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1. Indledning 
 
Dette tekniske baggrundsnotat til vandplanen for Hovedvandopland 
1.10 Vadehavet indeholder en uddybende beskrivelse og anvendelse 
af vandplanens datagrundlag.  
 
Baggrundsnotatet skal betragtes som en del af grundlaget for vand-
planen med tilhørende indsatsprogram. 
 
Notatet redegør for de beregningsforudsætninger og metoder, der in-
den for de forskellige områder er anvendt ved vurdering af vandom-
rådernes tilstand, belastningsforhold, påvirkninger m.v. i forhold til 
vandløb, søer, kystvande og grundvand. Desuden fremgår de konkre-
te punktkildedata og belastningsdata, der er anvendt som udgangs-
punkt for fastlæggelse af vandplanens indsatsprogram. 
 
Planerne er baseret på det bedst tilgængelige datagrundlag; men det 
skal bemærkes, at det grundlag, der har været til rådighed, af histo-
riske årsager, kan variere mellem de forskellige oplande. 
 
Vandplanen og baggrundsnotatet er udarbejdet i overensstemmelse 
med retningslinjerne beskrevet i ”Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer” (Miljøministeriet, By- og Landskabstyrelsen, 
2010) samt under anvendelse af virkemidler som fremgår af ”Virke-
middelkatalog” (Miljøministeriet, By- og Landskabstyrelsen, 2010). 
 
Som supplement til vandplanen og baggrundsnotatet er desuden på 
internettet udgivet en række dynamiske kort (WebGIS), der mere de-
taljeret præsenterer de anvendte data.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Vandløb  
 
Redegørelse for datagrundlaget og anvendte retningslinjer i 
Hovedvandopland 1.10 Vadehavet 
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1.0 Indledning 
Dette tekniske baggrundsnotat for vandløb rummer en beskrivelse af 
vandplanens datagrundlag og de anvendte retningslinjer for fastsæt-
telse af mål, vurdering af tilstand og målopfyldelse, samt en oversigt 
over egnede virkemidler og anvendte undtagelser. Notatet omtaler og 
henviser til væsentlige dokumenter anvendt i vandplanlægningen, 
herunder Virkemiddel-kataloget /1/, Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer /2/, Datamodeller for vandløb /3/ og kontinuitet 
(spærringer) /4/.  
 
For datagrundlaget vedr. indsatser overfor punktkilder og grundvand-
indvinding henvises til tekniske baggrundsnotater for disse.  
 

2.0 Datagrundlaget 
Vandløb medtaget i vandplanen omfatter: 
 

o Tidligere specifikt målsatte vandløb i regionplanerne (A, B0, 
B1, B2, B3, C, D o.s.v.). 

o Ikke målsatte vandløb beliggende i Habitat-områder, hvor 
vandløbsnaturtyper er en del af udpegningsgrundlaget. 

o Ikke målsatte rørlagte vandløbsstrækninger, som ligger ned-
strøms specifikt målsatte åbne vandløbsstrækninger. 

2.1 Opdeling af vandløbsstrækninger 

I det GIS værktøj (datamodel) som ministeriet har anvendt ved tilbli-
velsen af vandplanerne er vandløbene opdelt. Opdelingen er foretaget 
dels af Gis-tekniske grunde og dels af hensyn til udarbejdelsen af 
vandplanerne og den efterfølgende afrapportering til EU.  
 
Opdelingen er foretaget på følgende niveauer efter stigende størrelse: 
segment, strækning, delvandområde og vandområde /2/. Figur 1 illu-
strerer hvordan et vandområde kan være underinddelt ned til den 
mindste enhed, segment. 
 

 
 
Figur 1: Eksempel på vandområde og underinddeling i delvandområ-
de, strækning og segment. 

2.2 Stationsnettet  
På landsplan er medgået data fra ca. 14.500 stationer. Data fra disse 
er anvendt til at beskrive tilstanden på de ca. 27.880 km vandløb, 
som indgår i vandplanen. For landet som helhed er der i gennemsnit 
ca. én station pr. 2 kilometer vandløb. Mindst én station repræsente-
rer én strækning. I hovedopland 1.10 Vadehavet, er der anvendt data 
fra 1595 stationer til beskrivelse af tilstanden på 2952 km vandløb. 
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2.3 Kvalitetselementer 
Tilstanden og miljømålene fastsættes ud fra en række kvalitetsele-
menter. Kvalitetselementerne kan inddeles i Biologiske, Hydromorfo-
logiske, Kemiske og Fysisk-kemiske.  
  
2.3.1 Biologiske kvalitetselementer 
 

o Bentisk invertebratfauna (smådyrsfauna) 
o Fisk 
o Vandplanter 

 
Bentisk invertebratfauna (Vandløbenes smådyrsfauna)  
Dette kvalitetselement er det eneste, som er EU interkalibreret. Det 
er derfor det bærende kvalitetselement for vandløbene. Vandløbskva-
liteten er beskrevet ved faunaklasser fastsat efter Dansk Vandløbs 
Fauna Indeks (DFVI), samt i nogle tilfælde faunaklasser oversat fra 
forureningsgrad (saprobiesystemet). Oversættelse fra forurenings-
grad til faunaklasse er foretaget som angivet i Retningslinje 4.0 /2/. 
Oversættelsen er vist i tabel 1. 
  
Forureningsgrad Faunaklasse Økologisk til-

standsklasse 
I 7 Høj 
I – II 6 God 
II 5 God 
II – III 4 Moderat 
III 3 Ringe 
III – IV 2 Dårlig 
IV 1 Dårlig 

 
Tabel 1. Oversættelse fra forureningsgrad (saprobiebedømmelse) til fauna-
klasse og økologisk tilstandsklasse.  
 
Data for faunaklasser og forureningsgrader til vandplanlægningen er 
hentet fra den landsdækkende database Winbio. Data er især ind-
samlet af de tidligere amter og de nuværende miljøcentre, samt de 
nye kommuner. Der er anvendt data fra perioden 1998 – 2007 og i 
nogle tilfælde 2008. 
 
Det antages i vandplanen, at tilstanden bedømt på en given station er 
repræsentativ for en længere strækning (i gennemsnit 2 km lang), 
hvilket ikke nødvendigvis altid er tilfældet. Et eksempel herpå er, at 
tilstanden på visse lokaliteter, som ligger meget tæt ved vejbroer, 
kan være noget afvigende, især hvad angår den fysiske kvalitet. 
 
Fisk og vandplanter 
Disse kvalitetselementer er endnu ikke EU interkalibreret, og det er 
derfor besluttet, at de ikke anvendes i denne første vandplan. 
 
2.3.2 Hydromorfologiske kvalitetselementer 

o Vandføring 
o Kontinuitet 
o Morfologiske forhold (fysisk variation i vandløbet) 
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Vandføring 
Der er stillet krav til maksimalt tilladelig påvirkning af median-
minimumsvandføringen i vandløb. En nærmere redegørelse for dette 
fremgår af det tekniske baggrundsnotat for grundvand. 
 
Kontinuitet (spærringer) 
Kontinuitet for fisk og fauna er anvendt som et kvalitetselement i 
vandplanen. Oplysninger om spærringer for fisk og anden fauna 
stammer fra ældre amtslige spærringstemaer, samt i nogle tilfælde 
indhentede oplysninger fra Winbio databasen, kommuner, konsulen-
ter m.v. Indskudte rørlagte strækninger er i vandplanen defineret 
som en spærring, hvis de er mere end 20 meter lange og i øvrigt be-
liggende indskudt med målsatte åbne vandløbsstrækninger både op- 
og nedstrøms rørlægningen. Yderligere definition af kontinuitet findes 
i /2/. Da nogle af oplysningerne om forekomst af spærringer i vand-
løb er af ældre dato (mere end 10 år gamle) eller mangelfulde, er der 
en usikkerhed ved angivelse af såvel placering, som antallet af spær-
ringer. 
 
2.3.3 Morfologiske forhold (fysisk variation i vandløbet) 
Vandløbenes fysiske tilstand er ikke i denne vandplan anvendt som et 
kvalitetselement. Oplysninger om den fysiske tilstand er alene an-
vendt som en såkaldt ”støtteparameter”. Oplysninger om vandløbe-
nes fysiske tilstand er anvendt til vurdering af, om der skal anvendes 
virkemidler, der forbedrer vandløbenes fysiske tilstand. Oplysninger i 
form af fysiske indeks værdier er på landsplan uens, så tilvejebringel-
se af datagrundlaget er geografisk 2-delt. 
 

