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1.0 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 1.6 Djursland. 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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2.0 Vandløb 
 
2.1 Resume 
 
Der er i høringsfasen fra 4. okt. 2010 til 6. april 2011 modtaget 90 høringssvar vedrørende 
vandløbene i oplandet til Djursland. De er kommet fra Kulturstyrelsen (tidligere Kulturstyrelsen), 2 
kommuner og 87 lodsejere. Mange af disse høringssvar omhandler flere forhold i flere forskellige 
vandløb. 
 
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 oplandet til Djursland. 
 
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 Djursland: 
 

• 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. 
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• Ændringerne i indsatsprogrammet betyder, at der skal ske nye indsatser i form af ændret 
vandløbsvedligeholdelse eller restaurering 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.  

 
• Der sker yderligere justering af indsats i vandløb i større private skove. Justeringen betyder, 

at indsatsen alene omfatter restaurering.  
 

• Endelig sker der en justering af indsatsen i okkerpåvirkede vandløb, hvor der i høringen var 
anvendt virkemidlet vandstandshævning. I disse vandløb anvendes der nu i stedet 
virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse. 

 
• 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 
 
Skærpelse af miljømål 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune har fremsendt høringssvar hvori der foreslås en skærpelse af målsætningen og 
målsætningskravene for en specifik vandløbsstrækning. Dette begrundes med at der forligger nyere 
data på påviser behovet for dette. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har gennemgået det indkomne forslag til skærpelse af målsætningen og 
målsætningskravene, og har revurderet målsætning og indsats for den pågældende 
vandløbsstrækning. 
DVFI-kravet for vandløbsstrækninger sættes ikke højere end indeksværdi 5, svarende til god 
økologisk tilstand, med mindre den aktuelle tilstand for vandløbsstrækningen allerede er 
indeksværdi 6 eller 7. 
Inddragelsen af nye data frem til og med 2010, bevirker dog at ændringsønsker nogle gange kan 
imødekommes, hvis miljøtilstanden for en vandløbsstrækning allerede er blevet forbedret i de 
senere år. 
 
For den pågældende vandløbsstrækning (Gammelmølle Bæk i delopland 1.6.C – Djursland-
Kolindsund), har ønsket om skærpelse af målsætning og tilstandskrav ikke kunnet imødekommes, 
jf. ovenstående bemærkninger om kriterier for fastlæggelse af skærpet mål.  



Lokalt høringsnotat for 
vandplan 1.6 Djursland 

  7 

 
Lempelse af miljømål 
Sammenfatning af høringssvar 
Kulturstyrelsen (tidligere Kulturstyrelsen), Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og 12 
lodsejere har fremsendt høringssvar hvori der foreslås en lempelse af målsætningen og 
målsætningskravene for specifikke vandløbsstrækninger, f.eks. fra høj til god økologisk tilstand, 
eller fra ”normalt” vandløb til blødbunds-/kunstigt-/stærkt modificeret vandløb. 
 
Begrundelser for ønsker om lempelse af miljømålene er: 

• At vandløbet er beliggende i et område uden naturlig forekomst af grus og sten og derfor bør 
udpeges som et blødbundsvandløb, med deraf følgende lempede miljømål. 

• At vandløbet er en kunstigt gravet drængrøft eller en pumpekanal og derfor bør udpeges som 
kunstigt eller stærkt modificeret, med deraf følgende lempede miljømål. 

• At vandløbet forløber i forbindelse med bymæssig bebyggelse, bygninger, tekniske anlæg 
eller kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg der ikke kan fjernes, hvorfor 
vandløbet bør udpeges som stærkt modificeret, med deraf følgende lempede miljømål. 

• At den utilfredsstillende miljøtilstand i vandløbet skyldes sommerudtørring, søpåvirkning 
eller andre naturgivne forhold, der gør at det fastsatte miljømål aldrig vil kunne opfyldes. 

Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har gennemgået alle de indkomne forslag til lempelse af målsætningen og 
målsætningskravene, og har revurderet målsætning og indsats for de pågældende 
vandløbsstrækninger. 
Det skal bemærkes at alene de generelle justeringer af vandløbsindsatsen, som beskrevet ovenfor, i 
betydeligt omfang imødekommer ønskerne i høringssvarene om lempelse af miljømål og 
målsætningskrav. 
Det skal desuden bemærkes at såfremt den aktuelle tilstands er indeksværdi 5 eller bedre fastsættes 
målet til den aktuelle tilstand, idet tilstanden ikke må forringes, jf. vandrammedirektivets generelle 
bestemmelser. 
 
For flg. vandløb eller delstrækninger heraf, er målsætning og tilstandskrav blevet lempet på 
grundlag af høringssvarene, hvilket i mange tilfælde medfører at indsatsbehovet bortfalder, 
reduceres eller ændres: 
 
Delopland 1.6.B - Nordlige Djursland: 
Tustrup kanal 
Brydkær Bæk 
Estruplund Bæk 
Gjesing Bæk 
Løgholm Bæk 
Nielstrup Bæk*** 
Rejsdal Bæk 
Treå, østlige tilløb 
Vl. fra Gjesing Kær 
Vl. fra Nielstrup Hede 
Vl. fra Nielstrup Skov 
Vl. i Fuglsø mose 
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Vl. ved Udby Bjerge 
Vrangbæk 
Delopland 1.6.C - Djursland-Kolindsund: 
Albøge-Søby Skelgrøft 
Battrupholt Bæk 
Katholmmølle Å 
Kolindsund Nordkanal 
Kolindsund Sydkanal 
Lunden Bæk 
Nimtofte Å 
Saltbæk 
Selkær Gammel Å 
Sivested-Vedø Skelgrøft 
Skiffard Bæk 
Troldbæk 
Ørum Å 
1.6.D - Sydlige Djursland-Hoed Å: 
Glatved Bæk 
Langager Bæk 
 
For flg. vandløb eller delstrækninger heraf, har ønsker om lempelse af målsætning og tilstandskrav 
ikke kunnet imødekommes: 
 
Delopland 1.6.B - Nordlige Djursland: 
Hevring Å 
Kodam Bæk 
Nielstrup Bæk*** 
Delopland 1.6.C - Djursland-Kolindsund: 
Hovå 
Ryom Å 
Skarresø Bæk 
Stensmark Bæk 
Tjerrild Bæk 
Voldby-Karlby Bæk 
Delopland 1.6.D - Sydlige Djursland-Hoed Å: 
Lykkesholm Bæk 
Ulstrup Å 
 
***For dette vandløb er der gennemført lempelser af miljømålet på nogle delstrækninger, mens 
ønsker om dette ikke kan imødekommes på andre delstrækninger. 
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Begrundelser for ikke at imødekomme disse ønsker er en eller flere af nedennævnte årsager: 
• At der ikke vurderes at være datamæssigt grundlag for dette. 
• At den pågældende vandløbsstrækning allerede har en lempet målsætning som blødbunds-, 

kunstigt- eller stærkt modificeret vandløb. 
• At miljømålet for den pågældende vandløbsstrækning er tæt på at være opfyldt og at der 

samtidig er konstateret forringede fysiske forhold i vandløbet. I disse tilfælde vurderes det at 
alene en mindre forbedring af de fysiske forhold vil kunne give målopfyldelse, og at dette 
kan ske uden væsentlige gener for den landbrugsmæssige udnyttelse af de tilstødende 
arealer. 

