
 

 

 

  

Habitatvurdering 
for vandplan  
 
1.4 Nissum Fjord 



 

 1

  
1.     INDLEDNING ................................................................................................................................................ 2 

1.1 Indsatsen i forhold til Natura 2000-områder ..................................................................................... 2 

1.2 Vandplan-indsatserne forbedrer kvaliteten af vandområder i Natura 2000-områderne..................... 2 

1.3 Vandplan-indsatsen er forudsat i Natura 2000-planerne ................................................................... 3 

2.     BESKRIVELSE AF NATURA 2000-OMRÅDERNE I HOVEDVANDOPLANDET............................ 4 

2.1 Baggrunden for vurderingen ............................................................................................................. 4 

3. VANDPLANENS POTENTIELLE PÅVIRKNING AF NATURA 2000-OMRÅDER .......................... 6 

3.1 Marine områder ................................................................................................................................. 6 

3.2 Ferske vande – vandløb og søer ........................................................................................................ 7 

3.3 Terrestrisk natur ................................................................................................................................ 7 

4. VURDERING AF VANDPLANENS GENERELLE RETNINGSLINJER (1-53) ................................ 7 

4.1 Retningslinje 1-5: Myndighedernes administration af miljølovgivningen ........................................ 8 

4.2 Retningslinje 6-15: Spildevand ......................................................................................................... 8 

4.3 Retningslinje 16-37: Vandløb og søer og retningslinje 44-50: Kystvande ........................................ 9 

4.4 Retningslinje 38-43: Grundvand ....................................................................................................... 9 

4.5 Retningslinje 51: Aktivitetszoner .................................................................................................... 10 

4.6 Retningslinje 52-53: Miljøfarlige stoffer ........................................................................................ 10 

4.7 Sammenfattende vurdering af de generelle retningslinjer 1-54. ...................................................... 10 

5. DE SUPPLERENDE VIRKEMIDLER OG DERES BETYDNING FOR NATURA 2000-

OMRÅDERNE ............................................................................................................................................. 10 

5.1 Ændret vandløbsvedligeholdelse ..................................................................................................... 11 

5.2 Vandløbsrestaurering ...................................................................................................................... 12 

5.3 Fjernelse af spærringer .................................................................................................................... 12 

5.4 Genåbning af rørlagte vandløb ........................................................................................................ 13 

5.5 Forbedret rensning af spildevand – spredt bebyggelse .................................................................... 13 

5.6 Forbedret rensning af spildevand – regnbetingede udløb ................................................................ 13 

5.7 Forbedret rensning af spildevand - dambrug ................................................................................... 14 

5.8 Sørestaurering ................................................................................................................................. 14 

5.9 Kvælstof-vådområder ...................................................................................................................... 15 

5.10 Fosfor-vådområder .......................................................................................................................... 15 

5.11 Yderligere efterafgrøder udover de generelle krav om efterafgrøder .............................................. 16 

6.  SAMMENFATNING ................................................................................................................................... 17 

BILAG 1. VANDPLANENS INDSATSPROGRAM – SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER MED 

ANGIVELSE AF OMFANG, HERUNDER I NATURA 2000-OMRÅDER ....................................... 18 

BILAG 2 OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA 2000-OMRÅDER 

OG BETYDNINGEN AF REDUKTION AF NÆRINGSSTOFFER HERFOR ................................... 19 



 

 2

1.     INDLEDNING  

 
I Nissum Fjords opland og tilknyttede marine områder indgår 7 Natura 2000-områder. 
Der skal være sikkerhed for, at gennemførelse af vandplanen ikke kan påvirke arter 
og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte, negativt, og at planen ikke 
hindrer opfyldelse af bevaringsmålsætningen for de enkelte områder, jf. 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3.  
 
I dette notat gennemgås, hvilke konkrete påvirkninger af Natura 2000-områder, der 
kan komme på tale som følge af vandplanernes retningslinjer og indsatsprogram og 
hvordan de håndteres, så der sikres overensstemmelse med de bevaringsmålsæt-
ninger, der gælder for Natura 2000-områderne. 
 
Der gælder en række særlige forhold for vandplanerne og deres evt. indvirkning på 
Natura 2000-områder, som indledningsvist vil blive gennemgået. 
 
  
1.1 Indsatsen i forhold til Natura 2000-områder 
Det fremgår eksplicit af vandplanens retningslinje 54, at de indsatser, som 
vandplanen lægger op til, som kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt, og hvor 
en konsekvensvurdering viser, at skade på udpegningsgrundlaget ikke kan udelukkes, 
ikke kan gennemføres, hvis der i gennemførelsesfasen kan opstå konflikt i forhold til 
Natura 2000-interesser. Der er således allerede i planen indbygget en bestemmelse, 
som skal sikre, at der ikke træffes afgørelser om gennemførelse af planen, som kan 
påvirke områderne negativt. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor planen ikke præcist 
fastlægger, hvordan den planlagte indsats konkret skal gennemføres. 
 
Når indsatserne i vandplanen skal gennemføres, vil det kræve godkendelser eller 
tilladelser, typisk efter vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, planloven eller 
naturbeskyttelsesloven. Disse godkendelser og tilladelser kan først gives, når der efter 
regler i habitatbekendtgørelsens (bkg. 408/2007) §§ 6—9 er foretaget en vurdering 
af, om indsatsen kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
 
Efter denne procedure er godkendelse af sådanne gennemførelsesprojekter betinget 
af, at de ikke skader Natura 2000-områder. Der kan således ikke gennemføres en 
indsats, der kan skade et Natura 2000-område, medmindre betingelserne for en 
egentlig fravigelse er til stede. Disse betingelser gælder også for gennemførelse af 
indsatser, der ikke måtte være nærmere geografisk lokaliseret i planen. 
 
 
1.2 Vandplan-indsatserne forbedrer kvaliteten af vandområder i Natura 

2000-områderne 
Vandplanerne lægger op til dels forbedringer i vandløbskvaliteten ved at ændre de 
fysiske forhold og tiltag i forhold til punktkilder, dels forbedringer i vandkvaliteten i de 
marine områder og søer ved at reducere næringsstoftilledningen. 
  
Alle indsatser vedr. ændringer i den fysiske vandløbs- og søkvalitet i vandplanerne, 
har til formål at forbedre kontinuitet og kvalitet af vandområderne, og vil med det 
udgangspunkt virke positivt på den langsigtede opnåelse af gunstig bevaringsstatus i 
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de Natura 2000-områder, der bliver omfattet af en sådan indsats, forudsat at den 
konkrete gennemførelse tager de fornødne hensyn til konkrete forekomster af arter og 
naturtyper.  
 
Med planerne lokaliseres kun en meget begrænset del af de planlagte stedbundne 
indsatser fysisk i eller i umiddelbar tilknytning (< 50 m fra områdegrænsen) til Natura 
2000-områder, og som dermed vurderes potentielt at kunne påvirke områderne 
væsentligt. Indsatsbehovet, for at forbedre de fysiske forhold efter vandplanerne, er 
kun i begrænset omfang lokaliseret i Natura 2000-områderne. 
 
Den samlede reduktion af næringsstofbelastningen i udkast til vandplaner, der i alt 
udgør 9.000 tons kvælstof og ca. 190 tons fosfor, har til formål at fortsætte 
vandmiljøplanernes indsats. Formålet er at nedbringe den eutrofiering, som bl.a. 
er en trussel mod Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag, jf. Natura 2000-
planerne. 80 % af det danske landareal afvander til et kystnært Natura 2000-område, 
ligesom flere søer ligger i Natura 2000-områder. De konkrete, relevante Natura 2000-
områder fremgår af afsnit 2. 
 
Vandplanernes reduktionsmål for næringsstoffer og organisk stof vil have positiv 
betydning for akvatiske naturtyper eller arter i et eller flere Natura 2000-områder. 
  