1. Fysiske forhold i vandløbene i Jylland og på Fyn. 
Til beskrivelse af vandløbenes fysiske tilstand er anvendt data 
fra overvågningsstationer med oplysninger om Dansk Fysisk 
Indeks (DFI) /6/ og/eller Aarhus Indekset (AaI) /7/. Der er 
her antaget, at tilstanden på stationerne er repræsentativ for 
længere strækninger. Værdierne af de anvendte indices er for 
at lette sammenligningen på landsplan normaliserede til vær-
dier mellem 0 (dårligste tilstand) og 1 (bedste tilstand) /2/. 
Data for den fysiske vandløbskvalitet er oparbejdet til stræk-
ningsniveau og dækker ca. 75 % af den samlede jyske og fyn-
ske vandløbsstrækning opgjort i kilometer. Data er hentet fra 
databasen Winbio eller anden tidligere amtsdatabase.   

 
2. Fysiske forhold i vandløbene på Sjælland og Bornholm samt 

Lolland-Falster og Møn. 
Der foreligger kun ganske få punktvise registreringer af de fy-
siske forhold (DFI eller AaI) på stationer i vandløb på Sjælland 
og Bornholm, samt Lolland-Falster og Møn. I forbindelse med 
udarbejdelsen af vandplanerne i disse landsdele, har der der-
for været behov for at udarbejde strækningsvise og dækkende 
beskrivelser af de fysiske forhold. Hertil er udviklet en model, 
der bygger på erfaringer fra en analyse af sammenhænge fun-
det på stationer med kendt fysisk indeks (en regressionsana-
lyse). Ved denne metode estimeres DFI for de vandløbsstræk-
ninger, hvor den fysiske tilstand i dag er ukendt. 
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Følgende strækningsrelaterede data indgår i regressionsmo-
dellen: 
 
o Terrænets fald i promille beregnet på grundlag af vand-

løbsstrækningens startkote, slutkote og strækningens 
længde (top10DK højdemodel). 
  

o Vandløbets slyngningsgrad beregnet som antal knude-
punkter pr. meter (i det anvendte vandløbs-GIS-tema), 
der efterfølgende er normaliseret i forhold til vandløbets 
størrelse.  
  

o Landbrugsintensiteten indenfor vandløbsnært areal, be-
skrevet som 5 gange vandløbsbredden + 10 meter. 
 

o Vandløbsstrækningens opland inklusive det opstrøms be-
liggende opland. 
 

o Koten for vandløbsstrækningens midtpunkt (Top10DK 
højdemodel). 
 

o Hvilken landsdel den pågældende vandløbsstrækning 
ligger i (”Bornholm”, ”Sjælland” og ”Møn-Lolland-
Falster”). 

 
Med baggrund i modellen er der for øerne oparbejdet 
stræknings-baserede data for ca. 75 % af den samlede 
vandløbstrækning der indgår i vandplanen. 

 
2.3.4 Kemiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer 
Der er generelt ikke fastsat krav omkring disse kvalitetselementer, 
men der er udarbejdet vejledende kvalitetskrav for udvalgte fysisk-
kemiske parametre, som fremgår af tabellen herunder. Tabellen er 
gengivet fra /2/. 

 
 
Okker  
Er vandløbene væsentligt okkerbelastede, overskygger denne belast-
ning ofte andre årsager til en forringet tilstand. Derfor er denne pa-
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rameter væsentlig. Datagrundlaget, der afgør om et vandløb er ok-
kerbelastet, er: 
  

o målinger af ferrojern (fe2+) i vinterhalvåret, primært måne-
derne november, december, januar og februar.  

o og/eller væsentlige okkerbelægninger på vandløbsbund eller 
vandplanter kombineret med en mangelfuld smådyrsfauna. 

 
Datagrundlaget er indhentet fra databaserne Stoq og Winbio. Der er 
store regionale forskelle i mængden af vandkemiske målinger af fer-
rojern (Fe2+). Indholdet af ferrojern er anvendt som en støttepara-
meter i vurderingen af målopfyldelsen i okkervandløbene, samt i fast-
sættelsen af indsatsen overfor okker. Der er således væsentlig regio-
nal forskel i den indsats, der lægges op til i vandplanerne. I hovedop-
land Vadehavet foreligger der vandkemiske målinger fra de okkerbe-
lastede vandløb og dette danner grundlag for en målrettet indsats. 
 
2.3.5 Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) 
For hovedvandopland Vadehavet foreligger der ikke nyere let tilgæn-
gelige måledata for så vidt angår miljøfarlige forurenende stoffer. 
 
Der er således ikke vandløbsstrækninger, der er indplaceret i indsats-
kategori 3 (stofbestemt indsats). 
 
En række vandløbsstrækninger er imidlertid indplaceret i indsatskate-
gori 2 (vandløbsstrækning under observation), selvom der ikke fore-
ligger målinger. Det er f.eks. tilfældet, hvor der er oplysninger om, at 
dambrug anvender miljøfarlige forurenende stoffer, og der samtidig 
foreligger generel viden, der viser, at ikke alle stofferne tilbagehol-
des. 

2.4 Problemårsager 
På strækninger med manglende målopfyldelse er årsagerne bl.a. fun-
det ved en gennemgang af tilsynsdata, som findes i databasen Winbio 
og i tidligere amtslige rapporteringer af vandløbenes tilstand. Der er 
også anvendt eksisterende gis-tematiseringer af forureningskilder 
som spredt bebyggelse, rensningsanlæg og dambrug m.m. Data-
grundlaget er forskelligartet og afspejler forskelle i de tidligere am-
ters fokusområder og tilgang til opgaven. Opgaven med fastsættelsen 
af årsager til manglende målopfyldelse er derfor løst af det enkelte 
miljøcenter med særligt øje for disse historiske forskelligheder. Blandt 
andet er vandløb med ringe fysisk tilstand fremsøgt via fysiske indeks 
værdier og/eller registreringer af regulering, overuddybning, opgrav-
ning m.m. I visse tilfælde er påvirkningstype og -omfang i dag 
ukendt og skal belyses nærmere i den kommende planperiode. 
 
2.4.1 Vandindvinding – påvirkning af vandløbene 
Det eksisterende datagrundlag og de modeller, der har været til rå-
dighed ved beregning af effekter af vandindvinding i de enkelte dele 
af Danmark, er af historiske årsager ikke ensartede. Det har derfor 
været nødvendigt at beskrive, hvad der lokalt ligger til grund for op-
gørelse af påvirkning og indsatsbehov i de enkelte hovedvandoplan-
de. Metoder og usikkerheder ved beregningerne fremgår derfor af det 
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tekniske baggrundsnotat for grundvand. Der er her lagt særlig vægt 
på at vurdere, om der forekommer overskridelser af de vejledende 
krav for maksimal tilladt påvirkning af medianminimumsvandførin-
gen, idet faunaklassen ikke er velegnet som mål for den økologiske 
effekt af reduktioner af vandføringen, herunder de deraf følgende 
ændringer af afstrømningsmønsteret over året. Hvor datagrundlaget 
er ufuldstændigt eller manglende, er der ikke fastlagt nogen indsats. 
 

3.0 Retningslinjer for indsatsprogrammer 
Håndteringen af datagrundlagene og brugen af disse til fastsættelse 
af tilstand og mål er beskrevet i ”Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer”/2/. Til retningslinjerne hører bilag 9, som mere 
uddybende beskriver håndteringen og tolkningen af vandløbsdata. De 
to dokumenter kan hentes her. I det efterfølgende gennemgås nogle 
af de væsentlige retningslinjer. 

3.1 Udpegning af national vandløbstype (blødbundsvandløb) 
Forud for fastsættelse af mål er der udpeget en særlig vandløbstype - 
blødbundsvandløb. Der er grundlæggende tale om vandløb med ringe 
faldforhold og bløde bundforhold. Disse vandløb skal ligesom alle an-
dre vandløb have mindst god økologisk tilstand, men kravet til den 
konkrete faunaklasse er lavere på grund af de naturbetingede ringe 
bundforhold (finkornet bundsubstrat). Udpegningen af blødbunds-
vandløb er sket på baggrund af følgende retningslinje: 
 
Citat.. For visse vandløb – ”blødbundsvandløb”, der er mindre og na-
turlige vandløb, der på den overvejende del af sin længde har et na-
turligt ringe fald (< 0,1 - 0,5 ‰ afhængig af vandløbsstørrelsen), 
ringe vandhastighed, og hvor bundsubstratet naturligt er blødt og 
overvejende organisk.. Citat slut. 
 
Udbredelsen af blødbundsvandløbene er naturligt koncentreret i de 
mindst kuperede egne af landet. 