 
2.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 
Nye spærringer, rørlægninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs Kommune og 1 lodsejer har fremsendt høringssvar indeholdende oplysninger om 
spærringer eller rørlægninger i hovedvandoplandet, som angiveligt ikke er medtaget 
høringsmaterialet og derfor ønskes tilføjet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har gennemgået og kontrolleret samtlige disse nye spærringer eller rørlægninger, og 
har i alle tilfælde tilføjet disse til datagrundlaget for den endelige vandplan. 
For flg. vandløbsstrækninger er der således blevet tilføjet nye spærringer og/eller rørlægninger: 
 
Delopland 1.6.D - Sydlige Djursland-Hoed Å: 
Afløb Nørresø 
Hovedgrøft 
 
Ikke-eksisterende spærringer, rørlægninger og vandløbsstrækninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune og 7 lodsejere har fremsendt høringssvar indeholdende oplysninger om 
spærringer, rørlægninger eller vandløbsstrækninger i hovedvandoplandet, som angiveligt ikke 
længere eksisterer eller aldrig har eksisteret. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har gennemgået og kontrolleret samtlige disse spærringer, rørlægninger og 
vandløbsstrækninger, og har i alle tilfælde fjernet disse fra datagrundlaget for den endelige 
vandplan. 
 
Det skal bemærkes at alene de generelle justeringer af vandløbsindsatsen, som beskrevet ovenfor, i 
betydeligt omfang imødekommer ønskerne i høringssvarene fjernelse af spærringer, rørlægninger 
eller vandløbsstrækninger i hovedvandoplandet, som angiveligt ikke længere eksisterer eller aldrig 
har eksisteret. 
 
For flg. vandløb er der således blevet fjernet spærringer, rørlægninger eller selve 
vandløbsstrækningen: 
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Delopland 1.6.B - Nordlige Djursland: 
Gjesing Bæk-tilløb 
Nørager Bæk 
Tilløb fra Langholt 
Vl. SØ f. Nærsåt 
Delopland 1.6.C - Djursland-Kolindsund: 
Selkær Gammel Å 
Selkær Gammel Å-tilløb 
Smedebæk 
Vl. v. Borum Kær 
Vl. ø. f. Høgholm 
Delopland 1.6.D - Sydlige Djursland-Hoed Å: 
Bæk i Rugård Sønderskov, syd 
Hovedgrøft 
Langager Bæk 
 
Inddragelse af nye data 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune har fremsendt høringssvar der påpeger at der eksisterer nyere data og/eller 
ønsker inddragelse af evt. nyere for en strækning af Hevring Å i delopland 1.6.B – Nordlige 
Djursland, og at der foretages en revurdering af strækningen på dette grundlag. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Som nævnt ovenfor er det generelt på landsplan besluttet at inddrage data til og med 2010 i 
vandplanernes datagrundlag, og opdatere vurdering af tilstand og indsatsbehov på grundlag af disse, 
for de vandløbsstrækninger hvor nye data findes. 
Det skal her bemærkes at det ikke nødvendigvis er det seneste datasæt for den enkelte 
vandløbsstrækning der alene anvendes ved tilstands- og indsatsvurderingen. Findes der f.eks. flere 
datasæt i perioden 2005-2010, anvendes tyngden i form af medianen af disse i vurderingen. Dette 
sker for at sikre at tilstandsvurderingen repræsenterer en stabil tilstand over en længere periode. 
For vandløbsstrækninger hvor nyere data ikke findes, anvendes fortsat det hidtidige datagrundlag til 
vurderingen af tilstand og indsatsbehov. 
 
For det pågældende vandløb eller delstrækninger heraf, er inddragelse af nye data slåedes blevet 
imødekommet. 
 
Ændringer/fejl i forløb af vandløbsstrækninger eller rørlægninger eller i placeringen af 
spærringer 
Sammenfatning af høringssvar 
3 lodsejere har fremsendt høringssvar der supplerer med faktuelle oplysninger vedr. det geografiske 
forløb af vandløbsstrækninger og rørlægninger, herunder bl.a. oplysninger om vandløb der løber 
igennem ikke-registrerede søer/vandhuller, samt fejl i placeringen af spærringer. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har gennemgået og kontrolleret samtlige disse vandløbsstrækninger, rørlægninger og 
spærringer, og har i de alle tilfælde opdateret datagrundlaget for den endelige vandplan, iht. de 
oplysninger der er givet i høringssvarene. 
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For flg. vandløb eller delstrækninger heraf, er der sket ændringer i det geografiske forløb af 
vandløbsstrækningen, rørlægninger heri eller ændringer i placeringen af spærringer: 
 
Delopland 1.6.C - Djursland-Kolindsund: 
Sivested-Vedø Skelgrøft 
Delopland 1.6.D - Sydlige Djursland-Hoed Å: 
Afløb fra Rugård Østersø 
Afløb Nørresø 
 
Sletning af vandløbsstrækninger 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs Kommune og 1 lodsejer har fremsendt hørringssvar hvori det ønskes at specifikke 
vandløbsstrækninger skal udgå/slettes af vandplanen, fordi disse oplyses at være kunstigt gravede 
grøfter uden naturmæssig værdi. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Som udgangspunkt er samtlige vandløbsstrækninger der var specifikt målsatte i regionplanenerne, 
og kun disse, medtaget som vandløb i vandplanerne. 
Hovedparten af de vandløbsstrækninger der i høringssvarene angives som grøfter og derfor ønskes 
slettet, var lempet målsatte i regionplanerne (typisk C-målsatte), er udpeget som blødbundsvandløb 
i vandplanerne eller er beliggende i pumpe- eller landvindingslag. 
Som tidligere nævnt er det på landsplan besluttet at vandløb der tidligere var lempet målsatte (C-F) i 
regionplanerne, udgår af vandplanerne, med mindre sådanne vandløb allerede har god økologisk 
tilstand eller bedre (DVFI >=5), eller der findes højere målsatte vandløbsstrækninger opstrøms, 
eller vandløbets oplandsareal er større end 10 km2. Alene disse generelle justeringer imødekommer 
i betydeligt omfang de lokale ændringsønsker vedr. sletning af vandløbsstrækninger, der er givet 
udtryk for i høringssvarene. 
For de vandløbsstrækninger der ikke er omfattet af de landsdækkende justeringer, har 
Naturstyrelsen revurderet målsætning, tilstand og indsatsbehov, og i nogle tilfælde foretaget 
yderligere ændringer. 
 