En stor del af indsatsen mod næringsstoffer sker gennem etablering af vådområder, 
som til forskel fra de øvrige indsatser ikke bliver stedbundne med planerne. Det er 
nødvendigt at gennemføre en supplerende habitatvurdering i de tilfælde, hvor 
lokaliseringen af en vådområde-indsats kan påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt. 
 
1.3 Vandplan-indsatsen er forudsat i Natura 2000-planerne 
For alle akvatiske Natura 2000-områder er forbedring af den grundlæggende 
vandområdekvalitet en nødvendig indsats i den forvaltning af områderne, som 
Danmark er forpligtet til efter naturdirektiverne. Der er stort sammenfald mellem de 
mål for vandområdekvaliteten, som gælder efter vandrammedirektivet (god økologisk 
tilstand) og gunstig bevaringsstatus for akvatiske arter og naturtyper i Natura 2000-
områder.  
 
Det er derfor eksplicit forudsat i Natura 2000-planerne, at den grundlæggende indsats 
for vandområde-kvaliteten i 1. planperiode sker gennem vandplan-indsatsen. 
Reduktion af næringsstof-belastningen er en nødvendig foranstaltning i forvaltningen 
af Natura 2000-områderne for at undgå yderligere forringelser af vandkvaliteten i fuld 
overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6, stk. 2. Ændringer i 
vandløbskvaliteten gennem en aktiv indsats i vandløbene (vandløbsrestaurering m.v.) 
har karakter af bevaringsforanstaltninger, jf. direktivets artikel 6, stk. 1, og vil derfor 
ligeledes bidrage til at opfylde bevaringsmålsætningen for området.  
 
Uanset at den del af vandplan-indsatsen, der kan påvirke Natura 2000-områder, 
således helt overvejende har karakter af foranstaltninger, der er nødvendige for de 
pågældende Natura 2000-områders forvaltning, og hvor en nærmere vurdering af 
konsekvenserne af i hvert fald dele af indsatsen kunne synes unødvendig, jf. artikel 6, 
stk. 3, er det dog vigtigt at sikre, at indsatsen udformes og tilrettelægges, så der 
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f.eks. ikke sker skade på ikke-akvatiske arter og naturtyper i strid med 
bevaringsmålsætningen for netop disse arter eller naturtyper.  
 
 
2.     BESKRIVELSE AF NATURA 2000-OMRÅDERNE I HOVEDVANDOPLANDET  
 
2.1 Baggrunden for vurderingen 
I hovedvandoplandet ligger flere Natura 2000-områder, som potentielt kan blive 
påvirket af vandplanen. Påvirkningen kan ske på arter og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget, der er tilknyttet 
 

1) De marine farvande 
 

2) Vandløbene og de vandløbsnære arealer 
 

3) Søerne med omgivende arealer 
 

Vurdering af vandplanens påvirkning af Natura 2000-områder tager udgangspunkt i 
udpegningsgrundlaget for de enkelte områder. I nedenstående oversigter er 
fremhævet den del af de respektive områders udpegningsgrundlag, der er relevant i 
en vurdering. Der er helt overvejende tale om naturtyper og arter, der er knyttet til 
vand, men også vandløbs- og sønære naturtyper og levesteder for arter kan være 
relevante, særligt i forhold til vådområdeindsatsen.  
 
De relevante Natura 2000-områder i hovedvandoplandet er følgende: 
 
 
Nr.   Natura 2000 område 
64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, og Idom Å og Ormstrup Hede 
65 Nissum Fjord 

66 Stadil Fjord og Veststadil Fjord 

72 Husby Sø og Nørresø 

74 Husby Klit 

224 Flynder å og heder i Klosterhede Plantage 

225 Ovstrup Hede med Røjen bæk 
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Kode Udpegningsgrundlag Natura 2000 nr. 64 65 66 72 74 224 225

1037

Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus 
cecilia) x

1095 Havlampret (Petromyzon marinus) x x
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) x x x x x
1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) x
1103 Stavsild (Alosa fallax) x
1106 Laks (Salmo salar) x x

1166

Stor vandsalamander (Triturus cristatus 
cristatus) x

1355 Odder (Lutra lutra) x x x x x x
1831 Vandranke (Luronium natans) x x x

6410

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

7140

 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand x x x

7150

 Plantesamfund med næbfrø, soldug 
eller ulvefod på vådt sand eller blottet 
tørv x x

7220

 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) 
vand x

7230  Rigkær x x x x x
91D0  * Skovbevoksede tørvemoser x x

91E0

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

A036 Knopsvane x
A037 Pibesvane x x
A038 Sangsvane x x
A046 Lysbuget knortegås x
A050 Pibeand x
A052 Krikand x x
A054 Spidsand x x
A056 Skeand x
A069 Toppet skallesluger x
A070 Stor skallesluger x
A191 Splitterne¹ x
A193 Fjordterne¹ x
A194 Havterne¹ x
A195 Dværgterne¹ x
A197 Sortterne¹ x

Oversigt over udpegningsgrundlag i Natura 2000 områder i hovedvandoplandet 
Nissum Fjord,  som er relevant i vurdering af vandplaner.
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1 Det kan ikke udelukkes at lavere næringsstofudledning kan have positiv betydning for fiskeædende 
havpattedyr, en række marine vandfugle og nogle marine naturtyper samt visse naturtyper. 
* angiver at arten eller naturtypen er prioriteret, og at der i de pågældende medlemslande er et særligt 
ansvar for at bevare disse. 
 
Der kan læses mere om Natura 2000-områderne her: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_
Planerne/001_125/ eller 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_
Planerne/126_246/) 
 
Kort over Natura 2000-områder og naturtyper ses her: 
(http://miljoegis3.mim.dk/?profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2 og 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-nst) 
 
Effekten af den foreslåede indsats kan i et vist omfang vurderes, hvor den konkrete 
lokalitet for en indsats fastlægges med planen eller hvor der angives et geografisk 
område. Dette vil ske i de efterfølgende afsnit i det omfang, det er muligt. 
 
 
3. VANDPLANENS POTENTIELLE PÅVIRKNING AF NATURA 2000-OMRÅDER  

 
I dette kapitel identificeres de potentielle påvirkninger, som vandplanen vil kunne 
have for de udpegede Natura 2000-områder for de 3 hovedgrupper af naturtyper og 
levesteder: marine områder, søer og vandløb samt terrestrisk natur. 
 
Efterfølgende vurderes i afsnit 4 de generelle retningslinjer og i afsnit 5 de forskellige 
indsatser, der er relevante i dette opland i forhold til Natura 2000-områder, for deres 
evt. virkning på områderne. 
 
3.1 Marine områder 
Påvirkningen af de marine områder sker primært i form af reduktion af tilførsel af 
næringsstoffer fra oplandet, især kvælstof. Ingen af indsatserne vil kunne påvirke 
områderne fysisk. 
 
De nedstrøms beliggende Natura 2000-områder er alle i større eller mindre grad 
belastet af tilførsel af for store mængder kvælstof. Det fremgår af såvel de gældende 
Natura 2000-planer og udkast til vandplaner med tilhørende basisanalyser. 
Reduktionen i 1. planperiode på i alt ca. 77,4 tons kvælstof og 0,6 tons fosfor i dette 
hovedvandopland i form af kvælstof-vådområder, fosfor-vådområder, yderligere 
efterafgrøder og spildevands-indsats vil bidrage til en positiv effekt på en stor del af 
udpegningsgrundlaget i de marine Natura 2000–områder og således bidrage til at 
opfylde bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne. Det fremgår af bilag 2, 
hvilke arter og naturtyper i de berørte Natura 2000-områder, der kan blive påvirket af 
næringsstofreduktionen.  
 