3.2 Udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb 

Forud for fastsættelse af mål er de kunstige og stærkt modificerede 
vandløb identificerede. Et eksempel på kunstige vandløb kan være 
menneskeskabte pumpekanaler. Udpegningen af stærkt modificerede 
vandløb er foretaget efter ”Retningslinjer for udarbejdelse af indsats-
programmer, bilag 12. Eksempler på stærkt modificerede vandløb er 
længere vandløbstrækninger der føres under en motorvej eller rørlag-
te vandløb i tæt bymæssig bebyggelse. Korte rørlagte vandløbs-
strækninger under landeveje er generelt ikke udpeget som stærkt 
modificerede. De kunstige og stærkt modificerede vandløb skal have 
mindst godt økologisk potentiale. 

3.3 Fastsættelse af tilstand 

Fastsættelse af vandløbets tilstand tager udgangspunkt i bedømmel-
ser af smådyrsfaunaen foretaget i 5 års perioden fra 2003 til 2007. 
Hvor det har været muligt, er data fra 2008 blevet indarbejdet. Hvor 
der kun er et ældre datagrundlag (mere end 5 år gammelt), er dette 
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kun anvendt, når det vurderes, at data stadig er repræsentative for 
tilstanden i vandløbet. 
 
Tilstanden på en given station vurderes således, at hvis der er flere 
bedømmelser i 5 års perioden, vurderes tilstanden ud fra flertallet 
(tyngden) af data. Hvor der er ligeværdighed, anvendes den laveste 
tilstand. ”Tyngden af data” bestemmes i hovedregelen som medianen 
rundet ned til nærmeste hele tal /2/.  Hvor der i særlige tilfælde er 
sket en veldokumenteret positiv udvikling i tilstanden, som følge af 
allerede iværksatte miljøforbedringer, er den seneste tilstand dog an-
vendt som udgangspunkt for fastsættelsen. For en del af vandløbene 
betegnes tilstanden som ukendt. Dette skyldes enten, at der mangler 
data for smådyrsfaunaen, eller at disse data er forældede (typisk me-
re end 10 år gamle). 

3.4 Fastsættelse af mål 
Vandløbenes miljømål udtrykkes ved en økologisk tilstandsklasse og 
fastsættes i denne vandplan med udgangspunkt i kendskab til små-
dyrsfaunaens tilstand (faunaklassen). 
 
Miljømålene for vandløb er fastsat jf. nedenstående retningslinjer: 
 
RETNINGSLINJER 
Vandløbenes miljømål beskrives på grundlag af invertebratfaunaen 
og udtrykkes ved en faunaklasse, beregnet ved vurderingsmetoden 
DVFI. 
 
Det generelle miljømål for god økologisk tilstand fastsættes til fau-
naklasse 5 og 6. 
 
For visse vandløb – ”blødbundsvandløb”, der er mindre og naturlige 
vandløb, der på den 
overvejende del af sin længde har et naturligt ringe fald (< 0,1 - 
0,5 ‰ afhængig af vandløbsstørrelsen), 
ringe vandhastighed, og hvor bundsubstratet naturligt er blødt og 
overvejende 
organisk, er miljømålet for den nedre grænse for god økologisk til-
stand fastsat til 
faunaklasse 4, jf. afsnit 4.3.2. 
Såfremt den aktuelle tilstand er faunaklasse 7, fastsættes miljømå-
let til høj økologisk tilstand. 
 
Miljømålet god økologisk tilstand for et vandløbs-delvandområde 
beskrives på baggrund af den aktuelle tilstand for vandområdet. 
For vandområder, hvor tilstanden er bedømt til faunaklasse 5 eller 
6, indgår begge disse i beskrivelsen for de respektive delstræknin-
ger. 
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Beskrivelsen af målfastsættelsen sker på baggrund af bedømmel-
serne på flertallet af stationerne indenfor vandområdet. Eksempel-
vis vil et vandløbsvandområde med 3 stationer med faunaklasse 
5,6 og 6 medføre en målfastsættelse god økologisk tilstand med 
faunaklasse 6.  Et vandløbsvandområde med 2 stationer, hvor fau-
naklassen er bedømt til hhv. 5 og 6, beskrives miljømålet med fau-
naklasse 5. Det forudsættes, at der i forbindelse med diverse tilla-
delser og godkendelser ikke sker forringelser af den tilstand, som 
miljømålet er beskrevet med. 
 

 
Uddrag af retningslinjer/2/ for fastsættelse af miljømål 
 

4.0 Virkemiddelkatalog og indsats 
Til brug for indsatsen i vandplanen er der udarbejdet et virkemiddel-
katalog /1/. Virkemiddelkataloget kan hentes via By- og landskabs-
styrelsens hjemmeside her. Indsatser overfor organisk belastning og 
grundvandsindvinding er yderligere beskrevet i baggrundsnotat for 
henholdsvis punktkilder og grundvand.  
 
Virkemiddelkatalogets kapitel 3 omhandler virkemidler til forbedring 
af vandløbenes fysiske forhold og reduktion af okkerbelastning. Om-
kostningerne i forbindelse med virkemidlerne er beskrevet i virkemid-
delkataloget.  
 
Med udgangspunkt i kataloget er der foreslået tiltag til opnåelse af 
miljømålet de steder, hvor tilstanden ikke forventes at nå miljømålet i 
2015. I afklaringen af, om der er målopfyldelse i 2015, er der foreta-
get en fremskrivning af tilstanden (baseline) under hensyntagen til 
allerede iværksatte tiltag. Dette kunne f.eks. være vedtagne spilde-
vandsplaner eller større iværksatte vandløbs-restaureringer. Figuren 
herunder illustrerer denne proces. 
 

 
2. Vandløb, side 9 

 
 

Miljømål 

Miljøtilstand i 2015 
(baseline) 

{ Behov for indsats 

Figur 2. Indsats doseres når den fremskrevne tilstand i 2015 (baseline) ikke 
når miljømålet. 
 

 

 
 

 

http://vandognatur.kontainer.com/files/folders/5256/69605391348d8cc9978110/


Nedenstående tabel 2 indeholder de virkemidler foreslået som indsats 
til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. 
 
Virkemiddel 

nr. Virkemiddel Kriterier for indsats Indsats overfor 

3.1  
Ændret 
vandløbsvedligeholdelse 

Okkerbelastede vandløb og 
vandløb med ringe fysik, som 
ikke er forurenede med spilde-
vand fra spredt bebyggelse.  

Ringe fysiske for-
hold og okker 

3.2  Fjernelse af spærringer 
Manglende kontinuitet ved op-
stemninger, bygværker, 
rørstyrt m.v.   

Manglende konti-
nuitet 

3.3  Vandløbsrestaurering 
Vandløb med ringe fysik, som 
ikke er forurenede med spilde-
vand fra spredt bebyggelse.  

Ringe fysiske for-
hold 

3.4  
Genåbning af rørlagte 
vandløb 

Rørlagte strækninger > 20 
meter indskudt på målsatte 
vandløbsstrækninger. 

Manglende konti-
nuitet 

3.5 Vandstandshævning 
Moderat til stærkt okkerbela-
stede vandløb 

Okker 

 
Tabel 2. Anvendte virkemidler i vandløbene. 
 
Hvor virkemidlerne er doseret fremgår af miljøministeriets WebGIS 
løsning. Se mere under afsnittet ”Miljøministeriets WebGIS”. 

4.1 Grundlag for dosering af de enkelte virkemidler 
Virkemiddel ændret vandløbsvedligeholdelse (3.1) er doseret, 
hvor den normaliserede fysiske indeksværdi er mindre end 0,5 /2/, 
eller hvis der foreligger andre oplysninger om vandløbets fysik, der 
dokumenterer, at de fysiske forhold er forringede. Virkemidlet er lige-
ledes doseret for alle okkerbelastede vandløb og for rørlagte stræk-
ninger, der skal genåbnes.  
 
Virkemiddel fjernelse af spærringer (3.2) er doseret, når en menne-
skeskabt spærring forhindrer en velfungerende op- og nedstrøms 
passage for vandløbets fisk og insekter. Rørlagte strækninger af mere 
end 20 meters længde er regnet som spærringer. 
 
Virkemiddel vandløbsrestaurering (3.3) er doseret, hvor den normali-
serede fysiske indeksværdi er mindre end 0,3 /2/, eller hvis der fore-
ligger andre oplysninger om vandløbets fysik, der dokumenterer at de 
fysiske forhold er forringede. 
 
Virkemiddel genåbning af rørlagte vandløb (3.4) er doseret hvor rør-
lagte vandløbsstrækninger er indskudt mellem åbne målsatte vand-
løbsstrækninger. 
 
 
 

 
2. Vandløb, side 10 

 

 
 

 



Virkemiddel vandstandshævning (3.5) er anvendt i okkerbelastede 
vandløb hvor indholdet af ferrojern er større end 0,5 mg/l som gen-
nemsnit over vinterhalvåret /1/. 
 