For flg. vandløb eller delstrækninger heraf, er det i høringssvarene foreslået at disse helt eller 
delvist slettes fra vandplanernes datagrundlag, hvilket ikke kan imødekommes, idet vandløbene 
samlet set vurderes, at have et naturmæssigt potentiale, der gør at de bør medtages i 
indsatsprogrammet: 
 
Delopland 1.6.C - Djursland-Kolindsund: 
Korupsø Vester Landkanal 
Korupsø Øster Landkanal 
Korupsø Østre Landkanal-tilløb 
Melbæk 
Melbæk-tilløb 
Skiffard Bæk-tilløb 
Delopland 1.6.D - Sydlige Djursland-Hoed Å: 
Afløb fra Hyllested Stormose 
Robæk 
Tilløb fra Hyllested Stormose 
Tilløb fra Kærager 
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Tuekær Grøft 
Vest. grøft i Gravlev kær 
Delopland 1.6.E - Ebeltoft Vig: 
Grøft fra Borup, til Vængesø Kanal 
Vængesø Kanal 
 
2.4 Påvirkninger 
 
Punktkilder 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune og 4 lodsejere har fremsendt høringssvar hvori det anføres at specifikke 
vandløbsstrækninger enten er påvirkede af punktkilder (renseanlæg, regnbetingede udledninger, 
spredt bebyggelse mm.), hvor dette ikke tidligere har været registreret, eller ikke længere er det, 
hvorfor der ønskes ændring i indsatsen mht. punktkilder for disse vandløbsstrækninger. 
Det skal bemærkes at alene de generelle justeringer af vandløbsindsatsen, som beskrevet ovenfor, i 
visse tilfælde imødekommer ønskerne i høringssvarene ændringer i punktkildeindsatsen. 
Det drejer sig om flg. vandløb eller delstrækninger heraf: 
 
Delopland 1.6.B - Nordlige Djursland: 
Ingerslev Å 
Nørager Bæk 
Delopland 1.6.C - Djursland-Kolindsund: 
Saksvad Bæk 
Skodå 
Delopland 1.6.D - Sydlige Djursland-Hoed Å: 
Østerballe Bæk 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har revurderet tilstand og indsatsbehov for disse vandløbsstrækninger, således at 
indsatsen vurderes at kunne reducere punktkildepåvirkningen tilstrækkeligt til at der kan opnås 
målopfyldelse. 
For enkelte af de anførte vandløbsstrækninger er målet allerede opfyldt på nuværende tidspunkt, og 
der fastsættes derfor ikke yderligere indsats overfor punktkilder i disse vandløb. 
I en del vandløb kan der konstateres en påvirkning som følge af udledning af organisk stof, som 
ikke vurderes at kunne modvirkes alene ved forbedring af de fysiske forholde i vandløbet, men det 
er ikke muligt ud fra de foreliggende data at vurdere hvorfra denne punktkildepåvirkning stammer. I 
disse tilfælde forventes det at vandløbsmyndigheden (kommunen) opsporer og afhjælper problemet 
som en del af den generelle miljøregulering, der ligger udenfor vandplanernes rammer. 
For yderlige oplysninger om punktkildeindsatsen henvises til høringsnotatet om punktkilder for 
hovedvandopland Djursland. 
 
Vandindvinding 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune har fremsendt høringssvar for vandløbet Gammelmølle Bæk i delopland 1.6.C 
– Djursland-Kolindsund, hvori det anføres at vandløbsstrækningens medianminimumsvandføring 
højest bør tillades påvirket med 5%, på grund af indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning, 
hvilket er mindre end det normalt tilladte påvirkningsniveau.  
 



Lokalt høringsnotat for 
vandplan 1.6 Djursland 

  13 

Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har revurderet tilstand og indsatsbehov samt den tilladte og aktuelle påvirkning fra 
vandindvinding for denne vandløbsstrækning, således at indsatsen vurderes at være tilstrækkelig til 
at der kan opnås målopfyldelse. Den ønskede ændring er således blevet imødekommet. 
 
2.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 
2.5.1 Vandløbsrestaurering og ændret vandløbsvedligeholdelse 
 
Ønsker om bortfald, reduktion eller udskydelse af indsats mht. restaurering eller ændret 
vandløbsvedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune og 10 lodsejere har fremsendt høringssvar hvori der ønskes bortfald, 
reduktion eller udskydelse af indsatsen mht. restaurering og/eller ændret vandløbsvedligeholdelse 
på specifikke vandløbsstrækninger. 
 
Begrundelser for ønsker om bortfald, reduktion eller udskydelse af indsatsen mht. restaurering eller 
ændret vandløbsvedligeholdelse er: 

• At vandløbet er en kunstigt gravet drængrøft, en pumpekanal eller af andre årsager er af så 
ringe kvalitet, at det under alle omstændigheder vurderes umuligt at opnå det fastsatte 
miljømål. 

• At den utilfredsstillende miljøtilstand i vandløbet skyldes andre forhold, f.eks. punktkilder, 
søpåvirkning eller udtørring. 

• At der aldrig foretages vedligeholdelse af vandløbet. 
• At vandløbet allerede er blevet restaureret. 
• At nedstrøms forhold, f.eks. genåbning af rørlagte strækninger, bør gennemføres først. 
• At der foreligger nyere data der forventes at give målopfyldelse, hvorfor indsatsen er 

unødvendig. 
• At vandløbet er beliggende i et eksisterende eller planlagt vådområde. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Alene de generelle justeringer af datagrundlaget og vandløbsindsatsen, som er beskrevet ovenfor, 
imødekommer i betydeligt omfang ønskerne om ændringer af indsatsen mht. restaurering eller 
ændret vandløbsvedligeholdelse i høringssvarene. Herudover har naturstyrelsen revurderet tilstand, 
målsætning og indsatsbehov for samtlige de vandløbsstrækninger der påpeges ændringsønsker for i 
høringssvarene. 
Ønsker om bortfald, reduktion eller udskydelse af indsats mht. restaurering eller ændret 
vandløbsvedligeholdelse kan således helt eller delvist imødekommes for flg. vandløb eller 
delstrækninger heraf: 
 
Delopland 1.6.C - Djursland-Kolindsund: 
Barnebæk 
Hjembæk 
Kejserbæk 
Kolindsund Nordkanal 
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Kolindsund Sydkanal*** 
Korupsø Øster Landkanal 
Nimtofte Å*** 
Skodå*** 
Delopland 1.6.D - Sydlige Djursland-Hoed Å: 
Lykkesholm Bæk 
 
Ønsker om bortfald, reduktion eller udskydelse af indsats mht. restaurering eller ændret 
vandløbsvedligeholdelse vurderes ikke at kunne imødekommes for flg. vandløb eller delstrækninger 
heraf: 
 
Delopland 1.6.C - Djursland-Kolindsund: 
Kolindsund Sydkanal*** 
Nimtofte Å*** 
Skodå*** 
 
***For disse vandløb er indsatsen mht. restaurering eller ændret vedligeholdelse reduceret på nogle 
delstrækninger, mens ønsker om dette ikke kan imødekommes på andre delstrækninger. 
 
