder det, at indsatsen overfor ændret vedligeholdelse i Odense Fjord oplandet 
reduceres fra 311 km vandløb før høringen til 149 km vandløb i den endelige vandplan. 
 
Vandløb omfattet af indsatskrav om ændret vedligeholdelse i vandplanen fremgår af 
Miljøministeriet MiljøGIS (www.naturstyrelsen.dk). 
 
For hver enkelt udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en indsats om ændret 
vandløbsvedligeholdelse, skal der udarbejdes konkrete konsekvensvurderinger og 
konsekvenskort, dvs. vurderinger og kort, der detaljeret beskriver, hvilke arealer der forventes 
at blive påvirket af den ændrede vedligeholdelse og i hvilken udstrækning. I disse vurderinger 
vil også indgå konsekvenser i forhold til omfanget af vådere arealer som følge af evt. forhøjet 
vandstand i dræn mv. 
 
På baggrund af konsekvenskortene vil den enkelte lodsejer kunne se, hvilke arealer der 
forventes at blive påvirket af indsatsen og dermed kan opnå kompensation – forudsat at den 
givne indsats gennemføres. Der henvises til yderligere behandling af emnet i Det overordnede 
og generelle høringsnotat, s. 336. Samleloven om den tidligere regerings Grøn Vækst giver 
mulighed for, at vandløbsmyndigheden kan foretage ændret vandløbsvedligeholdelse i private 
vandløb (jf. Det overordnede og generelle høringsnotat, s. 344).” 
 
Defragmenteret vedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Odense Kommune foreslår, at Odense Å på strækningen fra Borreby til Dalum omfattes af 
samme indsatskrav. Kommunen ønsker om muligt, at reducere grødeslåningen på denne 
strækning mest muligt. Kommunen gør endvidere opmærksom på, at den foreslåede ændring 
af vedligeholdelsen i Odense Å, hvor grødeslåningen skal ske diskontinuert, ikke er praktisk 
mulig. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Naturstyrelsen har på baggrund af en konstateret fejl i datamaterialet tilrettet dette. Indsats om 
ændret vedligeholdelse/restaurering på dele af Odense å fra Borreby til Dalum fjernes som en 
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følge heraf i denne vandplanperiode. Det er således muligt at undgå en defragmenteret 
vedligeholdelse på denne strækning af åen. 
 
Unødvendig vedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
En lodsejer gør opmærksom på, at ændret vedligeholdelse/restaurering ikke vil gavne en 
vandløbsstrækning i Mejerirenden, da der i forvejen ikke udføres vedligeholdelse og 
vandløbet ofte løber tørt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har fjernet kravet om fysisk indsats i denne vandplanperiode på 
vandløbsstrækningen i Mejerirenden, da det ved en fornyet vurdering af de fysiske forhold er 
Naturstyrelsens opfattelse, at de fysiske forhold er så gode, at en eventuel fysisk indsats på 
strækningen, bør afvente effekten af en spildevandsindsats overfor de enkeltliggende 
ejendomme i oplandet. 
 
 
2.5.2 Fjernelse af spærringer 
 
Rørlægninger – ingen krav om genåbning 
Sammenfatning af høringssvar 
Odense Kommune undrer sig over, at der for to rørlægninger i Sømoserenden ikke er påført 
krav om genåbning, men alene krav om spærringsfjernelse.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 

 Indsatsen over for spærringer i vandløbene er justeret og prioriteret, så den omfatter 
spærringer i vandløb med stort naturpotentiale og med sigte på at opnå passage i større 
sammenhængende vandsystemer. Kravet om spærringsfjernelse på de rørlagte strækninger i 
Sømoserenden er således fjernet.  
 
Kulturhistoriske hensyn og servitutbestemmelser 
Sammenfatning af høringssvar 
Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at der ved etablering/ændring af passageforholdene 
omkring fredede vandmøller og opstemninger skal tages særlige kulturhistoriske hensyn. 
Konkret nævnes en række vandmøller som prioriteres højt. Det drejer sig om: Brahetrolleborg 
Mølle, Arreskov Mølle, Solevad Mølle, Vosemosegård Mølle, Tværskov Mølle, Røde Mølle 
og Sallingelunde Mølle. 
 
Ni lokale lodsejere ønsker ikke, at der fjernes spærring/sluse/ålekiste eller på anden måde sker 
ændringer ved Brahetrolleborg Mølledam, afløb fra Nørresø, Arreskov Mølle, Bramstrup 
Mølle, Fraugdegaard, Sanderumgaard, Sandholt Avlsgård, Fjællebro, Egeskov Slot, Overdam 
og Rugaard Mølledam, som vil ændre vandstanden i vandområderne og evt. hindre 
vandtilførsel til de fredede møllebygninger. Ved fjernelse af spærring i Hågerup Å skal der 
tages hensyn til fredet stenkiste. Ved fjernelse af spærring I Ryds Å ved Ryds Mølle skal der 
tages hensyn til servitutbestemmelser m.m.’ 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsatsen over for spærringer i vandløbene er justeret og prioriteret, så den omfatter 
spærringer i vandløb med stort naturpotentiale og med sigte på at opnå passage i større 
sammenhængende vandsystemer. Da der samtidig er vandløbsstrækninger med stor 
naturværdi ovenfor spærringerne ved Solevad Mølle, Tværskov Mølle, Røde Mølle, 
Sallingelunde Mølle og Rugaard Mølledam fastholder Naturstyrelsen kravet om kontinuitet 
ved disse spærringer i denne vandplanperiode for at sikre faunapassage på stedet. 
Naturstyrelsen gør opmærksom på, at fjernelse af en spærring ikke nødvendigvis betyder, at 
anlægget fysisk skal fjernes, men at der skal sikres kontinuitet i vandløbet. Dette kan fx ske 
ved at etablere et omløb, stryg eller andet. Dette skal endvidere gøres under hensyntagen til 
servitutbestemmelser og kulturhistoriske interesser. Naturstyrelsen skal dog gøre opmærksom 
på, at det er kommunen, der har ansvaret for udarbejdelse af de konkrete projektforslag.  
 