Reduktionen med næringsstoffer vurderes at være til gavn for såvel de marine 
naturtyper, f.eks. kystlaguner og strandsøer, som de arter, der er knyttet til marine 
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områder, herunder laks, stavsild, havlampret og vandfugle på udpegningsgrundlaget i 
Natura 2000-områderne. 
 
3.2 Ferske vande – vandløb og søer 
Størstedelen af de foreslåede vandløbsindsatser har ingen betydning for Natura 2000-
områder i oplandet, da de ligger udenfor områderne, jf. bilag 1, hvoraf fremgår i 
hvilket omfang, der gennemføres en indsats inde i Natura 2000 områderne.  
 
Vandløbsindsatsen – ændret vedligeholdelse, vandløbsrestaurering, fjernelse af 
spærringer, genåbning af rørlagte vandløb samt indsats overfor regnbetingede udløb, 
spredt bebyggelse og dambrug – vil alle i sig selv i det omfang, de påvirker Natura 
2000-områder, have positiv betydning for vandløbenes kontinuitet og kvalitet og være 
til fordel for f.eks. vandløbsnaturtypen vandløb med vandplanter samt 
vandløbslevende arter på udpegningsgrundlaget som bæk- og flodlampret, laks, og 
grøn kølleguldsmed. Eventuelle midlertidige, kortvarige påvirkninger af 
vandløbskvaliteten i anlægsfasen i forbindelse med gennemførelsen vurderes således 
erfaringsmæssigt i overensstemmelse med praksis ikke at indebære en skade på 
bevaringsmålsætningen, da påvirkningen af udpegningsgrundlaget vil være 
ubetydelig. 
 
I forhold til søerne foreslås en reduktion af fosfor-tilledningen i oplandet til søer, der 
ligger i Natura 2000-områder. Reduktionen på i alt ca. 0,6 tons fosfor i 1. planperiode 
i dette hovedvandopland i form af fosfor-vådområder og spildevands-indsats vil 
bidrage til en positiv effekt på udpegningsgrundlaget i søer og marine områder i 
nedstrøms liggende Natura 2000–områder og således bidrage til at opfylde 
bevaringsmålsætningen. Det fremgår af bilag 2, hvilke arter og naturtyper i de berørte 
Natura 2000-områder, der kan blive påvirket af næringsstofreduktionen. 
 
3.3 Terrestrisk natur 
Vandplan-indsatsen, der kan påvirke terrestrisk natur sker helt overvejende i tæt 
tilknytning til vandløbene. Langs vandløbene i Natura 2000-området forekommer en 
række naturtyper og levesteder for arter, som potentielt kan blive påvirket væsentligt 
af de fysiske anlæg m.v., der måtte være nødvendige for at gennemføre 
vandløbsrestaurering, etablering af vådområder, spildevandsanlæg m.v., eller 
oversvømmet som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse, etablering af fosfor-
vådområder m.v. 
 
 
4. VURDERING AF VANDPLANENS GENERELLE RETNINGSLINJER (1-53) 

 
I det følgende vurderes de generelle retningslinjers betydning for Natura 2000-
områderne. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at retningslinje 54 direkte 
henviser til hensynet til Natura 2000-områder: 
” 54) Gennemførelse af indsatsen efter vandplanerne koordineres med 
bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områder, jf. Natura 2000-planen, således at: 
 
a. vandplanindsatser, der kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, kan kun 
gennemføres, hvis der tilvejebringes sikkerhed for, at gennemførelsen uden rimelig 
tvivl og på bedste faglige grundlag ikke vil skade bevaringsmålsætningen for et 
Natura 2000-område, eller hvis der foreligger en helt særlig situation, hvor 
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habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, kan finde anvendelse. 
 
b. projekter til gennemførelse af vandplanindsatser, der kan påvirke Natura 2000-
områder væsentligt, skal vurderes for deres eventuelle konsekvenser for arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget efter proceduren i bekendtgørelse nr. 408 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter." 
 
Denne retningslinje bidrager i sig selv til at sikre, at evt. udmøntning af såvel de 
generelle retningslinjer som de konkrete indsatser sker indenfor rammerne af 
forpligtelserne efter EU’s naturdirektiver. 
 
 I det følgende gennemgås retningslinjerne med henblik at vurdere på det 
foreliggende grundlag, om administration på grundlag af retningslinjerne i sig selv kan 
påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller om der kan være behov for 
supplerende vurderinger i udmøntning af retningslinjerne. 
 
4.1 Retningslinje 1-5: Myndighedernes administration af miljølovgivningen 
Disse retningslinjer lægger generelle rammer for administration af lovgivning, bl.a. at 
der ikke må ske merudledning til vandmiljøet. Retningslinjerne har således til formål 
at bidrage til at forebygge yderligere miljøbelastning af vandmiljøet, herunder Natura 
2000-områder. 
 
Sammenholdt med retningslinje 54 kan de aktiviteter, der måtte blive omfattet af 
retningslinje 1-5, ikke skade Natura 2000-områder. 
 
Afgørelser, der falder ind under retningslinjerne, vil efter proceduren i bekendtgørelse 
nr. 408/2007 skulle omfattes af en vurdering af, om de kan påvirke Natura 2000-
områder og om der skal gennemføres en supplerende vurdering.  
 
4.2 Retningslinje 6-15: Spildevand 
Retningslinjerne indeholder en række detaljerede tekniske anvisninger til brug for 
myndighedernes administration og gennemførelse af vandplanens indsatsprogram 
vedr. spildevandsudledninger. De har alle til formål at understøtte målsætningerne om 
en bedre vandkvalitet, herunder i Natura 2000-områderne.  
Bedre spildevandshåndtering vil således være til fordel for de alle akvatiske Natura 
2000-områder i oplandet nedstrøms de punktkilder, der håndteres. 
 
Det er imidlertid ikke muligt på det foreliggende grundlag at identificere, hvordan 
udmøntningen af retningslinjerne konkret vil ske i forhold til de konkrete 
vandområder. I de situationer, hvor retningslinjerne kan få konkret betydning for 
gennemførelse af indsatsen, f.eks. ved håndtering af spildevand fra spredtliggende 
ejendomme, vil der skulle træffes konkret afgørelse efter bl.a. miljøbeskyttelsesloven. 
Der kan, hvor det måtte være relevant, blive behov for at foretage en supplerende 
vurdering af evt. påvirkning af Natura 2000-områderne, jf. bestemmelserne i bkg. 
408/2007. 
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4.3 Retningslinje 16-37: Vandløb og søer og retningslinje 44-50: Kystvande 
Retningslinjerne har helt overvejende karakter af anbefalinger af, hvordan 
vandløbsmyndigheden skal forholde sig i relation til vandløbsrestaurering, 
vandløbsvedligeholdelse og de vandløbsnære arealer. 
 
I forhold til søerne angives tilsvarende retningslinjer for, hvordan myndighederne skal 
forholde sig i administrationen af miljølovgivning i relation til søer.  
 
For kystvandene angives ligeledes retningslinjer, der danner rammen for 
administration af miljølovgivningen. Der er retningslinjer for administration af 
ansøgninger om tilladelser til skaldyr-fiskeri og –opdræt samt klapning. Formålet er 
tillige at sikre overensstemmelse med planens øvrige formål om at forbedre de natur- 
og miljømæssige forhold.  
 
Retningslinjerne understøtter alle gennemførelse af vandplanernes målsætninger og 
vil forbedre miljøkvaliteten i vandløb, søer og havet. En gennemgang af de konkrete 
indsatser, som er planlagt i dette opland, viser, at indsatserne som udgangspunkt ikke 
vil skade Natura 2000-området. Der vil dog være tilfælde, hvor den konkrete indsats 
ikke fastlægges geografisk i vandplanen, og hvor det i gennemførelsen kan blive 
nødvendigt med en supplerende vurdering. 
 