Begrundelser for ikke at imødekomme disse ønsker er en eller flere af nedennævnte årsager: 

• At der slet ikke er foreslået indsats mht. restaurering eller ændret vandløbsvedligeholdelse 
for den pågældende vandløbsstrækning, f.eks. fordi målet allerede er opfyldt. 

• At indsats mht. restaurering eller ændret vandløbsvedligeholdelse for den pågældende 
vandløbsstrækning allerede er omfattet af en undtagelsesbestemmelse, der betyder at 
indsatsen er udskudt til en senere planperiode. 

• At der ikke forligger nye data på kan begrunde dette. 
• At målet for den pågældende vandløbsstrækning er tæt på at være opfyldt og at der samtidig 

er konstateret forringede fysiske forhold i vandløbet. I disse tilfælde vurderes det at alene en 
mindre forbedring af de fysiske forhold vil kunne give målopfyldelse, og at dette kan ske 
uden væsentlige gener for den landbrugsmæssige udnyttelse af de tilstødende arealer. 

Restaureringsforslag 
Sammenfatning af høringssvar: 
1 lodsejer har fremsendt høringssvar hvori der anføres konkrete forslag til hvordan forbedring af 
miljøtilstanden og de fysiske forhold kan gennemføres i praksis i vandløbet Sivested-Vedø 
Skelgrøft i delopland 1.6.C – Djursland-Kolindsund.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Det ligger udenfor vandplanernes rammer at angive præcist hvordan f.eks. ændringer af de fysiske 
forhold i de enkelte vandløb skal gennemføres i praksis. Dette fastlægges efter mærmere aftale 
mellem de involverede parter (herunder lodsejere), i de handleplaner og konkrete projekter, som 
skal udmønte vandplanernes indsats i praksis. 
 
Disse handleplaner og projekter udarbejdes normalt af kommunerne, og de forslaget kan derfor med 
fordel fremsendes til den respektive kommune, så denne evt. kan anvende materialet ved 
udarbejdelsen af handleplanen. 
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Øvrige generelle indsigelser vedr. konsekvenser af vandløbsrestaurering og ændret 
vandløbsvedligeholdelse 
Sammenfatning af høringssvar 
I oplandet til Djursland er indsendt 82 høringssvar vedr. vandløbsrestaurering og ændret 
vandløbsvedligeholdelse på forskellige vandløbsstrækninger, hvor lodsejere udtrykker generel 
bekymring for, at dette vil medføre væsentlige forringelser af vandføringsevnen i vandløbene med 
oversvømmelse af de tilstødende arealer til følge. Dette kan medføre forringet dyrkningssikkerhed 
og øget vedligeholdelse af dræn. Der ønskes gennemført konsekvensvurderinger for de påtænkte 
indsatser. 
  
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til det generelle høringsnotat, afsnit ”2.6.6. Ændret vandløbsvedligeholdelse, 
herunder påvirkninger af dræn” og afsnit "2.6.7. Vandløbsrestaurering, herunder påvirkning af 
dræn". 
 
2.5.2 Afhjælpning/fjernelse af spærringer 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs kommune og en lodsejer har fremsendt høringssvar hvori der ønskes en nedprioritering 
der indebærer at afhjælpningen af specifikke spærringer bortfalder elle udskydes til en senere 
planperiode. 
 
Begrundelser for ønsker om bortfald eller nedprioritering af indsats ifht. specifikke spærringer er: 

• At der ikke menes at være vandløb af tilstrækkelig naturmæssig værdi opstrøms spærringen. 
• At der er problemer med tekniske anlæg i tilknytning til spærringen, f.eks. bygninger, veje, 

pumpestationer og lignende. 
• At spærringen er en del af en kulturhistorisk bevaringsværdig lokalitet, f.eks. vandmøller, 

parkanlæg og lignende. 
• At det er tale om opstemningsanlæg til søer, damme og vandhuller som ikke ønskes nedlagt. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
I flere høringssvar gives der udtryk for den opfattelse, at vandplanernes indsats ifht. spærringer altid 
indebærer at spærringen skal fjernes helt. Dette er imidlertid ikke tilfældet. 
I en del tilfælde vil det uden større problemer og uden væsentligt forøgede udgifter, være muligt 
helt at fjerne en spærring, og dette vil naturligvis være det mest optimale, mht. løsning af 
faunapassage-problemer forbi den pågældende spærring. 
I de fleste tilfælde er det dog ikke praktisk/økonomisk muligt helt at fjerne spærringen, og det vil 
derfor typisk være mest optimalt at anlægge et såkaldt ”stryg” i forlængelse af eller udenom 
spærringen, hvorved faldhøjde og strømhastighed i styrt, vejunderhøringer mm. kan reduceres, så 
vandløbsfaunaen kan passere. Denne metode har i mange år med succes været anvendt til at skabe 
passage ved utallige spærringer overalt i landet. 
Hvor spærringer ligger i tilknytning til kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg, eller i 
forbindelse med andre tekniske anlæg, der ikke kan ændres, behøver dette ikke nødvendigvis være 
en hindring for at skabe passage for vandløbsfaunaen. Der findes allerede i dag mange eksempler 
fra vandløb, hvor f.eks. både kulturhistorie og faunapassage har kunnet tilgodeses, f.eks. ved 
anlæggelse af omløbsstryg og en passende fordeling af vandløbets vandføring. 
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Det ligger udenfor vandplanernes rammer at angive præcist hvordan passageproblemerne ved de 
enkelte spærringer skal løses i praksis. Dette fastlægges efter mærmere aftale mellem de 
involverede parter (herunder lodsejere), i de handleplaner og konkrete projekter, som skal udmønte 
vandplanernes indsats i praksis. 
Disse handleplaner og projekter udarbejdes af kommunerne, og det forventes at der heri tages de 
nødvendige hensyn til evt. kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg. 
 
Naturstyrelsen har gennemgået alle de indkomne høringssvar hvori der ønskes en nedprioritering af 
specifikke spærringer, og har på grundlag af de indsendte oplysninger samt øvrige data revurderet 
prioriteringen af de enkelte spærringer. 
Generelt har Naturstyrelsen i de fleste tilfælde kun valgt at imødekomme ønsker om at nedprioritere 
specifikke spærringer, hvis disse er begrundet i særligt vanskelige anlægsmæssige forhold, herunder 
særligt hensyn til kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg, da der i sådanne tilfælde 
ofte vil være behov for en del forundersøgelser og projektering, før den mest optimale løsning kan 
fastlægges. Nedprioriteringen betyder i sådanne tilfælde, at løsning af passageproblemerne 
udskydes til en senere planperiode. 
 