Lodsejer bemærkninger til spærringer ved kystsluser 
Sammenfatning af høringssvar 
To lodsejere gør opmærksom på, at sluserne ved henholdsvis Sørendens og Lungrendens 
udløb til havet ikke kan fjernes. Det vil bevirke, at saltvand vil kunne trænge op i vandløbet 
med store konsekvenser for oplandet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har opdateret datamaterialet. Naturstyrelsen anser højvandsklapper for 
faunapassable, hvorfor en indsats for at sikre kontinuitet ikke er medtaget i de endelige planer. 
 
Overkørsler registreret som spærring 
Sammenfatning af høringssvar 
I otte bemærkninger fra lodsejere i oplandet er det angivet, at mindst ni konkrete angivne 
spærringer fungerer som vejoverføringer/overkørsler, hvorfor de ikke ønskes fjernet eller 
mener, at registreringen må bero på en fejl. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har opdateret datagrundlaget. Således er de spærringer, som angives ikke at 
eksistere fjernet fra vandplanen. Naturstyrelsen vil frem til næste vandplanperiode foretage en 
nærmere vurdering af, om der er kontinuitet disse steder.  
Rørlægninger og spærringer, hvor der skal skabes kontinuitet/passageforhold i denne 
vandplanperiode fremgår af Miljøministeriet MiljøGIS (www.naturstyrelsen.dk).  
I øvrigt skal fjernelse af spærringer ske under hensyntagen til eksisterende overkørsler. 
Naturstyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at det er kommunen, der har ansvaret for 
udarbejdelse af de konkrete projektforslag. 
 
 
2.5.3 Åbning af rørlagte vandløb 
 
Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger vil være vanskeligt 
Sammenfatning af høringssvar 
Odense Kommune og Kerteminde Kommune gør opmærksom på, at 4 rørlagte strækninger af 
Hedebæk og Hjallese Torp og Sørenden vil være meget vanskelige at genåbne på grund af 
deres forløb under bymæssig bebyggelse og/eller de topografiske forhold. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har opdateret vandplanernes datamateriale og prioriteret og justeret indsatsen 
til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. Alle de nævnte rørlagte strækninger udpeges 
i den forbindelse som stærkt modificerede vandløbsstrækninger, og der stilles ikke krav om 
genåbning i denne vandplanperiode. 
 
Åbning af rørlægninger nedstrøms vandløb med ukendt tilstand 
Sammenfatning af høringssvar 
Faaborg-Midtfyn Kommune gør opmærksom på, at mange rørlagte vandløbsstrækninger har 
miljømålet faunaklasse 5 og skal åbnes. Kommunen vurderer, at det i mange tilfælde vil være 
vanskeligt at nå miljømålet, fordi de naturgivne faktorer (f.eks. ringe fald og risiko for 
udtørring om sommeren) ikke er til stede. Endvidere har strækninger opstrøms disse i mange 
tilfælde ukendt tilstand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har opdateret vandplanernes datamateriale og prioriteret og justeret indsatsen 
til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. Således er der kun krav om genåbning af 
tilsammen ca. 1 km rørlagte vandløb ud af i alt ca. 17 km rørlagte vandløb i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Det vil dog kun være muligt at opnå faunaklassemålet i de vandløb som genåbnes. 
 
Genåbning af rørlagte vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at alle rørlagte vandløbsstrækninger i vandløb 
med udløb i Arreskov Sø frilægges. 
 
I firs bemærkninger fra lodsejere i oplandet omtales problemstillingerne med hensyn til 
frilægning af rørlægninger.  
Den langt overvejende del af lodsejerne ønsker ikke genåbning af rørledningerne på deres 
jord. Der peges bl.a. på, at adgangsforhold til markerne vanskeliggøres, at markerne 
defigureres, at areal går tabt til randzoner, at rørlægninger er beliggende under bymæssig 
bebyggelse eller bygninger, at en genåbning kun giver lille eller ingen miljøgevinst, at 
drænmulighederne begrænses og at der er risiko for øget forurening og sandflugt .  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Indsatsen over for spærringer herunder rørlægninger i vandløbene er som følge justeret og 
prioriteret, så den omfatter rørlægninger i vandløb med stort naturpotentiale og med sigte på 
at opnå passage i større sammenhængende vandsystemer. Dette gælder bl.a. for rørlægningen 
i Rislebæk ved udløb til Arreskov Sø, hvor der er krav om genåbning. 
 
Sammenlagt set har justeringen bevirket, at kravet om genåbning af rørlagte vandløb i Odense 
Fjord oplandet reduceres fra 67 km rørlagt vandløb fra før høringen til 5 km rørlagt vandløb i 
den endelige vandplan.  
 
Rørlægninger, der skal genåbnes for at skabe kontinuitet/passageforhold fremgår af 
Miljøministeriet MiljøGIS (www.naturstyrelsen.dk). 
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2.6 Sammenhæng med Natura 2000 
 
Tykskallet malermusling  
Sammenfatning af høringssvar 
DN Samråd for Fyn vurderer, at målet for den tykskallede malermusling i muslingens 
habitatområde Odense Å med tilløbene Lindved Å, Sallinge Å og Hågerup Å er 
utilstrækkeligt.  Prognosen vurderes som ugunstig for denne art i dag, men målet er på 
længere sigt at opnå gunstig bevaringsstatus for muslingen i hele habitatområdet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Som udgangspunkt har Naturstyrelsen vurderet, at god økologisk tilstand er tilstrækkeligt til 
at sikre gunstig bevaringsstatus for den tykskallede malermusling. En nærmere vurdering vil 
blive foretaget, når kriterierne for gunstig bevaringsstatus endeligt er fastlagt. 
Vandløbsstrækningerne indenfor dette habitatområde har enten miljømålet ”høj økologisk 
tilstand” eller ”god økologisk tilstand”. Langt de fleste strækninger opfylder allerede 
miljømålet ”god økologisk tilstand” med en faunaklasse 5 eller højere. Inden for 
habitatområdet er det vurderet af Naturstyrelsen, at der er et supplerende behov for fysiske 
forbedringer i den tykskallede malermuslings hovedudbredelsesområde, d.v.s. i Sallinge Å og 
Hågerup Å på i alt godt 13 km vandløb ved forbedring af passagemulighederne for småfisk 
ved fem etablerede faunapassager (fremgår af vandplanen for Odense Fjord).  
 