5.0 Undtagelsesbestemmelser 
Der er i denne første vandplan anvendt undtagelsesbestemmelsen: 
”udskydelse af målopfyldelse til 2021”. Undtagelsen er primært be-
grundet i tekniske årsager (manglende viden), men der er også an-
vendt begrundelser relateret til naturgivne årsager og forsinket re-
spons efter doseret indsats. 
 
I tabel 3 herunder er angivet de anvendte undtagelser:  
 

Problemstilling Undtagelse 

Begrun-
delse for 
anvendel-
se af und-

tagelse 

 
Konse-

kvens af 
undtagelse 

I vandløb, hvor hovedårsagen 
til manglende målopfyldelse 
skyldes udledning af spilde-
vand fra spredt bebyggelse, 
afventes effekten af en forbed-
ret spildevandsrensning før det 
vurderes, hvorvidt der også er 
brug for at ændre vandløbs-
vedligeholdelsen for at kunne 
opfylde miljømålene 
 

Virkemiddel 
3.1 udsky-

des 

I vandløb, hvor hovedårsagen 
til manglende målopfyldelse 
skyldes udledning af spilde-
vand fra spredt bebyggelse, 
afventes effekten af en forbed-
ret spildevandsrensning før det 
vurderes, hvorvidt der også er 
brug for at foretage en vand-
løbsrestaurering for at kunne 
opfylde miljømålene 

Virkemiddel 
3.3 udsky-

des 

For visse kunstige og stærkt 
modificerede vandløb, der har 
en tilstand, der nødvendiggør 
en indsats overfor de fysiske 
forhold, forlænges fristen for 
at opfylde miljømålet begrun-
det i manglende viden om den 
nødvendige indsats for at opnå 
målopfyldelse. Eventuel ind-
sats for at sikre kontinuiteten i 
denne type vandløb forudsæt-
tes som udgangspunkt dog 
fortsat gennemført i 1. planpe-
riode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udskydelse af 
tidsfrist for 

målopfyldelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniske 
årsager    

Der mang-
ler tilstræk-
kelig viden 
til at vurde-
re indsatsen 

i første 
planperiode. 

Virkemiddel 
3.1 og 3.3 
udskydes 
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Større spærringer hvor der 
kun findes findes korte stræk-
ninger opstrøms og effekten af 
at skabe passage er minimal. 

Virkemiddel 
3.2 udsky-

des 

Spærringer hvor der ikke ska-
bes kontinuitet og hvor den 
opstrøms stuvningspåvirkede 
strækning ligeledes undtages 

Virkemiddel 
3.2 udsky-

des 

Tidsfristforlængelse ved spær-
ringer i forbindelse med visse 
større vandkraftværker, som 
f.eks. Tange Sø og Holstebro 
Vandkraftsø 

Virkemiddel 
3.2 udsky-

des 

Spærring med rørlægning på 
stærkt modificeret vandløbs-
strækning 

Virkemiddel 
3.2 udsky-

des 

Visse rørlagte vandløb i højt 
prioriterede vandløbssystemer, 
primært rørlagte vandløb i 
spidser af vandløbssystemer. 

Virkemiddel 
3.4 udsky-

des 

Visse vandløbsstrækninger, 
der i regionplanerne er fastsat 
med lempet målsætning (pri-
mært C-målsætning).  

Virkemiddel 
3.1 og 3.3 
udskydes 

Naturlig saltvandpåvirkning af 
nedre strækninger af vandløb 
med udløb i havet. 

Målopfyldel-
se kan ikke 
afgøres ved 

DVFI-
systemet 

Vandløb hvor der mangler vi-
den om tilstand og/eller ind-
satsbehov. 

Indsats eller 
dele af ind-
sats udsky-

des 

Okkerbelastede vandløb 

Virkemiddel 
3.1 eller 3.5 
iværksæt-
tes, men 

det er 
ukendt om 
miljømålet 
er opfyldt i 

2015. 
 
Tabel 3. Anvendte undtagelser og konsekvens heraf. 
 

6.0 Datamodellen 
Tilstandsdata, miljømål, målopfyldelse, anvendte virkemidler og an-
vendte undtagelser er samlet i to GIS-tabeller. Tabellerne indeholder 
henholdsvis vandløbsdata på strækningsform og kontinuitetsdata på 
punktform. Tabellerne omfatter udelukkende vandløb og spærringer, 
som er omfattet af denne første vandplan.  Der er udarbejdet to til-
hørende datamodeller for henholdsvis vandløb /3/ og kontinuitet /4/.  
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Begge gistabeller og tilhørende datamodeller og anvendte tematise-
ringer på Webgis kan hentes via Miljøministeriets WebGIS side her. 
Der er mulighed for at hente data i formater til ESRI (Arc-gis) eller 
Mapinfo. 
 
Af strækningstemaet fremgår det blandt andet, hvor der skal gen-
nemføres vandløbsrestaurering, åbnes rørlægninger eller skal ske 
ændret vandløbsvedligeholdelse. Her er det også muligt at iden-
tificere de strækninger, som er organisk belastede fra f.eks. spredt 
bebyggelse, lokale rensningsanlæg, dambrug m.m. Spærringstemaet 
indeholder samtlige spærringer, som indgår i denne første vandplan. 
Spærringerne er geografisk identificeret ved x,y koordinatsæt og i 
visse tilfælde også relateret til strækningstemaet via et unikt vand-
løbs-segmentnummer. Ligeledes er spærringstypen angivet. Rørlagte 
vandløbsstrækninger over 20 meter er medtaget i begge temaer. 
 

7.0 Miljøministeriets Web-Gis 

Via miljøministeriets WebGIS løsning er det muligt at se de fastsatte 
miljømål, vandløbenes tilstande, foreslåede indsatser til forbedring af 
miljøtilstanden og undtagelser m.m. Web-Gis løsningen finder du her 
 

 
 
Sådan ser WebGIS løsningen ud. 
 
I menuen til venstre på er det bl.a. muligt under ”VPF09 - Indsats-
program og prioriteringer” at få vist indsatser, som f.eks. ”indsats-
krav – Restaurering i vandløb”.  
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http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/vandplan2/download.html
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_forslag
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Bilag 3.1  
Stamoplysninger for søen, herunder beliggenhed inkl. kort over op-
landet, morfometri, international beskyttelse samt oplandsbeskrivel-
se, dvs. arealanvendelse og jordbundsforhold  
 
Bilag 3.2  
Udvikling i sommermiddelværdier af sigtdybde, klorofyl a, total-fosfor 
og total-kvælstof i søerne i hovedvandoplandet 
 
 
 
 
 

1.0 Beregningsforudsætninger og -metoder 
 
1.1 Datagrundlag 

Datagrundlaget for fastsættelse af søernes tilstand og belastningsfor-
hold er den nationale og regionale overvågning, der er gennemført 
frem til og med 2007, dels af de tidligere Ribe Amt, Sønderjyllands 
Amt og Vejle Amt og fra 2007 af Miljøcenter Ribe. 
 
Undersøgelserne har især omfattet næringsstoffer og biologiske for-
hold, og der er kun i begrænset omfang gennemført undersøgelser af 
forurenende miljøfarlige stoffer. I langt de fleste søer er status for 
disse – og dermed også søernes kemiske tilstand – ukendt. 
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1.2 Fastsættelse af miljømål  

Miljømålet for søerne er fastsat i overensstemmelse med kapitel 4.4 i 
Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4, ja-
nuar 2010. 
 
 
1.3 Vurdering af tilstand 

Økologisk tilstand 
Søernes nuværende økologiske tilstand er primært vurderet ud fra 
det gennemsnitlige målte klorofylindhold i sommerperioden i forhold 
til kravene til de forskellige økologiske tilstandsklasser, se kapitel 
3.2.4, i Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 
4, januar 2010. Søens forventede tilstand i 2015 er beregnet ud fra 
den nuværende tilstand og belastning samt den forventede reduktion 
i belastningen frem til 2015 jf. kapitel 3.3.3, i Retningslinjer for udar-
bejdelse af indsatsprogrammer, version 4, januar 2010.  
 
Kemisk tilstand, herunder miljøfarlige forurenende stoffer 
Tilstedeværelsen af miljøfarlige forurenende stoffer som tungmetaller, 
pesticider, PAH’er, PCB’er mm., kan have indflydelse på både den 
økologiske og kemiske tilstand i en sø.  
 
Effekten af målte miljøfarlige forurenende stoffer på søens økologiske 
og kemiske tilstand er vurderet og præsenteret ud fra retningslinjer-
ne i afsnit 3.2.1.2, 3.2.1.3 og 3.2.4.3 i Retningslinjer for udarbejdelse 
af indsatsprogrammer, version 4, januar 2010. 
 