På grundlag af de indkomne høringssvar har Naturstyrelsen valgt at imødekomme ønsker om 
nedprioritering af løsning af passageproblemer ved spærringer i vandløbet Femmøller Mølleå i 
delopland 1.6.E-Ebeltoft Vig eller delstrækninger heraf: 
 
På grundlag af de indkomne høringssvar har Naturstyrelsen valgt ikke at imødekomme ønsker om at 
ændre på prioriteringen af løsning af passageproblemer ved spærringer i vandløbet Kællingbæk i 
delopland 1.6.C-Djursland-Kolindsund eller delstrækninger heraf: 
 
2.5.3 Åbning af rørlagte vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og 16 lodsejere har fremsendt høringssvar hvori der 
ønskes enten en opprioritering af genåbningen af rørlagte vandløbsstrækninger, der allerede har en 
undtagelsesbestemmelse, der bevirker at indsatsen er udskudt til en senere planperiode, eller der 
ønskes en nedprioritering, der indebærer at genåbning af specifikke rørlagte vandløbsstrækninger 
bortfalder elle udskydes til en senere planperiode. 
 
Begrundelser for ønsker om bortfald eller nedprioritering af indsats ifht. genåbning af specifikke 
rørlagte strækninger er: 

• At der ikke menes at være vandløb af tilstrækkelig naturmæssig værdi opstrøms 
rørlægningen. 

• At der er problemer med tekniske anlæg i tilknytning til rørlægningen, f.eks. bymæssig 
bebyggelse, enkelte bygninger, virksomheder, veje o. lign. 

• At særlige jordbundsforhold (f.eks. flydesand) gør, at genåbning af rørlægningen vil 
forårsage omfattende afvandingsmæssige problemer. 

• At rørlægningen er en del af en kulturhistorisk bevaringsværdig lokalitet, f.eks. parkanlæg 
o.lign. 

• At genåbning af rørlægningen giver problemer med passage af vandløbet i forbindelse med 
landbrugsmæssig udnyttelse af de vandløbsnære arealer. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har foretaget en revurdering og omprioritering af samtlige rørlagte 
vandløbsstrækninger i Danmark, herunder også de rørlagte vandløbsstrækninger i hovedvandopland 
Djursland, og har i denne forbindelse bl.a. anvendt de oplysninger der er indkommet med 
høringssvarene. 
 
Generelt har Naturstyrelsen valgt at nedprioritere en genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger, 
hvis disse er beliggende i forbindelse med bymæssig bebyggelse, enkelte bygninger, virksomheder, 
veje o.lign., herunder også kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg, da der i sådanne 
tilfælde ofte vil være behov for en del forundersøgelser og projektering, før den mest optimale 
løsning kan fastlægges. I prioriteringen er også indgået oplysninger om længde og kvalitet af 
vandløbene samt arealudnyttelsen i oplandet opstrøms den enkelte rørlægning. 
 
I flere høringssvar gives der udtryk for den opfattelse, at vandløbsstrækninger der i dag er rørlagte 
og som kræves genåbnet i vandplanen, efter genåbningen skal være placeret præcist der, hvor den 
rørlagte strækning i dag er vist på Naturstyrelsens kortmateriale. Dette er imidlertid ikke tilfældet. I 
en del tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt at placere det genåbnede vandløb et andet sted i 
nærheden af den tidligere rørlægning, hvis dette kan afhjælpe evt. problemer i forhold til tekniske 
anlæg eller bygninger, eller hensigtsmæssig markdrift i forbindelse med det genåbnede vandløb. 
Det skal bemærkes at det efter genåbning af en rørlagt vandløbsstrækning naturligvis vil være 
acceptabelt at anlægge en overkørsel over det genåbnede vandløb, såfremt dette er nødvendigt aht. 
landbrugsudnyttelsen af tilstødende marker, og såfremt overkørslen anlægges så den ikke 
efterfølgende udgør en ny spærring for faunapassagen i vandløbet. 
 
Det ligger udenfor vandplanernes rammer at angive præcist hvordan genåbningen af de enkelte 
rørlægninger skal udføres i praksis, herunder om/hvordan/hvor der kan anlægges evt. overkørsler 
over det genåbnede vandløb. Dette fastlægges efter nærmere aftale mellem de involverede parter 
(herunder lodsejere) i de handleplaner og konkrete projekter, som skal udmønte vandplanernes 
indsats i praksis. 
Disse handleplaner og projekter udarbejdes normalt af kommunerne, og det forventes, at der heri 
tages de nødvendige hensyn til evt. kulturhistorisk bevaringsværdige bygninger og anlæg. 
 
I hovedvandopland Djursland skal der efter ovennævnte revurdering og omprioritering af de 
rørlagte vandløbsstrækninger, fortsat genåbnes rørlægninger i flg. vandløb eller delstrækninger 
heraf i denne planperiode, idet det vurderes, at den naturmæssige værdi af en genåbning vil være 
stor: 
 
Delopland 1.6.B - Nordlige Djursland: 
Hemmed Bæk 
Vl. fra Tøjstrup Hede 
Delopland 1.6.C - Djursland-Kolindsund: 
Høgvad Bæk 
Villersø Bæk 
Saksvad Bæk 
Tilløb til Tyrsø Bæk 
Tyrsø Bæk 
Såbydal Grøft 
Kirkebæk 
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Voldby-Karlby Bæk 
Delopland 1.6.D - Sydlige Djursland-Hoed Å: 
Robæk 
Fuglekær Bæk 
Stokbæk 
Skræpkær Bæk 
Hoed Å 
Delopland 1.6.E - Ebeltoft Vig 
Bogens Bæk 
Tømmerkær Bæk 
 
2.6 Sammenhæng med Natura 2000 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
2.7 Andre lokale forhold 
Ingen høringssvar under dette emne. 
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3.0 Kystvande 
   
3.1 Resume 
Der er modtaget et høringssvar fra Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ) samt 38 
høringssvar fra lokale lodsejere.  
 
Høringssvarene omhandler: 

- kvælstofbidrag 
- virkemidler og indsatsprogram 

 
3.2 Miljømål  
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
3.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
Sammenfatning af høringssvar: 
Dansk Landbrug Midt-Østjylland anfører, at det landbaserede kvælstofbidrag fra 
hovedvandopland Djursland udgør en forsvindende lille andel af næringsstoftransporten i de 
indre farvande, hvorfor det må anbefales, at afvente tiltagene i bl.a. Baltic-Deal samarbejdet 
omkring kvælstofreduktion i Østersøen, herunder Kattegat samt effekten af reduktion i fjordene 
som følge af både baseline og supplerende tiltag. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Der henvises til det generelle høringsnotat, kap. 2.2.2 Målsætningen for kvælstofindsatsen 
(kystvande). 
 