Storelung 
Sammenfatning af høringssvar 
Faaborg-Midtfyn Kommune gør opmærksom på, at der ved fastholdelse af 
undtagelsebestemmelserne ikke kan opnås synergi mellem vandplan og Natura 2000-planen 
for Storelung. Kommunen har ønsket at fastholde denne bemærkning fra forhøringen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har efter høringen justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af 
vandplanerne efter ensartede retningslinjer for hele landet. Ensretningen betyder, at vandløb 
beliggende i oplande mindre end 10 km2 udelades, medmindre vandløbene har høj naturværdi 
eller allerede har opnået god økologisk tilstand. De udeladte vandløb vil derved typisk være 
vandløb, der i de tidligere regionplaner var lempet målsat med det primære formål at aflede 
vand. Kanalerne i Storelung er på denne baggrund ikke længere omfattet af vandplanen. I 
øvrigt er det Naturstyrelsens vurdering, at Storelung drænes via kunstigt anlagte grøfter i 
højmosen.  
 
2.7 Andre lokale forhold 
 
Ensartet brug af vandløbsnavne 
Sammenfatning af høringssvar 
Kerteminde Kommune foreslår, at Naturstyrelsen bruger samme vandløbsnavne som i 
kommunens lokalområder. Dette gælder for mindre vandløb. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har efter høringen justeret omfanget af hvilke vandløb, der er omfattet af 
vandplanerne efter ensartede retningslinjer for hele landet. Det betyder, at en del af de især 
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mindre vandløb i Kerteminde Kommune ikke længere er omfattet af vandplanerne. 
Naturstyrelsen er klar over, at der her af og til benyttes lokale og dermed forskellige 
vandløbsnavne. Naturstyrelsen foreslår, at Kerteminde Kommune inden næste 
vandplanperiode fremsætter ønske om, hvilke vandløbsnavne, der bør ændres, så de kan 
indarbejdes i den næste vandplan.  
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3 Kystvande   
 

3.1 Resume   
Der er modtaget 220 høringssvar om lokale forhold der vedrører kystvande. De er kommet fra 
Danmarks Naturfredningsforening, DN Samråd Fyn, Dansk Ornitologisk Forening - 
Fynsafdeling, Det Økologiske Råd, Kystdirektoratet samt en række private lodsejere. 
 
Høringssvarene omhandler: 
 
-  indsatskrav 
- opgørelse over kystfodring 
- havne aktiviteters rolle i vandplanen  
- effekten af kølevandsudledning fra Fynsværket 
- målretning af N-indsatsen 
- fuld målopfyldelse i alle vandområder 
- randzoner, efterafgrøder, vådområder 
- sammenhæng med Natura 2000 områder 
 
Naturstyrelsen har opdateret datagrundlaget frem til 2010, hvilket har medført visse ændrede 
vurderinger. 
 
 
3.2 Miljømål  
 
Manglende indsatskrav for målopfyldelse 
Sammenfatning af høringssvar 
DN og DN Samråd Fyn mener, at vandområderne Nærå Strand og Lillestrand også skal have 
god økologisk vandkvalitet, og at der derfor savnes en opgørelse over hvor stor indsatsen 
overfor næringsstofbelastningen skal være i oplandet til vandområderne. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen går ud fra, at DN sigter til Nærå Strand og Fællesstrand og ikke Lillestrand. 
For Lillestrand er der i vandplanen sat et specifikt miljømål i form af ålegræs dybdegrænse i 
meter og en konkret indsats på 3,9 tons N/år. I vandplanens tabel 1.2.5 opgøres miljømål 
kystvandområderne i hovedvandoplandet. For Seden Strand, Nærå Strand og Fællesstrand er 
der ikke sat et specifikt tal på miljømålet for ålegræs dybdegrænsen, da miljømålet af 
beregningstekniske årsager overstiger dybden i området. Det betyder at ålegræs skal kunne 
vokse i hele dybden i de pågældende områder. For Nærå Strand er der sat krav til en specifik 
indsats på 3,9 tons N/år. For kystlagunen Fællesstrand, der har et meget lille opland, er 
miljøforholdene overvejende bestemt af påvirkningen fra det tilstødende havområde samt 
atmosfæren. Desuden er datagrundlaget mht. tilstandsklassifikationen mangelfuldt. Derfor kan 
der ikke i denne planperiode anvises nogen konkret indsats. 
 
Fuld målopfyldelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Det Økologiske Råd mener, at de opstillede indsats krav i vandplanen ikke vil dække behovet 
for fuld målopfyldelse. Konkret mangler der en reduktion på 71 % mht. N-belastningen. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til kapitel ”2.2.2 Målsætningen for kvælstofindsatsen (kystvande)” i det 
overordnede og generelle høringsnotat på www.naturstyrelsen.dk. 
 
 
3.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
 
 
3.4 Påvirkninger 

 
Kystfodring 
Sammenfatning af høringssvar 
Kystdirektoratet gør opmærksom på, at der på vandplanens s 102, afsnit ”På Kattegatkysten” 
kun nævnes kystfodringer på Enebærodde 1999 og 2001. Der er ifølge Kystdirektoratet 
ligeledes foretaget fodringer ved Tørresø og Hasmark. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har undersøgt, hvor der udover det nævnte Enebærodde er foretaget 
kystfodringer, og har foretaget nødvendige rettelser i vandplanen. 
 
Kølevandsudledning 
Sammenfatning af høringssvar 
DN og DN Samråd Fyn savner en stillingtagen til, hvorvidt udledning af varmt vand fra 
Fynsværket har indflydelse på miljøtilstanden i Seden Strand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I medfør af Miljøklagenævnets afgørelse af 4. august 2009 har Fynsværket en midlertidig 
tilladelse til udledning af kølevand til Odense Fjord via Odense Gammel Kanal og den nedre 
del af Odense Å. Den midlertidige tilladelse gælder 3 år fra nævnets afgørelse. Ved 
behandlingen af en ansøgning fra Fynsværket om fortsat tilladelse til udledning af kølevand 
til vandområderne vil udledningens påvirkning af vandmiljøet og naturen blive belyst og 
vurderet i relation til opfyldelse af de fastlagte mål. I den forbindelse vil der bl.a. blive 
gennemført en habitatvurdering, ligesom der vil blive gennemført en VVM proces i relation 
til kølevandsudledningen. Med baggrund heri vil der blive truffet afgørelse om ansøgningen. 
Derudover er kølevand omfattet af vandplanens retningslinje 13 og 14. 
 