De konkrete indsatser efter vandplanen, som beskrives i retningslinjerne for vandløb, 
vil i alle tilfælde være omfattet af krav om konkrete afgørelser efter vandløbsloven, 
naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven og evt. andre love, der 
alle vil være omfattet af kravet om konsekvensvurderinger m.v., jf. bkg. 408/2007. 
Det kan ikke udelukkes, at der i den forbindelse kan opstå behov for supplerende 
vurderinger i forhold til Natura 2000-interesserne. 
 
4.4 Retningslinje 38-43: Grundvand 
Retningslinjerne har primært fokus på drikkevand, men rummer dog også generelle 
anvisninger i forhold til tilladelser til grundvandsindvinding, der måtte have betydning 
for vandløb, søer eller terrestriske naturtyper. Retningslinjerne, der kan have 
betydning herfor, vil bidrage til opnåelse af miljømålene for vandløb og søer, og 
dermed også bidrage til at forbedre tilstanden i Natura 2000-områder, hvor det måtte 
være relevant. Retningslinjen ligger i sit indhold på linje med retningslinjerne for 
vandløb og søer, der har til formål at understøtte arbejdet frem mod målet om bedre 
vandkvalitet og der henvises til konklusionerne under dette afsnit.  
 
Dertil kommer, at retningslinje 38 c henviser eksplicit til, at der skal tages hensyn til 
Natura 2000-områder ved administration af vandforsyningsloven, især i forhold til 
grundvandsfødte naturtyper. 
 
Retningslinjerne vurderes ikke at kunne skade Natura 2000-områder. 
 
Evt. ansøgninger om tilladelser til indvinding af grundvand vil under alle 
omstændigheder skulle vurderes for deres evt. virkning på Natura 2000-områder, jf. 
bkg. 408/2007. 
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4.5 Retningslinje 51: Aktivitetszoner 
Retningslinjen om aktivitetszoner tager eksplicit højde for hensynet til Natura 2000-
områder. Det kan supplerende konkluderes, at etablering af havne, tilladelser til 
oprensning m.v., f.eks. efter kystbeskyttelsesloven, på linje med miljølovgivningen er 
omfattet af lovkrav om at vurdere evt. konsekvenser for Natura 2000-områder. I den 
forbindelse vil behovet for evt. supplerende vurderinger af hensyn til Natura 2000-
forpligtelserne blive identificeret.  
 
Retningslinjen vil således ikke skade Natura 2000-områderne. 
 
4.6 Retningslinje 52-53: Miljøfarlige stoffer 
Retningslinjerne præciserer, at evt. udledninger af miljøfarlige stoffer skal vurderes i 
overensstemmelse med gældende regler. Sådanne udledninger er tilsvarende 
underlagt kravene i bkg. 408/2007, der sikrer overholdelse af hensynet til Natura 
2000-områder. 
 
4.7 Sammenfattende vurdering af de generelle retningslinjer 1-54. 
Vandplanens generelle retningslinjer har alle til formål at understøtte gennemførelse 
af vandplanens indsatsprogram og sikre, at myndighedernes administration er i 
overensstemmelse med vandplanerne. Gennemførelsen og administrationen, herunder 
evt. tilvejebringelse af supplerende vurderinger, kan kun ske i overensstemmelse med 
hensynet til Natura 2000-områder, hvilket eksplicit er fastlagt i en selvstændig 
retningslinje (nr. 54), som er i overensstemmelse med habitatdirektivets regler. De 
generelle retningslinjer vurderes således ikke at kunne skade Natura 2000-områder. 
 
 
5. DE SUPPLERENDE VIRKEMIDLER OG DERES BETYDNING FOR NATURA 
2000-OMRÅDERNE 
 
I gennemgangen nedenfor vurderes mere detaljeret de enkelte virkemidler, der er 
relevante i dette hovedvandopland, og deres betydning i forhold til de konkrete Natura 
2000-områder i oplandet. 
  
For virkemidler, som er stedbundne i planen (typisk vandløbsindsatser), er det 
nærmere undersøgt, om der er et sammenfald mellem indsatsen og konkrete 
beskyttelsesinteresser i Natura 2000-områder for derved at afgøre, om en væsentlig 
påvirkning af den pågældende indsats kan afvises. Som grundlag herfor vurderes det i 
forhold til de vandløbsrelaterede naturtyper og levesteder, at det er tilstrækkeligt at 
afdække, om indsatsen fysisk kan påvirke arealer, som er kortlagt som 
habitatnaturtyper.  
 
Vurderingen er foretaget ved at undersøge, om den konkrete lokalitet for indsatsen 
falder sammen med arealer, hvor der er kortlagt habitatnatur, der kan blive påvirket. 
Oversigten over lokaliteter med planlagt vandplanindsats og Natura 2000 områder 
fremgår af webGIS http://miljoegis3.mim.dk/?profile=vandrammedirektiv2013-
udkast-2  
 
For virkemidler, hvor der ikke med planen er taget konkret stilling til, hvor i oplandet, 
virkemidlet konkret skal lokaliseres, eller hvor der er flere mulige alternative måder at 
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gennemføre indsatsen på, er det ikke muligt nærmere at vurdere den konkrete 
påvirkning, der netop vil være afhængig af lokalisering og løsningsmodel. Det 
vurderes imidlertid, at der altid i de pågældende situationer vil kunne findes 
gennemførelsesmetoder, der ikke kan skade Natura 2000-områder. Det er nødvendigt 
at gennemføre en supplerende habitatvurdering i de tilfælde, hvor lokaliseringen af en 
vådområde-indsats kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
 
5.1 Ændret vandløbsvedligeholdelse 
Virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse har til formål at genskabe den naturlige 
dynamik i vandløbet og vil som sådan ubetinget være til gavn for vandløbsnaturtyper 
og – arter i Natura 2000-områder. Virkemidlet anvendes ligeledes i vandløb, hvor der 
vurderes at være påvirkning af okker i en grad så målsætningen ikke kan opfyldes, 
også her vil indsatsen ubetinget være til gavn for vandløbsnaturtyper –og arter i 
Natura 2000-områder. 
 
Ændret vandløbsvedligeholdelse kan imidlertid potentielt medføre øget grødevækst og 
evt. opstuvninger i vandløbet på og opstrøms strækningen med ændret 
vedligeholdelse. Dette kan medføre oversvømmelse af vandløbsnære arealer, 
herunder arealer med habitatnaturtyper (eksempelvis rigkær), hvis den ændrede 
vedligeholdelse gennemføres i eller umiddelbart nedstrøms Natura 2000-området.  
 
Der lægges dog kun i begrænset omfang op til at ændre vandløbsvedlige-holdelsen i 
Natura 2000-områder i oplandet. Ud af i alt 167 km, hvor der planlægges ændret 
vedligeholdelse, ligger i alt 16,7 km i Natura 2000-områder, jf. nedenstående tabel. Af 
disse udgør ca. 1/4 okkerrensning. 
 
For langt størstedelen af vandløb med planlagt ændret vedligeholdelse gælder, at de 
ligger opstrøms Natura 2000-områder og en påvirkning af de vandløbsnære arealer i 
Natura 2000-områder kan derfor i disse tilfælde afvises. For vandløbsstrækninger 
beliggende nedstrøms Natura 2000-område vurderes ca. 1,4 km af disse at skulle ske 
på strækninger, hvor der umiddelbart opstrøms er kortlagt habitatnatur.  
 
Følgende Natura 2000-områder i oplandet berøres af vandløbsindsatsen ændret 
vedligeholdelse: 
 

Natura 2000 område Samlet påvirkning  

64 Heder og klitter på Skovbjerg 
Bakkeø 

0,9 km forbedringer af de 
fysiske forhold og 3,3 km 
okkerrensning. 

65 Nissum Fjord 5,1 km forbedringer af de 
fysiske forhold. 

224 Flynder Å og heder i Klosterhede 
Plantage 

6,2 km fysiske forbedringer og 
0,4 km okkerrensning. 