3.4 Påvirkninger 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
3.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 
3.5.1 Randzoner 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Djursland modtaget høringssvar fra 25 lodsejere om at indførelse af 
randzoner i forbindelse med deres ejendom vil have stor betydning for driften på grund af 
forringede markform og -størrelser.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har endvidere modtaget mange overordnede indsigelser vedrørende randzoner. 
Der henvises i den forbindelse til kapitel 2.6.2 i det generelle høringsnotat, hvor 
problemstillingen i relation til randzoner er behandlet.  
 
3.5.2 Efterafgrøder 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Djursland modtaget høringssvar fra 12 lodsejere om konsekvenserne af 
dyrkning af efterafgrøder på deres ejendom i oplandet. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har endvidere modtaget mange overordnede indsigelser vedrørende 
efterafgrøder. Der henvises i den forbindelse til kapitel 2.6.3 i det generelle høringsnotat, hvor 
problemstillingen i relation til efterafgrøder er behandlet.  
 
3.5.3 Vådområder 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Djursland modtaget høringssvar fra 6 lodsejere om vådområder i relation til 
deres ejendom i oplandet.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har endvidere modtaget en række overordnede indsigelser vedrørende 
vådområder. Der henvises i den forbindelse til kapitel 2.6.4 i det generelle høringsnotat, hvor 
problemstillingen i relation til vådområder er behandlet.  
 
3.6 Sammenhæng med Natura 2000 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
3.7 Andre lokale forhold 
Ingen høringssvar under dette emne. 
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4.0 Søer 
   
4.1 Resume 
Der er registreret fire høringssvar vedr. lokale forhold om søer. De kommer fra Norddjurs 
Kommune, ’Det økologiske råd’, Danmarks Naturfredningsforening samt en lodsejer med 
arealer i søoplandet. 
 
Høringssvarene omhandler: 

- strengere miljømål 
- manglende datagrundlag 
- P-ådale 
- spildevandsrensning 
- sørestaurering 
- andre lokale forhold 

 
4.2 Miljømål  
Sammenfatning af høringssvar 
Det Økologiske Råd finder, at Ulstrup Langsø skal have miljømålet høj økologisk tilstand, fordi 
den er en af de reneste naturlige søer i Danmark, og fordi den er meget tæt på at opfylde kravet 
om maksimalt 7 μg/l, som er grænsen mellem god og høj økologisk tilstand.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til den generelle besvarelse i afsnit 2.2.7 (Ønske om øget anvendelse af strengere 
miljømål). 
 
4.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune har nogle bemærkninger til nogle mindre søer på Djursland, Mosegård Sø, 
Dyrsø, Hammelgård Sø, St. Sjørup Sø og Møgelmose. Der skal bl.a. efter Norddjurs Kommunes 
vurdering gennemføres en væsentlig indsats mod den interne og eksterne belastning for på sigt 
at forbedre miljøtilstanden tilstrækkeligt til at nå det fastsatte miljømål i Mosegaard Sø. 
Kommunen er ikke vidende om, at der udledes renset spildevand fra ejendomme 
ved søen, men vil undersøge dette i planperioden. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Næringsstofbelastningen af ovennævnte søer kan ikke måles direkte eller beregnes, da søerne 
ikke har et egentligt overfladisk tilløb eller afløb. Desuden findes der kun få og gamle data for 
søerne så den nuværende tilstand er ukendt. På grund af den manglende viden om søernes 
miljøtilstand er der i denne plan ikke taget stilling til målopfyldelse og evt. indsatsbehov. Dette 
vil ske i kommende planer, når der foreligger tilstrækkeligt datagrundlag.  
 
4.4 Påvirkninger 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
4.5 Virkemidler og indsatsprogram 
 
4.5.1 Randzoner 
Der henvises til kapitel 3.5.1 i nærværende høringsnotat. 



Lokalt høringsnotat for 
vandplan 1.6 Djursland 

  22 

 
4.5.2 P-ådale 
 
4.5.3 Spildevandsrensning 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune har en korrektion til oplysningerne i baggrundnotatet til Vandplan 
Djursland, hvor det nævnes, at der ikke er nogen spildevandspåvirkning af Dyrsø. Kommunen 
har kendskab til, at der findes afløb fra Fuglsøgård til Dyrsø, og at der tilledes husspildevand fra 
denne ejendom. Dyrsø er ifølge Vandplanen ikke udpeget til nogen supplerende indsats i 1. 
planperiode. Kommunen vil foreslå at det overvejes, om der skal foretages en supplerende 
spildevandsrensning i oplandet til Dyrsø.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har som en del af baseline udpegningen medtaget Fuglsøgård til forbedret 
rensning af spredt bebyggelse i den endelige vandplan.  
 
4.5.4 Sø-restaurering 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune opfordrer Naturstyrelsen til at gennemføre undersøgelser i de to 
sammenhængende internbelastede søer, Dystrup Sø og Ramten Sø, således at det sikres, at 
miljømålet nås i næste planperiode. Dette kan eventuelt ske ved gennemførelse af en opfølgende 
biomanipulation af Ramten Sø. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Naturstyrelsen er enig i Norddjurs Kommunes betragtninger. Ramten Sø og Dystrup Sø 
opfylder de kriterier for gennemførreslse af sørestaurering, der er fastsat af en arbejdsgruppe 
vedr. sørestaurering, se det generelle afsnit om sørrestaurering  afsnit 2.6.13. 
For at nå målopfyldelse i 2015 i Ramten Sø og Dystrup Sø skal der således gennemføres en 
sørestaureing fx i form af opfiskning. Da Ramten Sø og Dystrup Sø er forbundet med en kanal 
er det nødvendigt at lave opfiskning i begge søer. 
 
4.6 Sammenhæng med Natura 2000 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
4.7 Andre lokale forhold 
 
Hævet vandstand i Ramten Sø og Dystrup Sø 
Sammenfatning af høringssvar 
Djursland landboforening påpeger på vegne af én gårdejer, at det at Nimtofte Å er omfattet af 
virkemidlerne ændret vedligeholdelse og restaurering, vil betyde en øget vandstand i Ramten Sø 
og Dystrup Sø eftersom at Nimtofte Å er søafløbet.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Det vurderes ikke, at en periodevis opstuvning i vandløbene og på de vandløbsnære arealer vil 
medføre væsentlige ændringer af vandspejlet i søerne. En nærmere vurdering heraf skal 
foretages i fb.m. udarbejdelse af konkrete projekter. 
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Løvenholm Langsø 
Sammenfatning af høringssvar 
Det er Norddjurs kommunens vurdering, at en væsentlig del af forsuringen af Løvenholm 
Langsø  skyldes naturligt forekommende humusstoffer i hele området ved søen. Der er ikke 
fastsat krav til opfyldelse af God økologisk tilstand for Løvenholm Langsø i vandplanen. Da 
søen er beliggende i et habitatområde, opfordres Naturstyrelsen Århus til at prioritere denne sø 
og til at gennemføre undersøgelser af miljøtilstanden i søen, således at det sikres, at miljømålet 
nås i næste planperiode. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Løvenholm Langsø er meget brunvandet og afviger fra de søtyper der er lagt til grund for 
kravene til god økologisk tilstand. Der vil senere blive udarbejdet krav til den aktuelle type. 
Søen bliver prioriteret og indgår i kontrolovervågningen af søer over 5 ha, og undersøges derfor 
for en lang række af parametre så som vandkemi, planter, fisk, fytoplankton og sediment. 
 