 
1.4 Beregning af belastning 

Der er gennemført en beregning af den nuværende belastning og den 
forventede belastning i 2015 med fosfor og kvælstof. Beregningsme-
toden fremgår af det tekniske baggrundsnotat for belastning (Bilag 6 
til retningslinjer for indsatsprogrammer: Retningslinjer vedr. belast-
ningsopgørelse og beskrivelse af indsatsbehov i forhold til søer, fjorde 
og kystområder). Den atmosfæriske belastning på søoverfladen ind-
går i beregningen af belastningen for alle søer. Der er regnet med et 
årligt P bidrag på 0,1 kg pr. ha og et kvælstof bidrag på 15 kg N pr. 
ha.   
 
 
1.5 Beregning af indsatsbehov 

Ekstern fosforbelastning 
Hvis søen ikke forventes at opfylde miljømålet i 2015 på grund af 
eksterne tilførsler af fosfor, beregnes et indsatsbehov overfor disse 
ved anvendelse af simple, empiriske sømodeller, jf. kapitel 6.4 i Ret-
ningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4, januar 
2010.  
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Intern fosforbelastning / sørestaurering 
Manglende målopfyldelse kan også skyldes intern belastning eller bio-
logisk træghed i søen. Begge dele er forårsaget af tidligere høje til-
førsler af fosfor.  
 
Tilstedeværelse af intern belastning er vurderet ud fra årsvariationen 
i fosforindholdet i søvandet. Hvis fosforkoncentrationen stiger betyde-
ligt i sommerperioden, hvor tilførslen udefra er forholdsvis lille, skyl-
des denne stigning intern belastning som følge af fosforfrigivelse fra 
bunden.  
 
Biologisk træghed optræder når fosforbelastningen til søen og næ-
ringsindholdet i søen er faldet, men de biologiske forhold - især fiske-
bestanden - stadig ikke er i ligevægt med det nye næringsniveau. 
Hvis fiskebestanden stadig er domineret af dyreplanktonspisende fisk 
som skaller og brasener, kan dette være med til at fastholde søen i 
en uklar tilstand.     
 
Intern belastning og biologisk træghed kan reduceres eller fjernes 
ved gennemførelse af sørestaurering, hvor man enten fjerner næ-
ringsstofferne, binder dem i søbunden eller ændrer på fiskebestan-
den. Selvom der i en sø er konstateret intern belastning eller biolo-
gisk træghed, vil det ikke nødvendigvis være hensigtsmæssigt at 
gennemføre en sørestaurering. Eksempelvis kan der være usikkerhed 
om hensigtsmæssighed, metode eller effekt af restaurering i den kon-
krete sø. Eller der kan stadig være en for stor ekstern belastning af 
søen. De principper, der er taget i anvendelse ved den tekniske vur-
dering af, om der bør gennemføres sørestaurering i en konkret sø, 
fremgår af Vejledning i anvendelse af sørestaurering, Bilag 13 til Ret-
ningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4, januar 
2010. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer 
For miljøfarlige forurenende stoffer placeres søerne i 4 forskellige ind-
satskategorier alt efter resultatet af de målinger, der måtte være 
gennemført i søerne, jf. kapitel 3.2.1.2 i Retningslinjer for udarbej-
delse af indsatsprogrammer, version 4, januar 2010. 
 
Søer med betydende udledning fra renseanlæg, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb, industri samt dambrug er generelt sat i indsats-
kategori 2 "under observation" for de stoffer, der nævnes i vandpla-
nens tabel 2.2.6. Den foreløbige udpegning af søer med væsentlig 
spildevandspåvirkning er foretaget på baggrund af en gis-udvælgelse 
af de søer, hvor der inden for søfladen eller en rand på 25 meter er 
intersect med punkt(er) fra gis-temaerne renseanlæg, industri, regn-
betingede udløb, dambrug eller spredt bebyggelse. 
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2.0 Økologisk og kemisk tilstand for søerne 
 
Økologisk tilstand 
I tabel 2.1 nedenfor er givet en oversigt over hvilken økologisk til-
standsklasse de forskellige søer i hovedvandopland Vadehavet tilhø-
rer. Tilstandsklassen er beskrevet på baggrund af klorofylindholdet. 
Tilstanden vurderes primært på baggrund af målinger fra perioden 
2002-2007 (tidsvægtede gennemsnit for sommerperioden). Hvis til-
standsvurderingen bygger på ældre eller fåtallige data er den anført i 
parentes. For myndigheder er der adgang til primærdata gennem 
Danmarks Miljøportal. 
 

Klorofyl a, µg/l, sommermiddel Økologisk  
tilstandsklasse 

Sø navn 
 Sø-

type 
Middel Max. Min. Periode 

Antal 
måleår   

Barn sø 1 (34,3) - - 1999 (1) (Ringe) 

Bordrup Sø 5 (21,4) - - 2000 (1) (Moderat) 

Brøns Mølledam 9 (23,6) - - 1992 1 (God) 

Bønstrup Sø 9 (130,5) - - 2001 1 (Dårlig) 

Esberg sø 11 -  - - - - 

Filsø 9 24,2 32,5 15,9 2004, 2007 2 God 

Fåresø 1 16,9 - - 2005 1 Moderat 

Galtho Ndr. Sø 10 (22,7) - - 1996 1 (Moderat) 

Galtho Sdr. Sø 10 (36,2) - - 1996 1 (Ringe) 

Gram Slotssø 9 (65,9) - - 1976 (1) (Ringe) 

Grindsted Engsø 9 (24,4) (57,1) (12,2) 2002-2006 (5) God 

Grov Sø 1 3,7 - - 2005 1 Høj 

Grærup Langsø 9 15,4 - - 2005 1 God 

Guldager Mølledam 9 83,4 - - 2004 1 Ringe 

Gåsehullerne 13 (33,7) (57,2) (5,0) 1998-1999 (2) (Moderat) 

Helle Sø 1 (2,3) - - 2001 (1) (Høj) 

Holm Sø 1 1,8 3,4 0,8 2002-2007 6 Høj 

Jels Midtsø 10 24,2 27,8 20,5 2004, 2007 2 Moderat 

Jels Nedersø 10 14,8 16,4 13,1 2004, 2007 2 Moderat 

Jels Oversø 9 49,9 55,9 43,8 2004, 2007 2 Moderat 

Karlsgårde Sø 9 14,2 17,1 11,3 2002, 2006 2 God 

Klæggrav i Overenge 7A 9 (30) - - 1995 (1) (Moderat) 

Klæggrav i Storenge 6A 9 (5,9) - - 1995 (1) (Høj) 

Klæggrav i Storenge 6B 1 (30) - - 1995 (1) (Ringe) 

Knold Sø 5 21,7 - - 2002 1 Moderat 

Kvie Sø 1 14,1 23,7 3,4 2002-2007 6 Moderat 

Lakolk Sø 9 (73,4) - - 2003 (1) (Ringe) 

Løgumkloster Mølledam 9 (52) - - 2001 (1) (Moderat) 

Maggesøen 10 (5) - - 2002 (1) (Høj) 

Marbæk Sø – Midt 9 23,7 - - 2007 1 God 

Marbæk Sø – Vest 9 54,7 67,7 33,7 
2002, 2003, 

2007 
3 Moderat 

Marbæk Sø – Øst 9 18,8 - - 2007 1 God 

Munkesø 9 (47,8) - - 1998 1 (Moderat) 

Nebel Sø 10 (21,9) - - 1994 (1) (Moderat) 
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Klorofyl a, µg/l, sommermiddel Økologisk  
tilstandsklasse 

Sø navn 
 Sø-

type 
Middel Max. Min. Periode 

Antal 
måleår   

Nørre Tvismark Sø 9 (121,8) - - 1993 (1) (Dårlig) 

Nørrekær 13 112,4 137,8 96,3 
2002-2004, 

2007 
4 Dårlig 

Nørresø 5 (9,8) - - 2000 1 (God) 

Rygbjerg Sø 10 13,7 - - 2005 1 Moderat 

Råkærsholm Sø 10 (34,6) - - 2001 1 (Ringe) 

Råstofsø ved Skrydstrup (G11) 10 (4) - - 1999 (1) (Høj) 

Selager Sø 1 (15,1) (21,5) (8,0) 2002-2006 (5) (Moderat) 

Sjapmose 13 (209,2) - - 2002 (1) (Dårlig) 

Skibelund Mose 13 (7,5) - - 1990 (1) (Høj) 

Sneum Engsø 13 (560) - - 2004 (1) (Dårlig) 

Sorte Sø 1 (1,7) - - 2002-2006 (1) (Høj) 

Sø i Kirkeby Plantage 9 - - - - - - 

Sø i Nustrup Plantage 9 (7,3) - - 2003 (1) (Høj) 