225 Ovstrup Hede med Røjen Bæk 0,8 km okkerrensning. 
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Sammenstilling af kortlagt habitatnatur og ovennævnte vandløbsstrækninger viser at 
der kun i mindre grad er vandløbsstrækninger med påtænkt ændret vedligeholdelse 
som løber gennem kortlagt habitatnatur. Disse strækninger fremgår af det følgende. 
 
Natura 2000 område 65 - Nissum Fjord vil ændret vedligeholdelse foregå på vandløbs-
strækninger, hvor der er kortlagt habitatnaturtyperne tidvis våd eng, strandeng samt 
elle- og askeskov. 
 
Natura 2000 område 224 - Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage vil ændret 
vedligeholdelse foregå på vandløbsstrækninger, hvor der er kortlagt habitatnatur-
typerne tidvis våd eng, våde dværgbusk samfund m.m., skovbevokset tørvemose, 
plantesamfund med næbfrø m.m., hængesæk og rigkær. Ca. 1,4 km vandløbs-
strækning er beliggende umiddelbart nedstrøms Natura 2000-området, hvor der 
er kortlagt plantesamfund med næbfrø m.m., hængesæk og rigkær.  
 
Natura 2000 område 64 - Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, og Idom Å og 
Ormstrup Hede vil ændret vedligeholdelse foregå på vandløbsstrækninger, hvor der er 
kortlagt habitatnaturtypen våde dværgbusk samfund m.m.. 
 
Natura 2000 område 225 - Ovstrup Hede med Røjen Bæk vil ændret vedligeholdelse 
foregå på vandløbsstrækninger, hvor der er kortlagt habitatnaturtypen hængesæk. 
Den præcise fastlæggelse af den ændrvvede vedligeholdelse er ikke defineret i 
vandplanen, så der kræves i forbindelse med gennemførelsen en supplerende 
vurdering, jf. retningslinje 54 i vandplanen.    
 
5.2 Vandløbsrestaurering 
I Hovedvandopland Nissum Fjord gennemføres restaurering i ca. 7 km ud af de 
sammenlagt ca. 870 km målsatte vandløb. 
 
Følgende Natura 2000-område i oplandet berøres af vandløbsindsatsen 
vandløbsrestaurering: 
 

Natura 2000 område Samlet påvirkning  
224 Flynder Å og heder i 
Klosterhede Plantage 

1,3 km 

 
Vandløbsrestaureringen har til formål at forbedre den fysiske vandløbskvalitet og 
vandløbsnaturtypen og de vandløbslevende arter på udpegningsgrundlaget vil have 
gavn af restaureringen og der vil ikke ske skade på vandløbsnaturtyper og –
levesteder. Restaureringen vil foregå på en strækning, hvor der er kortlagt habitat-
naturtyperne hængesæk og våde dværgbusk samfund m.m. langs vandløbet. Den 
præcise udformning af restaureringen er ikke fastlagt med vandplanen, så der kræves 
i forbindelse med gennemførelsen en supplerende vurdering, hvis det ikke kan 
udelukkes, at restaureringen kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.   
 
5.3 Fjernelse af spærringer 
I oplandet til Nissum Fjord påtænkes fjernet 24 spærringer, heraf 2 i Natura 2000-
områder. 
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Natura 2000 område Samlet påvirkning  
64. Heder og klitter på Skovbjerg 
Bakkeø 

Fjernelse af 1 spærring 

224. Flynder Å og heder i 
Klosterhede Plantage 

Fjernelse af 1 spærring 

 
Fjernelse af spærringer vil forbedre vandløbskvaliteten og dermed bidrage til, at der 
opnås gunstig bevaringsstatus i de pågældende vandløb for vandløbsarter og -
naturtyper.  
 
Fjernelse af spærringerne i form af f.eks. omløbsstryg kan – udover de positive 
virkninger på selve vandløbet - potentielt påvirke de umiddelbare omgivelser ved at 
inddrage areal, da eksempelvis omløbsstryg typisk vil skulle slynges og lægges 
udenom opstemningen o.lign. Ingen af de pågældende 2 spærringer ligger imidlertid i 
direkte tilknytning til naturtyper, der kan blive påvirket negativt af sådanne 
anlægsarbejder.  
 
Indsatsen vil således understøtte bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne. 
 
5.4 Genåbning af rørlagte vandløb 
Vandplanen lægger op til, at der skal genåbnes ca. 800 m rørlagt vandløb i oplandet 
til Nissum Fjord. Genåbning af vandløb vil bidrage til at genskabe vandløbets 
kontinuitet og bidrage til, at der kan opnås gunstig bevaringsstatus i de pågældende 
vandløb for vandløbsnaturtyper og -arter. 
 
Der er ingen indsats i forhold til frilægning af rørlagte strækninger indenfor Natura 
2000-områder i oplandet til Nissum Fjord. 
 
5.5 Forbedret rensning af spildevand – spredt bebyggelse 
Der er i vandplanen for Nissum Fjord en supplerende indsats overfor ca. 33 
ejendomme af hensyn til vandløb. Indsatsen overfor ovenstående ejendomme skal 
ske i 1. planperiode. Ejendommene ligger indenfor oplandet til Ramme å. Der vil blive 
gjort en indsats for at reducere påvirkningen af vandløbene fra spildevandsudledning 
fra disse enkeltejendomme (herunder iltforbrugende stoffer), hvilket vil forbedre 
vandkvaliteten i vandløbet samt reducere næringsstoftilførslen til Nissum Fjord. 
 
Indsatsen vil således bidrage til forbedret vandkvalitet i Natura 2000-området Nissum 
Fjord. Indsatsen medfører en reduktion i kvælstof-belastningen på i alt 0,1 tons 
kvælstof og 0,1 tons fosfor.  
 
Indsatsområderne ligger et stykke opstrøms Natura 2000-området Nr. 65 Nissum 
Fjord og gennemførelse af indsatsen vil bidrage til en bedre vandkvalitet i Nissum 
Fjord. 
 
5.6  Forbedret rensning af spildevand – regnbetingede udløb 
I Nissum Fjords opland er 8 overløb, hvor der skal ske en indsats. I vandplanen er det 
fastsat, at ca. 40 % af indsatsen skal gennemføres i 1. planperiode, dette svarer til 
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ca. 3 overløb. Kommunerne fastlægger indsatsen og fordelingen over de 2 
planperioder i deres spildevandsplaner. Indsatsen sker primært for at reducere 
tilledning af iltforbrugende stoffer til gavn for vandkvaliteten i Storå-systemet. Ingen 
af disse ligger indenfor Natura 2000-områder. 
 
Indsatsen vil ske i forbindelse med overløb til Højris Å, Hammerum Bæk, Lundby Bæk 
og Skave Å. Dette har direkte betydning for Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord 
og forventes at kunne gavne vandløbsnaturtypen og de arter, der er på udpegnings-
grundlaget. Reduktion af udledningen af iltforbrugende stoffer fra de regnbetingede 
udløb vil her utvetydigt gavne vandløbsnaturtyper og -arter på udpegningsgrundlaget. 
Ingen af de planlagte 3 indsatser berører terrestriske naturtyper langs med åen.  
 
Indsatsen overfor regnbetingede udløb medfører en reduktion i næringsstof-
belastningen på i alt 0,3 tons kvælstof og 0,1 tons fosfor med positiv virkning på 
Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord.   
 
Denne indsats vil således understøtte bevaringsmålsætningen for det berørte Natura 
2000-område. 
 
5.7 Forbedret rensning af spildevand - dambrug 
Vandplanen lægger op til indsats overfor Vilhelmsborg og Ørts dambrug. 
 
Spildevandsindsatsen overfor dambrugene vil bidrage til at reducere næringsstof-
udledningen og dermed bidrage til en positiv effekt i de marine nedstrøms beliggende 
Natura 2000-områder. Det fremgår af bilag 2, hvilke arter og naturtyper i de berørte 
Natura 2000-områder, der kan blive påvirket positivt af næringsstofreduktionen. 
 