Genopretning af søer 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening kommer med forslag til naturgenopretningsprojekter af 
følgende områder: Kolindsund som sø og Korup Sø. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der er ikke taget stilling til en eventuel genskabelse af tørlagte søer i denne vandplan, men 
Naturstyrelsen foreslår foreningen at sende forslagene til de respektive kommuner. 
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5.0 Spildevand 
   
5.1 Resume 
Der er registreret to høringssvar vedrørende lokale forhold om spildevand i hovedvandoplandet 
til Djursland. Høringssvarene kommer fra Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. 
 
Høringssvarene omhandler:  
- datagrundlag ønskes opdateret 
- ønske om tidsfristforlængelse 
- ønske om frafald af indsats  
 
5.2 Datagrundlag og fagligt grundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune bemærker, at Ørum Renseanlæg, Fannerup Renseanlæg, Lyngby 
Renseanlæg og det private renseanlæg Sostrup optræder i vandplanernes WebGIS, selvom alle 4 
renseanlæg er nedlagt. Norddjurs Kommune bemærker endvidere, at Kirial Renseanlæg 
nedlægges i 2011 og Hevring Renseanlæg inden 2015.  
 
Norddjurs Kommune bemærker desuden, at den indsats, der er planlagt i Regionplan 2005 i 
forhold til spildevand fra spredt bebyggelse, mangler på GIS-temaet for følgende oplande: 
Gravmose nord for Ørsted og Fuglsø i Løvenholm Skov 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har foretaget en opdatering af datagrundlaget på spildevandsområdet således, at 
data frem til og med 2010 inddrages. Planerne er derfor baseret på de nyeste tilgængelige data, 
hvor de findes. Kun i de tilfælde hvor nye data ikke findes, er ældre data inddraget, idet ældre 
data er bedre end ingen data. Kommunernes opdateringer i WinRis og andre landsdækkende 
databaser i medfør af dataansvarsaftalen har Naturstyrelsen derfor også inddraget i de endelige 
vandplaner.  
Kommunernes planlægning af fremtidige tiltag indtil 2015, som fremgår af godkendte 
spildevandsplaner er medtaget i vandplanernes baseline. 

 
Naturstyrelsen har desuden medtaget resultater af vandløbsundersøgelser, der ligger i WinBio 
frem til og med 2010, således at vandløbsvurderinger, der ligger til grund for 
spildevandsindsatsen, ligeledes bygger på de nyeste data.  
 
Alle tabeller bliver tilrettet efter opdatering af datagrundlaget. 
 
Naturstyrelsen henviser til WebGIS, hvor det for alle punktkilder fremgår, hvilke udledte 
mængder, der anvendes i både status og baseline, dvs. det vil fremgå om, der er forudsat 
ændringer frem til baseline. 
 
Naturstyrelsen har som en del af baseline udpegningen medtaget Gravmose nord for Ørsted og 
Fuglsø (ved Fuglsøgård) i Løvenholm Skov til forbedret rensning af spredt bebyggelse.  
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5.3 Virkemidler og indsatsprogram 
 
Spildevand fra renseanlæg og regnbetingede udløb 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune søger tidsfristforlængelse  

• for supplerende indsats på Vejlby Renseanlæg, hvis ikke følgende løsning accepteres: 
separering af Vejlby i 1. planperiode og nedlæggelse af Vejlby Renseanlæg i 2 
planperiode, hvor spildevandet afskæres til Fornæs Renseanlæg. Endvidere vurderer 
Norddjurs Kommune, at den dårlige tilstand i Barnebæk i høj grad skyldes fysiske 
forhold (sandvandring). 

• hvis den supplerende indsats fastholdes omkring det udpegede RBU nr. U2.01.A1. 
Kommunen foreslår, at indsatsen ændres til at omfatte opland nr. 2.01D, der så skal 
separatkloakeres i 1. planperiode. Kommunen bemærker, at Fjellerup Renseanlæg, der 
nedlægges inden for 10 år, ligeledes kan påvirke recipienten Fjellerup Møllebæk 

• hvis den supplerende indsats (ved RBU nr. F11U11 med udløb til Muddergrøften) skal 
omfatte yderligere separering af Trustrup eller etablering af bassiner eller lignende, 
udover Norddjurs Kommunes forslag om afskæring af spildevand fra den østlige del af 
Trustrup til pumpestation ved Sdr. Homå og evt. optimering af bassiner. Projektering 
pågår og forventes udført i 2011. Separering af resten af Trustrup er planlagt på længere 
sigt. 

 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen bemærker, at Vejlby Renseanlæg ikke længere er udpeget til supplerende indsats 
i vandplanerne. Endvidere er RBU nr. U2.01.A1. og RBU nr. F11U11 ikke udpeget til 
supplerende indsats. 
 
Vedrørende tidsfristforlængelse henvises der til afsnit 2.2.5 i det generelle høringsnotat. 
Naturstyrelsen bemærker, at Norddjurs Kommune er kommet med flere alternative forslag til 
reducering af spildevandsbelastningen i Kommunen. Kommunen kan i forbindelse med 
udarbejdelse af den kommunale handleplan foreslå en alternativ gennemførelse af indsats, blot 
det sikres, at det er tilstrækkeligt til at opnå målopfyldelse. Det afgørende er, at indsatsen vil 
medføre en reduktion i udledningen til de pågældende vandløbsstrækninger, således 
belastningen fra overløb samlet set reduceres til hvad der udledes ved max 250 m3/red. ha. 
 
5.3.1 Spildevandsrensning i det åbne land 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune har kendskab til, at der findes spildevandsafløb fra Fuglsøgård til Dyrsø, 
hvorfra der i våde perioder er forbindelse til Nørager Bæk. Oplandet til Nørager Bæk, der er 
udpeget til forbedret rensning, bør ifølge kommunen udvides på kortet, så det omfatter området 
ved Fuglsøgård.  
 