 
3.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 
Specifik geografisk målretning af indsats 
Sammenfatning af høringssvar 
DN, DN Samråd Fyn og DOF Fynsafdeling mener, at den indsats der planlægges for Odense 
Fjord skal være langt mere specifikt målrettet det enkelte delopland. Eksempelvis vil 
Egensedybet ikke aflastes reelt, hvis indsatsen for hele Odense Fjord primært implementeres i 
oplandet til Odense Å. DN og DN Samråd Fyn vurderer endvidere at den planlagte indsats for 
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Odense Fjord hovedvandopland på 266 tons N er for lav, og ikke vil føre til målopfyldelse. 
DOF påpeger at især i Egensedybet, er der sket en voldsom reduktion af ålegræs, og at der 
derfor er behov for en mere geografisk specifikt målrettet indsats. DOF foreslår at dette gøres 
ved bl.a. at etablere et vådområde ved ”4-talsstranden” og mindre vådområder i oplandet til 
Egensedybet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Den indsats på 250 tons N, der er målsat i vandplanen for selve Odense Fjord, vil også 
komme Egensedybet til gavn. Den N-reduktion der vil ske i oplandet til Odense Å, der løber 
ud i Seden Strand i bunden af Odense Fjord, vil også få effekt længere ude i Egensedybet. 
Strømforholdene i Odense Fjord fører næringsstoffer fra Seden Strand og ud af fjorden via en 
sløjfe ind i den sydvestlige del af Egensedybet og ud igen i den nordøstlige del. Den samlede 
næringsstofreduktion til hele fjorden vil derfor bevirke, at der vil blive transporteret færre 
næringsstoffer gennem Egensedyb.  
 
Derudover implementeres der både en generel og en specifikt målrettet kvælstofindsats for 
oplandet til selve Egensedyb. Den generelle indsats implementeres gennem 
sektorlovgivningen for landbruget. Den specifikke målrettede kvælstofindsats implementeres 
i form af krav til landbruget om dyrkning af 10-15 % yderligere efterafgrøder i sædskiftet. Til 
DN’s forslag om at etablere et vådområde ved ”4-talsstranden” samt andre mindre 
vådområder i oplandet til Egensedybet bemærker Naturstyrelsen, at KL og Miljøministeriet i 
november 2009 indgik en aftale om etablering af nye vådområder og ådalsprojekter i 
Danmark. Heraf fremgår, at kommunerne i oplandet til Odense Fjord i fællesskab koordinerer 
indsatsen vedrørende etablering af vådområder i oplandet til Odense Fjord. 
 
 
3.5.1 Randzoner 
Sammenfatning af høringssvar 
I alt 100 lodsejere har indsendt høringssvar vedrørende krav om randzoner langs alle vandløb 
og søer over 100 m2 i landzonen. Høringssvarene omhandler alle at randzoner vil medføre en 
forringelse af dækningsbidraget. Desuden fremføres af flere, at randzoner kun medfører en 
lille miljøgevinst.  Enkelte påpeger at udlægning af randzoner betyder de skal finde nyt 
harmoniareal for at kunne opretholde en husdyrproduktion eller udsprede samme mængde 
husdyrgødning fremover. Flere foreslår at der ikke udlægges en fast10 meter bred randzone, 
men at de tilpasses lokale forhold herunder efter graden af hældning af arealerne ned mod 
vandløb/søen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
For bemærkninger henvises til det overordnede og generelle høringsnotat afsnit 2.6.2 hvor 
emner vedrørende effekt af randzoner, randzonens bredde, harmoniforhold samt 
kompensation til lodsejere.  
 
 
3.5.2 Efterafgrøder 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er modtaget høringssvar fra 114 lodsejere vedrørende vandplanernes krav om i visse 
deloplande at etabler yderligere efterafgrøder eller dyrkning af efterafgrøder i stedet for 100 
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procent grønne marker. Høringssvarene omhandler at dyrkning af efterafgrøder er uønsket, at 
det forringer dækningsbidraget og at det sætter begrænsninger for sædskiftet eller ikke er 
foreneligt med aktuel anvendelse af areal. Enkelte fremfører at der ikke er behov for 
efterafgrøder da N-udvaskningen er minimal eller der ønskes en revurdering af kravet.  
Jørgen Møllegård Pedersen mener, ikke hans arealer afvander til Odense fjord, men har 
afstrømning til Storebælt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til det overordnede og generelle høringsnotat afsnit 2.6.3 hvor emnet er 
behandlet, herunder betydning af yderligere efterafgrøder for jordbehandling og valg af 
afgrøder samt effekt af efterafgrøder. 
Angående oplandsgrænser er de som udgangspunkt fastlagt ud fra nationale oplandskort, som 
afspejler de enkelte vandoplandes topografi. I forbindelse med den endelige udmøntning af 
efterafgrødekravene i Fødevareministeriets lovgivning vil der blive udarbejdet et 
kortmateriale, som illustrerer de specifikke krav til de yderligere efterafgrøder i 
vandoplandene. Der vil i forbindelse med denne endelige udmøntning af efterafgrødekravene 
blive taget stilling til håndteringen af fejl og unøjagtigheder ved kortene, som påpeges og 
dokumenteres af lodsejere. 
 
 
3.5.3 Vådområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er modtaget 3 høringssvar fra lodsejere vedrørende etablering af vådområder. Høringsrne 
handler om, at det ingen interesse har at afgive arealer til vådområder eller der er konflikt med 
skovrejsningstiltag. 
 