Indsatsen overfor Vilhelmsborg og Ørts dambrug vil bidrage til at forbedre 
vandkvaliteten i Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord. 
 
Indsatsen overfor de to dambrug forventes også at have en positiv virkning på arter 
og naturtyper i Natura 2000-området nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede 
Plantage. Det sker i kraft af reduktionen i belastning med iltforbrugende stoffer fra 
dambrugene. 
 
De planlagte indsatser mod spildevandspåvirkning fra dambrug af hensyn til vandløb 
vil også have positiv betydning for søer, der ligger nedstrøms dambruget, da 
indsatsen også vil begrænse fosfor-tilledningen. Det gælder for Indfjorden og Tang Sø 
som ligger indenfor Natura 2000 område nr. 65 Nissum Fjord.   
 
5.8 Sørestaurering 
I Hovedvandopland Nissum Fjord skal der ske sørestaurering af Gødstrup Sø, som 
ligger opstrøms Natura 2000-området Nr. 65 Nissum Fjord.  
 
Restaurering af Gødstrup Sø vil forbedre søens vandkvalitet ved - via et reduceret 
fosforindhold - at begrænse væksten af planteplankton. Den forbedrede vandkvalitet i 
søen vil reducere den negative påvirkning med opblomstring af planktonalger og 
dermed medvirke til målopfyldelse i det nedstrøms liggende vandløb og det nedstrøms 
beliggende Natura 2000-område Nr. 65 Nissum Fjord.  
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5.9 Kvælstof-vådområder 
Vandplanen for oplandet lægger op til, at udledningen af kvælstof skal reduceres med 
40 tons til Nissum Fjord ved at etablere et antal vådområder i oplandet. 
Kvælstofreduktionen vil bidrage til en positiv effekt på det nedstrøms marine område 
ved at bidrage til at begrænse den eutrofiering af de kystnære farvande, som følger af 
for stor kvælstoftilførsel. 
 
Indsatsen vil bidrage til at forbedre vandkvaliteten i Natura 2000-området 65 Nissum 
Fjord. Det fremgår af Bilag 2, hvilke arter og naturtyper i de berørte Natura 2000-
områder, der kan blive påvirket positivt af næringsstofreduktionen, herunder de 
marine naturtyper og arter i områderne. 
 
Etablering af kvælstof-vådområder kan potentielt påvirke vandløbsnære naturtyper 
langs Natura 2000-området Nissum Fjord negativt, hvis vådområderne placeres, så 
f.eks. næringsfattige naturtyper som rigkær, o.lign. oversvømmes med næringsholdigt 
vand.  
  
Påtænkes projekter til etablering af vådområder, der involverer selve vandløbet i 
Natura 2000-områder, vil det i givet fald kunne have betydning for f.eks. yngel af 
vandrefisk som laks og lampretter, hvis der skabes direkte sammenhæng mellem 
vådområdet og vandløbet, bl.a. på grund af predation fra rovfisk som f.eks gedder, 
som måtte indfinde sig i vådområder med permanent vandspejl. Effekten heraf på 
udpegningsgrundlaget skal i givet fald vurderes nærmere i forbindelse med en 
supplerende vurdering, når projektet bliver udformet. 
 
Vandplanen angiver ingen konkrete bestemmelser om, hvor vådområder kan placeres, 
da det overlades til handleplan-myndigheden at foretage den nærmere lokalisering. 
Da planen således kun angiver et reduktionsmål og ikke en mere præcis lokalisering, 
kan denne del af indsatsplanen ikke vurderes for en evt. effekt på terrestriske arealer 
i Natura 2000-området Nissum Fjord Den mere præcise lokalisering vil være underlagt 
dels vandplanens retningslinjer for Natura 2000-områder, dels habitatreglerne, jf. 
ovenfor under afsnit 1. Det er i givet fald nødvendigt at gennemføre en supplerende 
habitatvurdering i de tilfælde, hvor lokaliseringen af en vådområde-indsats kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
 
5.10 Fosfor-vådområder 
Der påtænkes etableret fosforvådområder i oplandet til Nørresø, som er en del af 
Natura 2000-området Nr.72 Husby Sø og Nørresø. Etablering af fosforvådområder vil 
forbedre kvaliteten af vandet i søerne og vil således have gavnlig virkning på arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget, knyttet til søen.  
 
Hertil kommer, at fosforvådområder vil medvirke til at forbedre vandkvaliteten i 
nedstrøms beliggende marine Natura 2000-vandområder i det omfang, reduktion af 
fosfor her måtte være relevant i forhold til vandkvaliteten. Fosforvådområder vil 
således gavne udpegningsgrundlaget i kraft af forbedringen af vandkvaliteten. 
Fosforvådområder kræver imidlertid typisk lavbundsarealer for at kunne realiseres. 
Derved kan der, hvis vådområdet lokaliseres i et Natura 2000-område, opstå konflikt i 
forhold til de vandløbsnære arealer, hvis der f.eks. tilføres næringsholdigt vand til 
næringsfattige naturtyper på udpegningsgrundlaget eller laves anlæg for at øge 
vandets opholdstid på vandløbsnære arealer, som kan påvirke udpegningsgrundlag. 
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Vandplanen angiver ingen konkrete bestemmelser om, hvor vådområder kan placeres, 
da det overlades til handleplan-myndigheden at foretage den nærmere lokalisering. 
Da planen således kun angiver et reduktionsmål og ikke en mere præcis lokalisering, 
kan denne del af indsatsplanen ikke vurderes for en evt. effekt på terrestriske arealer 
i Natura 2000-området 72 Husby Sø og Nørresø. Den mere præcise lokalisering vil 
være underlagt dels vandplanens retningslinjer for Natura 2000-områder, dels 
habitatreglerne, jf. ovenfor under afsnit 1. Det er i givet fald nødvendigt at 
gennemføre en supplerende habitatvurdering i de tilfælde, hvor lokaliseringen af en 
vådområde-indsats kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
 
5.11 Yderligere efterafgrøder udover de generelle krav om efterafgrøder 
Der forventes etableret ca. 3.876 ha yderligere efterafgrøder i oplandet til Nissum 
Fjord, svarende til en reduktion af udledningen af kvælstof i oplandene på ca. 37 tons. 
 
Udlæg af arealer med yderligere efterafgrøder, som led i den målrettede indsats for 
at skabe et vandmiljø af god kvalitet, forudsættes at skulle ske på eksisterende 
intensivt dyrkede landbrugsarealer og har derfor i udgangspunktet ingen væsentlig 
betydning for vandløb og vandløbsnære arealer samt søer, medmindre der er tale om 
flerårige energiafgrøder (se nedenfor).  
 
Efterafgrøderne har til formål at bidrage til at reducere tilledningen af kvælstof og 
vurderes at bidrage til en positiv effekt i nedstrøms marine Natura 2000-områder. 
Den positive effekt består i at bidrage til at begrænse den eutrofiering af de kystnære 
farvande, som følger af for stor kvælstof-tilførsel. Det fremgår af tabellen i bilag 2, 
hvilke arter og naturtyper i de berørte Natura 2000-områder, der kan blive påvirket 
positivt af næringsstofreduktionen. Indsatsen vil bidrage til at forbedre vandkvaliteten 
i Natura 2000-området 65 Nissum Fjord.  
 
En negativ om end mindre konsekvens af yderligere efterafgrøder er, at de kan 
medføre en mindre øget anvendelse af pesticider. Det øgede forbrug af pesticider 
vurderes dog at være beskedent. Det forventes ikke at ville kunne give anledning til 
målbare påvirkninger af Natura 2000-områder. Det vurderes således, at traditionelle 
efterafgrøder ikke vil skade Natura 2000-områder i oplandet. 
 