Norddjurs Kommune bemærker endvidere, at ejendomme i området omkring den øverst del af 
Ørum Å har tilløb til den nedstrøms udpegede vandløbsstrækning og kan bidrage til 
forureningen. Kommunen foreslår, at oplandet til den udpegede vandløbsstrækning i Ørum Å 
skal udvides, så området omkring den øverste del af Ørum Å tages med. 
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Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen anvender de anførte renseklasser anført i BBR som udgangspunkt for 
indsatsprogrammet og bemærker, at der ifølge BBR er nedsivning på alle husstande i de nævnte 
oplande. Fuglsøgård er dog omfattet af baseline udpegningen med hensyn til forbedret rensning 
af spredt bebyggelse.  
 
5.4 Andre lokale forhold  
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs Kommune orienterer om at Syddjurs Spildevand A/S har vedtaget en 
spildevandsstrukturplan, som vil have en positiv effekt på det omkringliggende vandmiljø. 
Denne spildevandsstrukturplan er dog ikke endnu indbefattet i kommunens gældende 
spildevandsplan. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen har noteret kommunens strukturplan og den forventede positive effekt på 
vandløbene. Naturstyrelsen inddrager dog ikke spildevandstiltag i vandplanerne med mindre 
tiltagene er godkendt eller optaget i kommunens gældende spildevandsplan. 
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6.0 Grundvand 
   
6.1 Resume 
Der er modtaget 2 høringssvar fra kommuner (Norddjurs og Syddjurs). 
 
Høringssvarene omhandler rettelser til data. 
 
6.2 Miljømål  
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
6.3 Datagrundlag og fagligt grundlag 
Revision af OSD 
Sammenfatning af høringssvar 
Syddjurs Kommune ønsker revision af flere OSD, dels udtagning af vandplanen (ved Århus 
Lufthavn, ved råstofgraveområder ved Tirstrup, Rosmus og Balle), dels nyinddragelse (ved 
Stubbe Sø og i Mols Bjerge). 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen foretager en eventuel revision af eksisterende OSD i forbindelse med den 
statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i de pågældende områder – herunder forslag 
til udtagning af konkrete områder. Der er ikke grundlag for at inddrage nye områder som OSD, 
da der ikke foreligger geologisk kortlægning i de foreslåede områder.  
 
Bufferzone på indvindingsopland 
Sammenfatning af høringssvar  
Norddjurs Kommune ønsker, at det østlige indvindingsopland til Kastbjerg-Bønnerup 
indsatsområde indeholder en bufferzone. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet til Kastbjerg-Bønnerup indsatsområde efter 
nuværende praksis, og afgrænsningen vil derfor ikke blive ændret. 
 
Kemisk tilstand af dyb grundvandsforekomst 
Sammenfatning af høringssvar  
Norddjurs Kommune påpeger, at den dybe grundvandsforekomst i kalk ikke skal være i god 
tilstand pga. dybtliggende salt, som gør den uegnet til drikkevandsindvinding.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen gør opmærksom på, at udpegningen af en grundvandsforekomst er ikke 
ensbetydende med, at den er vurderet egnet til drikkevandsindvinding. Denne vurdering 
foretages i forbindelse med administration af indvindingstilladelser. Vurderingen af 
grundvandsforekomstens kvalitative tilstand på baggrund af tilgængelige analyseresultater har 
ikke givet anledning til at vurdere forekomsten ringe pga. salt (klorid). 
 
Grundvandssænkning i Kolindsund 
Sammenfatning af høringssvar  
Norddjurs Kommune savner en beskrivelse af grundvandssænkningens udbredelse udenfor 
Kolindsund og en beskrivelse af konsekvenserne af denne sænkning. Kommunen anfører selv 
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en hævning af ”saltvandsspejlet” og en reduktion i vandføringen i de vandløb, der afvander 
kanalerne. Kommunen anfører endvidere, at opgørelsen over nuværende kvantitativ tilstand 
tilsyneladende ikke har indregnet et oppumpningsbidrag fra Kolindsund. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger  
Naturstyrelsen kan i forhold til Kolindsund oplyse, at oppumpningsbidraget ikke er indregnet i 
opgørelsen over den kvantitative tilstand, da det ikke er muligt at opgøre oppumpningsbidraget 
præcist på det foreliggende grundlag. Opgaven vanskeliggøres bl.a. af, at der pumpes mere vand 
væk fra Kolindsund i våde år i forhold til i tørre år, og at en del af det vand, der pumpes op i 
kanalerne løber tilbage igen og formentlig oppumpes flere gange, da kanalerne er utætte. Det er 
derfor heller ikke muligt at beskrive grundvandssænkningens udbredelse og mulige 
konsekvenser udenfor Kolindsund. Det skønnes, at ingen af de eksisterende 
grundvandsmodeller i deres nuværende form (Djurs-modellen, Djursland-modellen eller DK-
modellen) kan anvendes til en sådan opgave. 
 
6.4 Påvirkninger 
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
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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7.0 Særlige emner 
 
7.1 Resume 
I hovedvandvandopland til Djursland er der under de særlige emner modtaget høringssvar 
omhandlende: 

- Akvakultur 
- Havne og klappladser 
- Ejendomsret og økonomi   

 
7.2 Akvakultur 
Datagrundlag 
Sammenfatning af høringssvar 
Norddjurs Kommune bemærker, at dambrugene Laksegården og Fannerup stadig ses i WebGIS, 
skønt begge dambrug er nedlagt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Dambrug nedlagt før 2010 vil ikke komme med i Vandplanen. Dvs. at Laksegården og 
Fannerup Dambrug ikke fremover vil optræde i vandplanernes WebGIS. 
 
7.3 Kraftværkssøer  
Ingen høringssvar under dette emne. 
 
7.4 Havne og klappladser 
Sammenfatning af høringssvar 
Danmarks Naturfredningsforening bemærker, at klapning ikke kan undgå at få kraftig 
indflydelse på det omkringliggende havmiljø og foreslår, at deponering foregår i Århus Havns 
klapbassin. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Der henvises til det generelle høringsnotat, kap. 2.10.4  
 
7.5 Ejendomsret og økonomi 
Sammenfatning af høringssvar 
Der er i oplandet til Djursland 36 lodsejere, der har indsendt høringssvar, hvori anføres, at der 
mangler proportionalitet mellem mål og midler. Ligeledes har 7 lodsejere i høringssvaret 
påpeget at Vandplanen er i strid med Grundlovens §73 som omhandler Ejendomsrettens 
ukrænkelighed og 86 lodsejere skriver at de forventer fuld kompensation/erstatning som følge af 
eventuelle indgreb. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 
Naturstyrelsen henviser til det generelle høringsnotat kapitel 2.7 for så vidt angår kompensation 
og sammenhæng mellem mål, virkemidler og økonomi og kapitel 2.8.1 angående 
ejendomsrettens ukrænkelighed og ekspropriation. 
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