Sø i Stensbæk Plantage 9 (92,1) - - 2002 (1) (Dårlig) 

Sø ved Astrup Banke 9 (59,1) - - 2001 1 (Ringe) 

Sø ved klåbygård 16A 10 (2,7) - - 1995 (1) (Høj) 

Sø vest for Rømø Kirkeby 9 - - - - - - 

Søgård Sø 9 100,3 135,0 70,2 2002-2007 6 Dårlig 

Sømose 5 (60) - - 1993 (1) (Dårlig) 

Sønderskov Mølledam 9 (32,2) - - 2000 1 (Moderat) 

Søndersø 1 (9,1) - - 1992 1 (God) 

Søvigsund Sø 9 9,5 9,6 9,5 2004, 2007 2 Høj 

Tranekær Sø 9 54,8 - - 2006 1 Moderat 

Vedsted Sø 10 16,1 18,1 14,1 2002, 2005 2 Moderat 

Ødis Sø 9 44,7 65,6 23,9 2003, 2007 1 Moderat 

Ål Præstesø 1 20,2 23,0 17,4 2002, 2005 2 Moderat 

Tabel 2.1 Oversigt over klorofylindhold og heraf følgende tilstandsklasse for søerne i hovedvandoplandet. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
For mange søer i hovedvandoplandet foreligger der ingen eller kun 
sporadiske målinger af miljøfarlige forurenende stoffer. Dog er sedi-
mentet i en del søer undersøgt for indhold af tungmetaller og i visse 
søer andre miljøfarlige stoffer. I Søgård Sø er der endvidere under-
søgt for miljøfarlige stoffer i vandfasen, mens der i 24 søer fra det 
tidligere Ribe Amt er udført en screeningsundersøgelse af pesticider i 
vandfasen. I de tilfælde, hvor målte stoffer overskrider fastsatte 
grænseværdier, fremgår de målte koncentrationer af vandplanen. 
Nedenstående tabeller giver en oversigt over resultater fra de søer, 
hvor der foreligger målinger af miljøfarlige forurenende stoffer. For 
myndigheder er der adgang til primærdata gennem Danmarks Miljø-
portal. 
 
1) Tungmetaller i sedimentet 
Tabel 2.2 angiver resultaterne fra målinger af tungmetaller i søsedi-
menter. 
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Sønavn og årstal Bly Cadmium Krom Kobber Kviksølv Nikkel Zink 

Barnsø, 2000 47 1,2 8 4 0,08 4 120 

Filsø, 2000 8 0,1 5 4 0,05 4 39 

Fåresø *, 2000 46 1,3 15 6 0,10 13 190 

Galtho Ndr. Sø *, 2000 41 8,7 32 43 0,11 110 600 

Galtho Sdr. Sø *, 2000 19 0,4 30 32 0,05 44 110 

Grindsted Engsø *, 2000 93 9,6 94 76 3,70 230 700 

Grovsø *, 2000 34 0,4 12 4 0,08 4 56 

Grærup Langsø *, 2000 15 0,6 6 4 0,05 7 76 

Guldager Mølledam, 2000 49 1,5 19 11 0,15 13 100 

Hellesø *, 2000 65 0,8 11 6 0,13 4 46 

Holm Sø *, 2000 29 0,6 5 4 0,05 2 47 

Karlsgårde Sø *, 2000 42 18,5 25 22 1,75 115 550 

Kvie Sø *, 2000 210 1,6 16 19 0,22 9 110 

Marbæk Sø – Vest, 2000 28 0,4 24 12 0,10 12 62 

Marbæk Sø – Øst, 2000 18 2,1 9 9 0,06 36 170 

Munkesø *, 2000 71 1,2 - - 0,10 23 - 

Nebel Sø *, 2000 37 3,3 32 12 0,16 76 350 

Nørresø, 2000 90 0,9 3 11 0,08 3 93 

Rygbjerg Sø *, 1982 72 0,6 13 14 0,13 <1 104 

Råkærsholm Sø *, 2000 36 3,3 23 4 0,14 28 170 

Selvager Sø, 2000 68 1,4 12 6 0,10 9 89 

Sjapmose, 2000 67 1,7 4 4 0,14 5 100 

Sortesø, 2000 58 0,7 10 6 0,14 4 58 

Sø ved Astrup Banke *, 1999 - 1,4 - - - - - 

Sønderskov Mølledam *, 2000 47 1,6 19 42 0,20 20 240 

Søndersø, 2000 45 1,5 3 10 0,10 6 99 

Søvigsund Sø *, 2000 25 0,9 6 4 0,05 40 250 

Tranekær Sø *, 2000 6 1,4 8 11 0,22 11 100 

Vedsted Sø *, 1994 129 1,2 16 44 0,18 16 159 

                

75% fraktil 65 1,6 23 33 0,2 27 235 

90% fraktil 90 2,9 36 50 0,4 65 506 

Tabel 2.2 Indholdet af tungmetaller (mg/kg TS) i overfladesedimentet i de dybere dele i søer. 
Gennemsnit af 1-3 stationer pr. sø. Prøvedybde 0-5 cm, dog * 0->5 cm. Som vurderingskri-
terier er 75%- og 90%- fraktilen for indholdet i danske søsedimenter angivet, jf. Retningslin-
jer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4, og værdier over disse er markeret. 
 
2) Andre miljøfarlige forurenende stoffer i sedimentet 
Der foreligger ikke undersøgelser af andre miljøfarlige stoffer end 
tungmetaller i søer for Hovedvandopland Vadehavet.  
 
3) Miljøfarlige forurenende stoffer i vandfasen 
Der er gennemført undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i 
vandfasen i Søgård Sø som en del af det landsdækkende NOVA over-
vågningsprogram. Resultaterne fremgår af tabel 2.3. 
 
Tabellen angiver ligeledes de miljøkvalitetskrav, der anvendes i 
vandplanerne. Stoffer angivet på bilag 3 i bekendtgørelse 1022 om 
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forure-
nende stoffer til vandløb, søer eller havet vurderes under kemisk til-
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stand og ved overskridelser placeres søen i indsatskategori 3 "Vand-
områder med stofbestemt indsats". 
Stoffer angivet på bilag 2 i bekendtgørelse 1022 vurderes under øko-
logisk tilstand og ved overskridelser placeres søen i indsatskategori 3 
"Vandområder med stofbestemt indsats".  
Stoffer angivet i bekendtgørelse 921 (og ikke i bekendtgørelse 1022) 
vurderes under supplerende vurderinger og ved overskridelser place-
res søen i indsatskategori 2 "Vandområde under observation". 
 
I beregningen af middel for de analyserede miljøfarlige forurenende 
stoffer er anvendt følgende metode: Hvis mere end eller lig 50 % af 
analyserne er over detektionsgrænsen, er resultater under detek-
tionsgrænsen sat til ½ gange detektionsgrænsen. Hvis færre end 50 
% af analyserne er over detektionsgrænsen, er resultater under de-
tektionsgrænsen sat til 0. 
 

Stof/stofgruppe 
Miljøkvalitets-

krav/kvalitetskrav 
Sø 

 Bek 921 **) Søgård Sø 

 

Gældende 
bekendtgø-

relse * 
 

Årstal 
antal 

prøver 
middel max 

Enhed µg/l µg/l   µg/l µg/l 
Pesticider       
2,4-D   2003 6 < 0,01 < 0,01 
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 78  2003 6 < 0,023 0,044 
Aldrin  0,01     
Dieldrin       
Endrin       
Isodrin       
Aminomethylphosphorsyre (AM-
PA) 

  2003 6 0,106 0,17 

Atrazin 0,6 1 2003 6 < 0,01 < 0,01 
Bentazon   2003 6 < 0,011 0,012 
Bromoxynil   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Carbofuran   2003 6 < 0,012 <0,02 
Chloridazon   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Chlorsulfuron   2003 6 < 0,012 < 0,02 
Cyanazin   2003 6 < 0,012 < 0,02 
Dalapon   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Desethylatrazin   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Desethylisopropylatrazin   2003 6 < 0,011 < 0,02 
Desethylterbutylazin   2003 6 < 0,01 0,011 
Desisopropylatrazin   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Dichlobenil   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Dichlorprop 34  2003 6 < 0,01 < 0,01 
Dimethoat  1 2003 6 < 0,01 < 0,01 
Dinoseb   2003 6 < 0,013 0,03 
Diuron   2003 6 0,024 0,046 
DNOC   2003 6 < 0,013 < 0,03 
Endosulfan       
Esfenvalerat   2003 6 < 0,013 < 0,02 
Ethofumesat   2003 6 < 0,011 0,013 
Ethylenthiurea   2003 6 < 0,018 < 0,04 
Fenpropimorph   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Glyphosat   2003 6 < 0,066 0,15 
Hexazinon   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Hydroxyatrazin   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Hydroxycarbofuran   2003 6 < 0,01 0,01 
Hydroxysimazin   2003 6 < 0,014 0,02 
Ioxynil   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Isoproturon   2003 6 < 0,015 0,051 
Lenacil   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Lindan (Gamma)       
Maleinhydrazid   2003 6 < 0,04 < 0,05 
MCPA   2003 6 0,118 0,3 
Mechlorprop 18  2003 6 < 0,021 0,041 
Metamitron   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Metribuzin   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Metsulfuron methyl   2003 6 < 0,01 < 0,01 
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Stof/stofgruppe 
Miljøkvalitets-

krav/kvalitetskrav 
Sø 

 Bek 921 **) Søgård Sø 

 