Såfremt man vælger flerårige energiafgrøder i Natura 2000-områder som alternativ til 
efterafgrøder, kan det dog ikke udelukkes, at visse fuglearter (eks. rastende gæs og 
svaner) kan blive påvirket væsentligt ved ”at spærre for udsynet”.  
 
Vandplanen fastlægger ikke den præcise lokalisering i form af tilplantning med 
energiafgrøder. Tilplantning med energiafgrøder i Natura 2000-områder forudsætter 
enten dispensation (hvis § 3-arealer) eller anmeldelse (jf. naturbeskyttelseslovens § 
19 b), hvor en supplerende vurdering til den foreliggende vil blive gennemført, hvis en 
sådan tilplantning vurderes at kunne påvirke arterne væsentligt. Derved vil det kunne 
sikres, at evt. skade undgås. 
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6.  SAMMENFATNING  

Sammenfattende vurderes det på baggrund af ovenstående faglige vurdering, at de 
planlagte, stedbundne indsatser, der potentielt vil kunne påvirke Natura 2000-
områderne væsentligt, enten direkte understøtter bevaringsmålsætningen for Natura 
2000-områderne ved at bidrage til at forbedre vandområde-kvaliteten til gavn for 
arter eller naturtyper i Natura 2000-områderne, eller er uden betydning for arter og 
naturtyper i Natura 2000-områderne, f.eks. hvor de ligger udenfor områderne.  
 
Vandplanens krav til indsats for regnbetingede udløb og sørestaurering giver ikke 
anledning til konflikter i forhold til kortlagte terrestriske naturtyper i Natura 2000 
områder. 
 
For vandløbsvirkemidlerne ændret vandløbsvedligeholdelse og vandløbsrestaurering, 
kan naturtyper potentielt blive påvirket.  
 
Med vandplanen besluttes ikke metode til at gennemføre disse indsatser, men den 
eventuelle potentielle påvirkning vurderes helt at kunne elimineres i gennemførelses-
fasen. Vandplanens retningslinje 54 sammenholdt med de gældende habitatregler 
sikrer, at der ikke vil kunne træffes afgørelser om gennemførelse, der kan komme i 
uoverensstemmelse med habitatreglerne. 
 
Vandplanens indsatsmål for reduktion af næringsstof-tilledningen til marine Natura 
2000-områder og for fosfor til søer i Natura 2000-områder er, med undtagelse af 
spildevandsindsatsen, ikke stedbundet i oplandet. Det vurderes dog, at gennemførelse 
af reduktionsmålet i sig selv og i forbindelse med andre planer og projekter, uden 
rimelig tvivl og på baggrund af bedste videnskabelige viden, vil bidrage positivt til 
bevaringsmålsætningen for de pågældende vandområder.  
 
Der kan for kvælstof- og fosfor-vådområder ikke foretages yderligere vurderinger, af 
en evt. fysisk påvirkning af terrestriske habitatnaturtyper, da vandplanen alene 
opstiller et reduktionsmål for næringsstoffer, men ikke fastlægger den mere præcise 
lokalisering af vådområder til at nå målet. Det er således ikke muligt at foretage 
yderligere vurdering heraf i forhold til denne plan. Det er nødvendigt at gennemføre 
en supplerende habitatvurdering i de tilfælde, hvor lokaliseringen af en vådområde-
indsats kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
 
Der er ingen tvivl om, at kvælstof- og fosfor-vådområder i forbindelse med den 
konkrete gennemførelse kan lokaliseres, så de alene virker positivt med 
næringsstofreduktion og ikke skader terrestriske naturtyper i Natura 2000-områder, 
bl.a. ved at prioritere placeringer udenfor områderne. Planens retningslinje 54 
sammenholdt med de gældende habitatregler vil sikre, at udmøntning af indsatsen 
lokaliseres på en måde, så der ikke kan ske skade på naturtyper eller levesteder i 
Natura 2000-områder. 
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BILAG 1. VANDPLANENS INDSATSPROGRAM – SUPPLERENDE 
FORANSTALTNINGER MED ANGIVELSE AF OMFANG, HERUNDER I NATURA 
2000-OMRÅDER 

 
Indsatsprogram - supplerende foranstaltninger for 1. planperiode 

Hovedvandopland Nissum Fjord 

 

Påvirkninger som skal reduceres og 

tilhørende  virkemidler 
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1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider – 

landbrug mv. 
 

 
 

 

Oversvømmelse af ådale mhp. P-fjernelse 14,7 ha -1  0,3 

Etablering af vådområder til N-fjernelse Op til 352 ha -1 40  

Yderligere brug af efterafgrøder eller godkendte alternativer, 

jf.  Fødevareministeriets BEK nr. 845/2011 

3.876 -1  37  

2. Vandindvinding – påvirkning af overfladevande     

Flytning af kildepladser  -   

Kompenserende udpumpning  -   

3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder     

Ændret vandløbsvedligeholdelse 167 16,7 km   

Fjernelse af faunaspærringer 24 stk. 2 stk.   

Vandløbsrestaurering 7 km 1,3 km   

Genåbning af rørlagte vandløb 0,8 km  0 km   

Sørestaurering 1 0  + 

4. Påvirkninger fra punktkilder     

Renseanlæg – forbedret rensning 0 anlæg 0   

Spredt bebyggelse – forbedret spildevands rensning Ca. 33 ejd. 0 0,1 0,1 

Regnbetingede udløb – bassiner med udløb fra fælles kloak Ca. 3 udløb2 0 0,3 0,1 

Industri – forbedret rensning/afskæring til renseanlæg 0 anlæg 0   

5. Akvakultur     

Ferskvandsdambrug 2 stk. 2 stk.  0,13 
1 

Den præcise lokalisering af vådområder er ikke besluttet med vandplan. Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse og fosforfjernelse vil kunne placeres 

på arealer, hvor naturtyper eller levesteder for arter på udpegningsgrundlaget ikke bliver påvirket. 
2 I vandplanen er det fastsat, at ca. 40 % af indsatsen skal gennemføres i 1. planperiode. Det er denne indsats der fremgår af tabellen.  
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BILAG 2 OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA 
2000-OMRÅDER OG BETYDNINGEN AF REDUKTION AF NÆRINGSSTOFFER 
HERFOR 

  

Effekt af næringsstoffjernelse på bevaringsmålsætningerne for udpegningsgrundlaget 
for Natura2000-områder (N nr.), samt habitatområder (H nr.) og 
fuglebeskyttelsesområder (F nr.) i Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord. 

N nr.  
H 
nr. 

F 
nr. 

Natura2000 
- område Kode Udpegningsgrundlag 

Positiv 
effekt 

Ingen 
effekt 

Negativ 
effekt 

64 57, 
225 

  Heder og 
klitter på 
Skovbjerg 
Bakkeø, og 
Idom Å og 
Ormstrup 
Hede 

1096 Bæklampret (Lampetra planeri)   x   
    1106 Laks (Salmo salar)   x   

      1166 
Stor vandsalamander (Triturus 
cristatus cristatus)   x   

        1355 Odder (Lutra lutra)   x   
        2310  Indlandsklitter med lyng og visse   x   
        2320  Indlandsklitter med lyng og revling   x   

        2330 

 Indlandsklitter med åbne 
græsarealer med sandskæg og 
hvene   x   

        3140 
 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger x     

        3160  Brunvandede søer og vandhuller x     
        3260  Vandløb med vandplanter   x   

        4010 
 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng    x   

        4030  Tørre dværgbusksamfund (heder)   x   

        5130 
 Enekrat på heder, overdrev eller 
skrænter   x   

        6230 
 * Artsrige overdrev eller græsheder 
på mere eller mindre sur bund   x   

        6410 
 Tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund, ofte med blåtop   x   

        7140 
 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand   x   

        7150 

 Plantesamfund med næbfrø, 
soldug eller ulvefod på vådt sand 
eller blottet tørv   x   