Naturstyrelsen bemærkninger 
Vandplanerne stiller inden for visse deloplande krav om udlægning af vådområder for 
reduktion af kvælstof til kystvandet. Det overordnede ansvar for at planlægge og gennemføre 
de enkelte vådområdeprojekter, herunder den konkrete placering, ligger hos kommunen. 
Yderligere information om vådområdeindsatsen fremgår af hjemmesiden: 
www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/Vandprojekter
Der henvises til det overordnede og generelle høringsnotat afsnit 2.6.4 for yderligere 
bemærkninger. 
 
 
3.6 Sammenhæng med Natura 2000 
Sammenfatning af høringssvar 
DN og DN Samråd Fyn bemærker at der bør være korrespondance mellem vandplanen og 
naturplanen for Odense Fjord blandt andet fordi flere af arterne på udpegningsgrundlaget, 
f.eks. knopsvane, for naturplanen er afhængige af ålegræs som fødekilde, og ålegræs er den 
primære indikator for miljømål og tilstand i vandplanen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til kapitel ”2.11 Sammenhæng med Natura 2000-planerne” i det overordnede og 
generelle høringsnotat på www.naturstyrelsen.dk. 
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3.7 Andre lokale forhold 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
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4 Søer   
 

4.1 Resume     
Der er modtaget 8 høringssvar vedr. lokale forhold om søer. De er kommet fra Faaborg-
Midtfyn og Assens Kommuner, 2 erhvervsvirksomheder: Holstenshuus og Brahetrolleborg 
Skov- og Landbrug og 4 foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, DN Samråd Fyn, 
Dansk Ornitologisk Forening Afdeling Fyn og Morud Lystfiskerforening.  
 
Høringssvarene omhandler: 
- Miljømål  
- Datagrundlaget  
- Virkemidler og indsatsprogram 
- Sammenhæng med Natura 2000 
 
Naturstyrelsen har opdateret datagrundlaget for søernes tilstand frem til 2010, hvilket har 
medført visse ændrede vurderinger. 
 
 
4.2 Miljømål  
Sammenfatning af høringssvar 
Morud Lystfiskerforening foreslår, at Langesø får miljømålet høj/god med et klorofylkrav på 
16 µg/l og kommer med forslag til, hvordan tilførslen af næringsstoffer til søen kan mindskes.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det nuværende klorofylmål på 25 µg/l er fastsat ud fra en EU interkalibrering som grænsen 
mellem god og moderat tilstand, og vil derfor sikre opnåelse af god økologisk tilstand. Der 
henvises til det overordnede og generelle høringsnotat afsnit 2.2.7 vedr. ønske om øget 
anvendelse af strengere mål. Vandplanen anviser virkemidler af både generel og målrettet 
karakter til at opnå denne tilstand. For de målrettede virkemidler er kommunen, der gennem 
vandhandleplanen skal stå for den konkrete udformning af virkemidlerne.  
 
 
4.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Forældet datagrundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstenshuus v. Ditlev Berner anfører vedr. Sortesø, at den nuværende tilstand er bedre end 
data fra 2007 anvendt i vandplanen angiver. Årsagen anføres at være, at en genetableret 
bevoksning syd for søen er blevet i stand til at mindske afstrømningen af næringsstoffer til 
søen. Desuden anføres, at datagrundlaget for en anden sø, Store Øresø, er forældet, og at 
tilstanden er blevet forværret, fordi der er sket en forringelse af bundvegetationen i søen. 
 
Brahetrolleborg Skov- og Landbrug skriver, at det er kritisabelt, at størstedelen af 
datamaterialet stammer fra 2005, idet flere naturgivne forhold har ændret sig markant efter 
2005. Eksempelvis fremgår det af vandplanen at problemstillingen vedr. Nørresø først og 
fremmest skyldes intern fosforbelastning. Efter 2005 er der sket en eksplosiv udvikling i 
skarvbestanden ved søen og denne medfører en betydelig belastning af søen. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Sortesø er sidst overvåget i 2007 og derfor har Naturstyrelsen ikke nyere data for tilstanden. 
Da der ikke er fastlagt noget krav til indsats, har en evt. forbedring af tilstanden ikke nogen 
betydning for vandplanens indsatsprogram. Naturstyrelsen vurderer ligeledes, at den 
opvoksende skov sammen med en mindsket afstrømning fra et moseområde medfører en 
forbedring af tilstanden i Sortesø, som har en for Fyn sjælden søtype – en brunvandet sø.  
 
En opdatering af datagrundlaget for Store Øresø med data fra 2009 giver ikke anledning til at 
ændre vurderingen af søens tilstand, idet vurderingen bygger på indholdet af klorofyl, og 
vurderet her ud fra er der tale om en svag forbedring. Se også afsnit 4.6, Sammenhæng med 
Natura 2000. 
 
Ved opdatering med data fra 2009 har Naturstyrelsen konstateret en forringelse af tilstanden i 
Nørresø, som vurderes at skyldes den voksende skarvkoloni, og derfor er vurderingen ændret 
i den endelige vandplan. 
 
 
4.4 Påvirkninger 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
 
 
4.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Assens Kommune skriver, at det for Søbo Sø er anført, at det er afgørende for målopfyldelse, 
at andeopdrættet i søen ophører. Det har imidlertid vist sig ved bl.a. domstolene, at 
Naturbeskyttelsesloven ikke kan finde anvendelse til at stoppe andeopdræt i søer og moser. 
Assens Kommune mener derfor, at Miljøministeriet bør anvise hvilket virkemiddel og med 
hvilken lovhjemmel andeopdrættet i søerne skal stoppes.  
 
Brahetrolleborg Skov- og Landbrug skriver, at det for Brændegård Sø og Brahetrolleborg 
Slotssø på side 37 i planen fremgår, at påvirkningen fra spredt bebyggelse og landbrug skal 
reduceres, men finder dette usagligt eftersom det også af vandplanen fremgår, at der er en 
betydende belastning fra anden side, nemlig en skarvkoloni. Desuden anføres vedr. 
Brahetrolleborg Slotssø, at et begrænset andeopdræt kun har ringe betydning for tilstanden i 
forhold til den betydelige skarvkoloni, ligesom der stilles spørgsmålstegn ved, om der findes 
dokumentation for næringsstofbelastning ved andeopdræt. 
 