Gældende 
bekendtgø-

relse * 
 

Årstal 
antal 

prøver 
middel max 

Pendimethalin   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Pirimicarb   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Propiconazol   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Simazin  1 2003 6 < 0,019 0,033 
Terbuthylazin   2003 6 < 0,019 0,035 
Trifluralin  0,1 2003 6 < 0,01 < 0,01 
DDE (sum o,p'+p,p')       
DDT (sum o,p'+p,p')  0,00,2     
Trichloreddikesyre (TCA)   2003 6 < 0,033 0,041 
       
Halogener       
1,2-Dichlorethan       
Trichlorethylen       
Hexachlorbenzen       
Trichlormethan (Chloroform) 2,5      
       
Polyaromatiske kulbrinter 
(PAH) 

      

2-Methylphenanthren   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Dimethylphenanthren   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Acenaphthen 3,8  2003 6 < 0,01 < 0,01 
Anthracen  0,01 2003 6 < 0,01 < 0,01 
Benz(a)anthracen 0,012  2003 6 < 0,01 < 0,01 
Benz(a)pyren   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Benz(b+j+k)flouranthen   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Benz(ghi)perylen   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Benzo(e)pyren   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Chrysen/triphenylen   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Dibenz(ah)anthracen 0,0014  2003 6 < 0,01 < 0,01 
Dibenzothiophen   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Fluoranthen   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Fluoren 2,3  2003 6 < 0,01 < 0,01 
Indeno(1,2,3-cd)pyren   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Naphtalen  1 2003 6 < 0,025 < 0,05 
Perylen   2003 6 < 0,01 < 0,01 
Phenanthren 1,3  2003 6 < 0,01 0,012 
Pyren 0,0046  2003 6 < 0,01 < 0,01 
       
Phthalater       
Di(2-ethylenhexyl)phthalat 
(DEHP) 

  2003 6 < 0,53 0,7 

       
Metaller       
Zink 7,8/3,1 110     
Kobber  12     
Arsen 4,3(i) 4     
Kviksølv       
Bly  3,2     
Cadmium (afhænger af vandets 
hårdhed, se bek for forklaring) 

 5     

Chrom Cr IV 3,4 (i) 10     

Nikkel 

2,3 (i) tilføjet 
(ii) 

3 (i) øvre 
værdi 

     

       
Phenoler       
Nonylphenolethoxylater   2003 6 < 0,1 < 0,1 
Nonylphenoler   2003 6 < 0,12 0,23 
Nonylphenol (np1oe)   2003 2 < 0,01 < 0,01 
Nonylphenol (np2oe)   2003 2 < 0,01 < 0,01 
4-Nitrophenol   2003 6 < 0,066 0,12 
Pentachlorphenol       
       
Ether       
Ethere   2003 6 < 0,033 < 0,1 
Tert-butylmethylether (MTBE) 10  2003 6 < 0,033 < 0,1 
       
Andet       
Lineær alkylbenzensulfonater 54  2003 6 < 2 < 2 
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Stof/stofgruppe 
Miljøkvalitets-

krav/kvalitetskrav 
Sø 

 Bek 921 **) Søgård Sø 

 

Gældende 
bekendtgø-

relse * 
 

Årstal 
antal 

prøver 
middel max 

(LAS) 
       
 Prioriteret stof og tidligere list 1 stof, vurderes under kemisk tilstand 

Tabel 2.3  *) Bekendtgørelse 1022 om miljøkvalitetskrav for vandområder og 
krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.  
**) Bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet.  
(i) Miljøkvalitetskravet gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den oplø-
ste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem et 45 µm filter eller behand-
let tilsvarende. 
(ii) Miljøkvalitetskravet er denne stofkoncentration tilføjet den naturlige bag-
grundskoncentration 
(iii) Hvis miljøkvalitetskravene for biota ikke anvendes til vurdering af til-
stand, skal der anvendes strengere miljøkvalitetskrav for vand for at opnå 
samme beskyttelsesniveau som miljøkvalitetskravene for biota. Når denne 
fremgangsmåde benyttes, underrettes By- og Landskabsstyrelsen om årsa-
gen til, at denne fremgangsmåde benyttes, og oplyses om grundlaget herfor, 
om de alternative miljøkvalitetskrav for vand, der er fastsat, herunder de da-
ta og den metode, de alternative miljøkvalitetskrav bygger på, og om hvilke 
kategorier af overfladevand, de finder anvendelse på. 
 
I perioden 1999 og 2000 blev der i det gamle Ribe Amt gennemført 
en screeningsundersøgelse for hhv. 23 og 31 pesticider, nedbryd-
ningsprodukter og phenolforbindelser i vandfasen i 24 udvalgte søer 
tilhørende Hovedvandopland Vadehavet.  
 
I 1999 blev følgende søer undersøgt:  
Filsø, Grærup Langsø, Holm Sø, Kvie Sø, Marbæk Sø – Vest, Råkærs-
holm Sø, Sjapmose, Sønderskov Mølledam og Tranekær Sø. 
Der blev i 1999 undersøgt for følgende stoffer: 
2,4-D, 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), Atrazin, Bentazon, Cyanazin, De-
sethylatrazin, Desisopropylatrazin, Dichlorbenil, Dichlorprop, Di-
methoat, Dinoseb, Diuron, DNOC, Hexazion, Hydroxyatrazin, Isopro-
turon, Mechlorprop, Metamitron, MCPA, Pendimethalin, Simazin, Tar-
buthylazin og Pentachlorphenol. 
I 2000 blev følgende søer undersøgt: 
Barn Sø, Fåresø, Galtho Ndr. Sø, Galtho Sdr. Sø, Grindsted Engsø, 
Grovsø, Gulager Mølledam, Karlsgårde Sø, Knold Sø, Munkesø, Nebel 
Sø, Nørresø, Søndersø, Søvigsund Sø og Ål Præstesø. 
Der blev i 2000 undersøgt for følgende stoffer: 
2,4-D, 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), Atrazin, Bentazon, Bromoxylin(*), 
Carbofluran(*), Cyanazin, Desethylatrazin, Desisopropylatrazin, Dich-
lorbenil, Dichlorprop, Dimethoat, Dinoseb, Diuron, DNOC, Esfenvale-
rat(*), Ethofumesat(*), Ethylenthiourinstof (ETU), Fenpropimorph, He-
xazion, Hydroxyatrazin, Isoproturon, Ioxynil(*), Mechlorprop, Meta-
mitron, MCPA, Pendimethalin, Primicarb, Propiconazol(*), Simazin og 
Tarbuthylazin. 
(Stoffer anført med (*) blev kun analyseret ved påvist 2,6-
Dichlorbenzamid (BAM)). 
     
I tabel 2.4 er de fundne koncentrationer for screeningerne angivet. 
Kun søer med stoffer fundet over detektionsgrænsen er angivet. 
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1999 2000 Miljø- 
kvalitetskrav 

Stof (målt i µg/l) 
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EU-

parlamentets 
og  

Rådets direk-
tiv 

2008/105/EF, 
 

årsgen-
nemsnit 

 
µg/l 

Pesticider            
2,6-
Dichlorbenzamid 

    0,034 0,050 0,067 0,024  0,071  

Atrazin       0,012     
Bentazon 0,033         0,019  
Bromoxylin - - -       0,039  
Desethylatrazin  0,045 0,045    0,013     
Desisopropylatrazin       0,015     
Diuron   0,015        0,2 
Isoproturon   0,026        0,3 
MCPA        0,011    
Simazin       0,013    1 
Terbuthylazin    0,013 0,011    0,012   

Tabel 2.4 
Miljøfarlige forurenende stoffer i vandfasen i de af de 24 screenede søer, hvor 
et eller flere stoffer blev fundet over detektionsgrænsen. 1999 og 2000. Stof-
fer over detektionsgrænsen og stoffer, hvor der foreligger miljøkvalitetskrav 
er angivet i µg/l. Miljøkvalitetskrav jf. Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv (2008/105/EF af 16. december 2008) er angivet for de stoffer hvor de fo-
rekommer. 
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3.0 Beregnet belastning og indsatsbehov 
 
Ekstern belastning 
Den beregnede belastning af søerne med fosfor i 2005 og 2015 
(baseline og målbelastning) fremgår af tabel 2.1. Belastningen ved 
målopfyldelse angiver den belastning søen vurderes at kunne tåle ud 
fra anvendelse af en model for sammenhængen mellem belastning og 
søens tilstand. I alle tilfælde er anvendt den såkaldte Vollenweider-
model jf. afsnit 6.4.1.2 i Retningslinjer for udarbejdelse af indsats-
programmer, version 4, januar 2010. For de søer der ikke forventes 
at opfylde miljømålet i 2015 er indsatsbehovet beregnet efterfølgen-
de.  
 