        7230  Rigkær   x   

        9190 
 Stilkegeskove og -krat på mager 
sur bund   x   

65 58 38 
Nissum 
Fjord 1095 Havlampret (Petromyzon marinus) x     

        1096 Bæklampret (Lampetra planeri)   x   
        1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) x     
        1103 Stavsild (Alosa fallax)   x   
        1106 Laks (Salmo salar)   x   
        1355 Odder (Lutra lutra)   x   
        1831 Vandranke (Luronium natans) x     
        1150  * Kystlaguner og strandsøer x     
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N nr.  
H 

nr.  
F 

nr.  
Natura2000 
- område  Kode  Udpegningsgrundlag  

Positiv 
effekt  

Ingen 
effekt  

Negativ 
effekt  

        1210 
 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde   x   

        1310 

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

        1330  Strandenge   x   

        2130 
 * Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit)   x   

        2140 
 * Kystklitter med 
dværgbuskvegetation (klithede)   x   

        2160  Kystklitter med havtorn   x   
        2190  Fugtige klitlavninger   x   
        2310  Indlandsklitter med lyng og visse   x   

        2330 

 Indlandsklitter med åbne 
græsarealer med sandskæg og 
hvene   x   

        3110 
 Kalk- og næringsfattige søer og 
vandhuller (lobeliesøer) x     

        3130 

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

        3140 
 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger x     

        3150 

 Næringsrige søer og vandhuller 
med flydeplanter eller store 
vandaks x     

        3260  Vandløb med vandplanter   x   

        4010 
 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng    x   

        4030  Tørre dværgbusksamfund (heder)   x   

        6230 
 * Artsrige overdrev eller græsheder 
på mere eller mindre sur bund   x   

        6410 
 Tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund, ofte med blåtop   x   

        7230  Rigkær   x   

        9190 
 Stilkegeskove og -krat på mager 
sur bund   x   

        91D0  * Skovbevoksede tørvemoser   x   

        91E0 
 * Elle- og askeskove ved vandløb, 
søer og væld   x   

        A021 Rørdrum   x   
        A037 Pibesvane x     
        A038 Sangsvane x     
        A045 Bramgås   x   
        A081 Rørhøg   x   
        A119 Plettet rørvagtel   x   
        A132 Klyde   x   
        A138 Hvidbrystet præstekrave   x   
        A139 Pomeransfugl   x   
        A149 Engryle   x   
        A151 Brushane   x   
        A157 Lille kobbersneppe   x   
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N nr.  
H 
nr. 

F 
nr. 

Natura2000 
- område Kode Udpegningsgrundlag 

Positiv 
effekt 

Ingen 
effekt 

Negativ 
effekt 

        A191 Splitterne   x   
        A193 Fjordterne   x   
        A194 Havterne   x   
        A195 Dværgterne   x   
        A036 Knopsvane x     
        A040 Kortnæbbet gås   x   
        A046 Lysbuget knortegås x     
        A050 Pibeand x     
        A052 Krikand   x   
        A054 Spidsand x     
        A069 Toppet skallesluger x**     
        A070 Stor skallesluger x**     

66 59 41 Stadil Fjord 
og Vest 
Stadil Fjord 

1095 Havlampret (Petromyzon marinus) x     
      1096 Bæklampret (Lampetra planeri)   x   
      1355 Odder (Lutra lutra)   x   
        1831 Vandranke (Luronium natans) x     
        1150  * Kystlaguner og strandsøer x     

        2130 
 * Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit)   x   

        2140 
 * Kystklitter med 
dværgbuskvegetation (klithede)   x   

        3130 

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

        3140 
 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger x     

        3150 

 Næringsrige søer og vandhuller 
med flydeplanter eller store 
vandaks x     

        3260  Vandløb med vandplanter   x   

        4010 
 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng    x   

        4030  Tørre dværgbusksamfund (heder)   x   

        6230 
 * Artsrige overdrev eller græsheder 
på mere eller mindre sur bund   x   

        7230  Rigkær   x   
        A021 Rørdrum   x   
        A037 Pibesvane x     
        A038 Sangsvane x     
        A045 Bramgås   x   
        A081 Rørhøg   x   
        A119 Plettet rørvagtel   x   
        A139 Pomeransfugl   x   
        A140 Hjejle   x   
        A197 Sortterne   x   
        A040 Kortnæbbet gås   x   
        A043 Grågås   x   
        A052 Krikand   x   
        A054 Spidsand x     
        A056 Skeand   x   
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N nr.  
H 
nr. 

F 
nr. 

Natura2000 
- område Kode Udpegningsgrundlag 

Positiv 
effekt 

Ingen 
effekt 

Negativ 
effekt 

72 188   Husby Sø 
og Nørresø 

1355 Odder (Lutra lutra)   x   
      1831 Vandranke (Luronium natans) x     

        3130 

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

        3140 
 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger x     

        3150 

 Næringsrige søer og vandhuller 
med flydeplanter eller store 
vandaks x     

        7230  Rigkær   x   

74 197   Husby klit 2110 
 Forstrand og begyndende 
klitdannelser   x   

        2120  Hvide klitter og vandremiler   x   

        2130 
 * Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit)   x   

        2140 
 * Kystklitter med 
dværgbuskvegetation (klithede)   x   

        2160  Kystklitter med havtorn   x   
        2170  Kystklitter med gråris    x   
        2190  Fugtige klitlavninger   x   
        2250  * Kystklitter med enebær   x   

224 224   Flynder Å 
og heder i 
Klosterhede 
Plantage 

1096 Bæklampret (Lampetra planeri)   x   
      1355 Odder (Lutra lutra)   x   

      2320  Indlandsklitter med lyng og revling   x   

        3110 
 Kalk- og næringsfattige søer og 
vandhuller (lobeliesøer) x     

        3150 

 Næringsrige søer og vandhuller 
med flydeplanter eller store 
vandaks x     

        3160  Brunvandede søer og vandhuller x     
        3260  Vandløb med vandplanter   x   

        4010 
 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng    x   

        4030  Tørre dværgbusksamfund (heder)   x   

        5130 
 Enekrat på heder, overdrev eller 
skrænter   x   

        6230 
 * Artsrige overdrev eller græsheder 
på mere eller mindre sur bund   x   

        6410 
 Tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund, ofte med blåtop   x   

        7140 
 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand   x   

        7150 

 Plantesamfund med næbfrø, 
soldug eller ulvefod på vådt sand 
eller blottet tørv   x   

        7220 
 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand   x   

        91D0  * Skovbevoksede tørvemoser   x   

        91E0 
 * Elle- og askeskove ved vandløb, 
søer og væld   x   



 

 23

 

N nr.  
H 
nr. 

F 
nr. 

Natura2000 
- område Kode Udpegningsgrundlag 

Positiv 
effekt 

Ingen 
effekt 

Negativ 
effekt 

225 249   
Ovstrup 
Hede med 
Røjen Bæk 

1037 
Grøn kølleguldsmed 
(Ophiogomphus cecilia)   x   

      1096 Bæklampret (Lampetra planeri)   x   
      1355 Odder (Lutra lutra)   x   
        3260  Vandløb med vandplanter   x   

        4010 
 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng    x   

        4030  Tørre dværgbusksamfund (heder)   x   

        6230 
 * Artsrige overdrev eller græsheder 
på mere eller mindre sur bund   x   

        6410 
 Tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund, ofte med blåtop   x   

        7140 
 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand   x   

        7230  Rigkær   x   
         
* angiver at arten eller naturtypen er prioriteret, og at der i de pågældende 
medlemslande er et særligt anvar for at bevare disse.    
**Indirekte effekt i det omfang, næringsstofreduktion har betydning for 
fødegrundlaget (marine fiskebestande og invertebrater)    
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