DN og DN samråd Fyn skriver, at andehold ved Arreskov Sø skal stoppes, da det forurener 
søen, og foreslår endvidere, at alle vådområder i oplandet til Arreskov Sø genskabes. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune finder, at Miljøministeriet bør anvise hvilket virkemiddel og med 
hvilken lovhjemmel andeopdrættet i Fjellerup Sø skal stoppes. 
 
DOF Fyn foreslår i sit høringssvar til Natura2000-planen for Arreskov Sø, at der fokuseres på 
at nedbringe tilførslen af næringsstoffer til Arreskov Sø gennem udstrakt brug af efterafgrøder 
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i oplandet og genskabelse af afvandede vådområder for at modvirke planforslagets forslag om 
at lukke fosforholdigt vand fra Arreskov Sø ud i Odense Å og Odense Fjord.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er ikke i de endelige vandplaner stillet krav om ophør af andeopdræt, idet belastningen fra 
dette ikke er kendt. Se i øvrigt det overordnede og generelle høringsnotat afsnit 2.2.7 vedr. 
målsætning for søindsatsen – andehold, og 2.6.19 vedr. virkemidler i søer – andeopdræt. 
 
Det er korrekt, som anført af Brahetrolleborg Skov- og Landbrug, at spredt bebyggelse og 
landbrug er nævnt i tabellen på side 37, men for begge gælder, at der ikke er nogen indsats i 
forhold til søen, hvilket også fremgår af tabellen. Med hensyn til andeopdræt i 
Brahetrolleborg Slotssø er det korrekt, at andeopdrættet må formodes at have mindre 
betydning for søens tilstand. I høringsudkastet gjaldt noten vedr. andeopdræt da heller ikke 
for Slotssøen. 
 
Med hensyn til ønsket om at genskabe yderligere vådområder i oplandet til Arreskov Sø, vil 
dette ikke ske i medfør af vandplanen, da dette ikke vurderes at være nødvendigt for at opnå 
målopfyldelse i Arreskov Sø. Den i naturplanen nævnte praksis med at sikre afstrømning fra 
søen, også om sommeren hvor fosforindhold kan være forøget, har en effekt på Odense Å 
nedstrøms søen, der svarer til effekten på andre vandløb nedstrøms næringsrige søer med 
afløb i sommerperioden. Erfaringerne har vist at denne effekt mindskes i takt med at 
tilstanden i søen bedres. 
 
 
4.5.1 Randzoner 
 
Sammenfatning af høringssvar 
Brahetrolleborg Skov- og Landbrug skriver, at udlægning af 10 m randzoner på 
Brahetrolleborg ikke vurderes at være nødvendigt, og enhver udlægning vil blive krævet 
erstattet fuldt ud.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til det overordnede og generelle høringsnotat afsnit 2.6.2 om randzoner. 
 
Der henvises til afsnit 3.5.1 i denne notat for øvrige høringssvar om randzoner.  
 
 
4.5.2 Fosfor-vådområder (Fosfor-ådale) 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
 
 
4.5.3 Spildevandsrensning 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
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4.5.4 Sørestaurering 
Sammenfatning af høringssvar 
Morud Lystfiskerforening mener i et høringssvar vedrørende Langesø, at man ikke skal bruge 
kemisk binding af fosfor i sedimentet til at opnå rent vand. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er ikke i vandplanen lagt op til anvendelse af kemisk binding af fosfor i sedimentet i 
Langesø. Se i øvrigt det overordnede og generelle høringsnotat afsnit 2.6.13 om 
sørestaurering. 
 
 
4.6 Sammenhæng med Natura 2000 
Sammenfatning af høringssvar 
Holstenshuus v. Ditlev Berner anfører vedr. St. Øresø, at søen i vandplanen vurderes at have 
høj økologisk tilstand, men at naturtilstanden i Natura 2000 planen angives som ugunstig, og 
mener at vurderingen bør være ens i de to planer 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der benyttes forskellige kriterier i Vandplaner og Naturplaner, så vurderingen kan ikke i alle 
tilfælde være ens. I det aktuelle tilfælde betyder forskellen, at den vandkvalitetsmæssige 
forudsætning for at få gunstig bevaringsstatus – vurderet ud fra indhold af klorofyl - er til 
stede, men gunstig bevaringsstatus er ikke opfyldt, da den relevante bundvegetation ikke har 
den tilstrækkelige udbredelse og stabilitet. I forbindelse med at yderligere kvalitetselementer, 
især vegetation, inddrages i kommende vandplaner, må der forventes at blive større 
overensstemmelse mellem vurderingen i vand- og naturplanerne. 
 
 
4.7 Andre lokale forhold 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
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5 Spildevand   
 
 

5.1 Resumé 
  
Der er modtaget 8 høringssvar. De kommer fra 5 kommuner (Assens, Faaborg-Midtfyn, 
Kerteminde, Nordfyns og Odense), en forsyning (VandcenterSyd), en virksomhed (Odense 
Havn) og en organisation (DN Samråd Fyn).  
 
Høringssvarene omhandler: 
- Naturstyrelsens anvendelse af opdaterede data 
- prioritering og frafald af indsatsen 
- lokale forhold. 
 
 
5.2 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Opdatering af data 
Sammenfatning af høringssvar 
Odense Kommune oplyser, at kommunen generelt holder BBR opdateret, samt at kommunen i 
2011 har foretaget en opdatering af BBR i forhold til de nye afløbskoder for renseløsninger i 
det åbne land. Nordfyns Kommune oplyser ligeledes, at kommunen har opdateret WinRis 
med hensyn til de fælleskloakerede overløb. 
 
Nordfyns Kommune har indsendt oplysninger om 10 konkrete regnbetingede udløb, som var 
udpeget til forslag til indsats i udkast til vandplanen for Odense Fjord. Kommunen oplyser, at 
de 10 udløb enten er nedlagt eller, at der er etableret bassin i tilknytning til udløbet. Nordfyns 
Kommune har desuden indsendt oplysninger om ét regnbetinget udløb, som Naturstyrelsen i 
udkast til vandplanen for Odense Fjord ikke har udpeget til forslag til indsats, men som ligger 
på en vandløbsstrækning, hvor målsætningen ikke er opfyldt. 
 
Kerteminde Kommune oplyser, at kommunen til dens høringssvar som bilag har vedhæftet 
mapinfo filer med alle kommunens registrerede regnbetingede udløb. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har i foråret 2011 foretaget en opdatering af datagrundlaget på 
spildevandsområdet, hvor data frem til 2010 (2011 for ejendomme i det åbne land) er 
inddraget. Odense Kommunes opdatering af BBR og Nordfyn Kommunes opdatering af 
WinRis er således inddraget i datagrundlaget for den endelige vandplan for Odense Fjord.  
  
På baggrund af en konkret vurdering har Naturstyrelsen taget de 10 foreslåede regnbetingede 
udløb i Nordfyns Kommune ud af listen over forslag til indsats i den endelig vandplan for 
Odense Fjord. Naturstyrelsen har efter en konkret vurdering tilføjet det ene udløb i oplandet 
til Odense Fjord til listen over forslag til indsats for de regnbetingede udløb, som skal 
vurderes i næste planperiode. 
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Naturstyrelsens opdatering af data for de regnbetingede udløb bygger på nye udtræk fra den 
landsdækkende database WinRis, da det er denne database kommunerne gennem 
dataansvarsaftalen er forpligtiget til at opdatere med hensyn til data for de regnbetingede 
udløb.  
Kerteminde Kommunes vedhæftede mapinfo fil med opdaterede data for de regnbetingede 
udløb er således ikke blevet benyttet i denne sammenhæng. 
 
 
5.3 Virkemidler og indsatsprogram 
 
Indsats overfor regnbetingede udløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Odense Kommune og Vandcenter Syd oplyser, at de i samarbejde har udarbejdet et forslag til 
prioritering af indsatsen over for de regnbetingede udløb. Odense Kommune bemærker, at 
prioriteringsudkastet pt. afventer beslutning fra Naturstyrelsen om tidsplan m.v. for 
spildevandsindsatsen. Odense Kommune og VandcenterSyd oplyser, at de til deres 
høringssvar har vedhæftet udkast til prioriteringsliste. Ligeledes har Faaborg-Midtfyn 
Kommune i tabelform angivet, hvilke af de udløb, der i udkast til vandplanen for Odense 
Fjord er udpeget til indsats, kommunen vil udføre indsats på i første planperiode samt hvilke 
kommunen vil udføre indsats på i anden planperiode. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen bemærker, at Odense Kommune og VandcenterSyd samt Faaborg-Midtfyn 
Kommune har udarbejdet et grundlag for det fremadrettede arbejde med at gennemføre 
indsatsen over for de regnbetingede udløb.  
 
På baggrund af kommunernes høringssvar samt notat, udarbejdet af arbejdsgruppen for 
spildevandsindsats, er der truffet beslutning om udrulningen af vandplanernes 
spildevandsindsats og dermed også tidsfrister.  Der henvises til det overordnede og generelle 
høringsnotat for nærmere uddybning.  
 
Indsats overfor renseanlæg 
Sammenfatning af høringssvar 
Faaborg-Midtfyn Kommune oplyser, at kommunen i første planperiode nedlægger Broby, 
Hillerslev og Korinth Renseanlæg, og fremover leder spildevandet til Faaborg Renseanlæg. 
Kommunen bemærker, at belastningen derved flyttes fra Hovedvandopland Odense Fjord til 
Hovedvandopland Lillebælt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Da det af Faaborg-Midtfyns spildevandsplan fremgår, at Broby, Hillerslev og Korinth 
Renseanlæg nedlægges inden 2013, har Naturstyrelsen medtaget oplysningerne i 
vandplanernes belastningsberegninger. 
 
Indsats overfor spredt bebyggelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Odense Kommune bemærker, at der i udkast til vandplaner er udpeget områder med ca. 190 
ejendomme, som skal etablere forbedret rensning. Odense Kommune oplyser, at 30 af disse 
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allerede er kloakeret eller har en godkendt renseløsning, og at ca. 15 er udpeget til kloakering 
inden udgangen af 2012. Odense Kommuner bemærker, at kommunen gerne videregiver 
oplysninger om disse ejendomme, således at disse ejendomme evt. kan udtages af den 
endelige plan. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsens indsats overfor den spredte bebyggelse knytter sig til oplande og ikke til 
konkrete ejendomme. På baggrund af Naturstyrelsens udpegede områder er det ved 
vandplanernes vedtagelse kommunernes opgave at udpege de konkrete ejendomme indenfor 
disse områder, der skal have påbud om forbedret spildevandsrensning. Hvis Odense 
Kommune har opdateret BBR for disse ejendomme, er denne viden blevet anvendt i blandt 
andet belastningsberegningerne.  
 
 
5.4 Andre lokale forhold 
 
Dobbeltbrønde 
Sammenfatning af høringssvar 
Nordfyns Kommune oplyser, at der fortsat er en problematik omkring dobbeltbrønde i den 
gamle Otterup Kommune. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har ikke haft mulighed for at identificere de konkrete dobbeltbrønde i 
Nordfyns Kommune, og Naturstyrelsen har dermed heller ikke kunnet vurdere, hvorvidt de i 
vandplanen skulle udpeges til indsats eller ej. Naturstyrelsen bemærker, at Nordfyns 
Kommune bør inddrage disse dobbeltbrønde i vurderingerne i forbindelse med udarbejdelsen 
af de kommunale handleplaner.  
 
Konkrete rettelser til vandplantekst 
Sammenfatning af høringssvar 
Assens Kommune oplyser, at kommunen den 29. september 2010 vedtog en ny 
spildevandsplan for perioden 2010-2014, og at dette bør fremgå af teksten i vandplanen. 
 
Odense Kommune bemærker, at Dalum Papir ikke er nævnt i vandplanens kapitel 2.2.1. 
 
Odense Havn bemærker, at overfladevand fra Lindø – Terminalens arealer renses i et 
rensningsanlæg med bundfældningsbassin/olieudskiller, sandfiltre og kulfilter, men til trods 
for at der er tale om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi - et BAT-anlæg (konstateret af 
Syn og skønsrapport) - er det Kerteminde Kommunes ønske at afskære overfladevandet til 
rensning på Kerteminde Renseanlæg. Odense Havn og Kerteminde Kommune ligger desværre 
pt. i en retssag herom. Odense Havn skal derfor anmode om at bemærkningen på side 84 ”Der 
arbejdes pt. på en løsning med at afskære overfladevandet til rensning på Kerteminde 
Renseanlæg” slettes eller rettes. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har noteret sig den nye situation for Assens Kommunes spildevandsplan. 
Omtalen var i det Det Tekniske Baggrundsnotat, der ikke er en del af den endelige vandplan. 
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I vandplanerne er der alene omtalt virksomheder, der har særskilt udledning eller udsivning af 
processpildevand / perkolat. I vandplanen for 2. vandplanperiode kan der medtaget en tekst 
om virksomheden Dalum Papir’s tilladelse til indtag hhv. udledning af vand fra Odense Å til 
energiproduktion i turbineanlæg. 
 
Naturstyrelsen har med baggrund i en henvendelse til Kerteminde Kommune valgt at 
bibeholde vandplanens tekst angående overfladevandsafledningen fra Lindø-Terminalens 
arealer.  
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6 Grundvand   
 

6.1 Resumé 
Der er modtaget høringssvar fra én interesseorganisation, Danmarks Naturfredningsforenings 
Samråd Fyn. Høringssvaret omhandler grundvandets tilstand. 
 
 
6.2 Miljømål 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
 
 
6.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
 
 
6.4 Påvirkninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforenings Samråd Fyn opridser kvantitativ og kemisk tilstand, som 
den fremgår af vandplanen Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Ingen bemærkninger, da det er en gengivelse af vandplanens resultater. 
 
 
6.5 Sammenhæng med Natura 2000 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
 
 
6.6 Andre lokale forhold 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
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7 Særlige emner 
 
7.1 Resumé 
 
Der er modtaget høringssvar fra DN Samråd Fyn og Odense Havn. Derudover er modtaget 
181 høringssvar fra lodsejere. 
 
 
7.2 Akvakultur 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
 
 
7.3 Kraftværksøer 
 
Ingen høringssvar under dette emne 
 
 
7.4 Havne og klappladser 
 
Havne 
Sammenfatning af høringssvar 
Odense Havn mener, at havne o.l. anlæg i hovedvandoplandet bør være bedre beskrevet i 
vandplanen, da disse udfører en samfundsmæssig vigtig funktion. Vandplanerne bør derfor 
ikke hindre de nødvendige aktiviteter som uddybning og oprensning af sejlrender og havne og 
klapning af dette materiale. Odense Havn bemærker endvidere at vandplanen bør sikre ikke 
kun Odense Havns eksistens men også mulighed for fortsat udvidelse, da der her er tale om en 
relativ bæredygtig transport form. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til kapitel ”2.10.4 Havne, klapning, sejlads, fiskeri, akvakultur og øvrigt” i det 
overordnede og generelle høringsnotat samt arbejdspapir fra arbejdsgruppen om havne på 
www.naturstyrelsen.dk.  
 
 
7.5 Ejendomsret og økonomi 
 
Ejendomsret 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er modtaget 138 høringssvar fra lodsejere vedrørende ejendomsrettens ukrænkelighed i 
henhold til grundlovens § 73. Det fremføres at vandplanerne strider imod grundlovens § 73. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til det overordnede og generelle høringsnotat afsnit 2.8 om det juridiske 
grundlag for planudkast. 
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Værdiforringelse af ejendom 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er modtaget 29 høringssvar fra lodsejere omhandlende at vandløbsindsatserne vil 
medfører værdiforringelse af ejendommen og økonomisk tab. Der kræves fuld erstatning. 
Enkelt mener desuden at det ikke på sigt vil være muligt at opretholde landbrugsdrift på 
ejendommen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Spørgsmål om økonomi og kompensation til berørte lodsejere er behandlet i det overordnede 
og generelle høringsnotat afsnit 1.2.1 og afsnit 2.7.4. Der henvises hertil. 
 
 
7.6 Høringsproces  
Sammenfatning af høringssvar 
14 lodsejere har gjort høringssvar overfor høringsprocessen. De finder at høringsprocessen er 
udemokratisk. Enkelte har vedlagt et responsum fra en advokat. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Med hensyn til høringsprocessen henvises til det overordnede og generelle høringsnotat afsnit 
2.1 om høringsprocessen. 
 
 
7.7 Andre forhold 
 
Lokale forhold ifm. miljøgodkendelse  
Sammenfatning af høringssvar 
DN Samråd Fyn bemærker, at ved at lave et omfangsdræn omkring Stige Ø Losseplads fanger 
man 58 % af perkolatet. DN anfører, at der i miljøgodkendelsen for Lossepladsen blev stillet 
krav om en analyse af, hvorvidt der skulle kræves en spuns omkring pladsen, men at denne 
analyse aldrig er kommet, og DN efterlyser en stillingtagen i vandplanen til, hvorvidt der er 
behov for en spuns. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Med hensyn til Stige Ø Losseplads bliver der løbende analyseret for N og P, og på baggrund 
af disse analyser er det vurderet, at der ikke er behov for yderligere tiltag i forhold til N og P. 
Som det fremgår af teksten i vandplanen, arbejdes der på en redegørelse for belastningen med 
miljøfarlige forurenende stoffer. Det fremgår ligeledes af vandplanen, at Odense Fjord og 
Seden Strand er placeret i indsats kategori 3 ”vandområder med behov for stofbestemt 
indsats” på grund af koncentrationer af kviksølv, der overstiger miljøkvalitetskravet samt 
koncentrationer af TBT, PAH, PCB, HCB, lindan og kobber der overstiger 90 % fraktilen af 
landssækkende data. Af tabel 2.4.1 i vandplanen er indsatsen over for vandområder i 
indsatskategori 3 beskrevet, og yderligere bemærkninger til indsatsen fremgår af det 
overordnede og generelle høringsnotat.  
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