Sønavn Belastning 

 
 
 

2005 

Baseline 
belastning 

 
 

2015 

Beregnet  
maksimal  
belastning 

 
ved mål- 

opfyldelse 

Indsats-
behov 

Indløbs-
koncen-
tration 

 
2005 

Maksimal 
indløbs-
koncen-
tration 

 
Ved mål-

opfyldelse 
 kg Kg kg kg mg/l mg/l 
Barnsø 28 28 22 6 0,070 0,055 
Bordrup Sø - - - - 2) - - 
Brøns Mølledam - - - 0 1) - - 
Bønstrup Sø 563 20 20 0 0,063 0,022 
Esberg sø - - - - 2) - - 
Filsø - - - 0 1) - - 
Fåresø 220 220 112 107 0,073 0,037 
Galtho Ndr. Sø - - - - 2) - - 
Galtho Sdr. Sø - - - - 2) - - 
Gram Slotssø - - - - 2) - - 
Grindsted Engsø - - - 0 1) - - 
Grov Sø - - - 0 1) - - 
Grærup Langsø - - - 0 1) - - 
Guldager Mølledam 145 135 123 12 0,088 0,075 
Gåsehullerne - - - - 2) - - 
Helle Sø - - - 0 1) - - 
Holm Sø - - - 0 1) - - 
Jels Midtsø 537 453 198 255 0,116 0,043 
Jels Nedersø 559 496 354 143 0,076 0,048 
Jels Oversø 452 372 201 172 0,177 0,079 
Karlsgårde Sø - - - 0 1) - - 
Klæggrav i Overenge 7A - - - - 2) - - 
Klæggrav i Storenge 6A - - - - 2) - - 
Klæggrav i Storenge 6B - - - - 2) - - 
Knold Sø 87 87 61 26 0,051 0,036 
Kvie Sø 21 21 21 0 0,043 0,043 
Lakolk Sø - - - - 2) - - 
Løgumkloster Mølledam - - - - 2) - - 
Maggesøen - - - 0 1) - - 
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Sønavn Belastning 
 
 
 

2005 

Baseline 
belastning 

 
 

2015 

Beregnet  
maksimal  
belastning 

 
ved mål- 

opfyldelse 

Indsats-
behov 

Indløbs-
koncen-
tration 

 
2005 

Maksimal 
indløbs-
koncen-
tration 

 
Ved mål-

opfyldelse 
 kg Kg kg kg mg/l mg/l 
Marbæk Sø - Midt - - - 0 1) - - 
Marbæk Sø - Vest 82 82 82 0 0,079 0,079 
Marbæk Sø - Øst - - - 0 1) - - 
Munkesø - - - - 2) - - 
Nebel Sø - - - - 2) - - 
Nørre Tvismark Sø - - - - 2) - - 
Nørrekær 91 91 91 0 0,084 0,084 
Nørresø - - - 0 1) - - 
Rygbjerg Sø - - - - 3) - - 
Råkærsholm Sø 56 40 26 14 0,089 0,041 
Råstofsø ved Skrydstrup (G11) - - - 0 1) - - 
Selager Sø - - - - 2) - - 
Sjapmose - - - - 2) - - 
Skibelund Mose - - - - 2) - - 
Sneum Engsø - - - - 2) - - 
Sorte Sø - - - 0 1) - - 
Sø i Kirkeby Plantage - - - - 2) - - 
Sø i Nustrup Plantage - - - - 2) - - 
Sø i Stensbæk Plantage - - - - 2) - - 
Sø ved Astrup Banke 15 15 11 4 0,122 0,087 
Sø ved klåbygård 16A - - - - 2) - - 
Sø vest for Rømø Kirkeby - - - - 2) - - 
Søgård Sø 1.056 652 652 0 0,123 0,076 
Sømose - - - - 2) - - 
Sønderskov Mølledam - - - - 2) - - 
Søndersø - - - - 2) - - 
Søvigsund Sø - - - 0 1) - - 
Tranekær Sø 39 39 32 7 0,113 0,092 
Vedsted Sø - - - - 3) - - 
Ødis Sø 74 74 74 0 0,081 0,081 
Ål Præstesø 76 76 44 32 0,076 0,044 

Tabel 3.1 
Belastning med fosfor til søer i Hovedvandopland Vadehavet Den beregnede 
totale indløbskoncentration (samlet belastning divideret med samlet vandtil-
førsel) er ligeledes angivet, dels i 2005 og dels ved målopfyldelse. Belastnin-
gen og indløbskoncentrationen ved målopfyldelse angiver den maksimale be-
lastning/indløbskoncentration søen vurderes at kunne tåle ud fra anvendelse 
af en model for sammenhængen mellem belastning og søens tilstand. I alle 
tilfælde er anvendt den såkaldte Vollenweidermodel jf. afsnit 6.4.1.2 i Ret-
ningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4, januar 2010. 
Bemærkninger: 
1) Søen forventes at opfylde miljømålet i 2015 uden yderligere indsats. 
2) Opgørelse af belastning og indsatsbehov er ikke opgjort pga. gam-
le/manglende data. 
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3) Opgørelse af belastning og indsatsbehov er ikke mulig pga. manglende 
overfladiske til- og afløb. 
 
 
Intern belastning / sørestaurering 
 
I mange søer er der en intern belastning med fosfor som følge af, at 
tidligere fosfortilførsler er akkumuleret i søbunden, hvorfra de stadig 
kan frigives til vandet og danne grundlag for øget algevækst. I Ho-
vedvandopland Vadehavet vurderes det teknisk set ikke hensigts-
mæssigt at gennemføre sørestaureringer i første planperiode. Be-
grundelsen er anført under de enkelte søer i afsnit 4.   
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4.0 De enkelte søer 
 
I det følgende er der for hver sø angivet en kort beskrivelse indehol-
dende: 
Målsætning, international beskyttelse, tilstand, belastning, indsatsbe-
hov 
Hvis der foreligger målinger af miljøfarlige forurenende stoffer, som 
placerer søen i indsatskategori 1, 2 eller 3 (jf. vandplanens tabel 
2.4.1), er dette anført under tilstand og for kategori 2 og 3´s ved-
kommende også under indsats. 
 
For de søer, hvor der ikke er lavet undersøgelser af miljøfarlige stof-
fer i søvand og sediment, omtales dette ikke specifikt under de enkel-
te søer – men alle disse søer er placeret i indsatskategori 4 ” Vand-
område med ukendt tilstand/belastning”. Placeringen i denne kategori 
betyder, at evt. udledning af miljøfarlige forurenende stoffer i oplan-
det skal reguleres efter gældende regler, og at grundlaget for at kun-
ne gennemføre en generel indsats skal forbedres. 
 
I bilag 3.1.og 3.2 er angivet en række af de data, der ligger til grund 
for beskrivelsen af de enkelte søer.  
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Beskrivelse af de enkelte søer 
 
4.1 Barnsø 
 
Søen var først i 1990’erne truet af tilgroning. Der blev derfor gen-
nemført et restaureringsprojekt der omfattede bortskæring af tagrør 
og vandstandshævning. 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i ringe tilstand ud fra klorofylindholdet (spin-
kelt datagrundlag). I 1987 dækkede undervandsvegetationen det 
meste af søens bundareal og dybdegrænsen var 0,75 m (søens max 
dybde). Vegetationen omfattede 3 arter. Tilstanden er vurderet på 
baggrund af kemimålinger fra 1999.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand fremgår af tabel 2.4. Søen vurderes at være i god kemisk til-
stand for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. Det vurderes 
desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 6 kg. Det vil dog 
kun være muligt at reducere den eksterne belastning med 2 kg årligt 
ved en indsats overfor den diffuse afstrømning fra oplandet. Det vur-
deres ud fra de foreliggende data, at der samtidig forekommer intern 
belastning i søen, som ligeledes vil hindre målopfyldelse i 2015. Da-
tagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at 
restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst eg-
nede. 
 
4.2 Bordrup Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H73 (Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage) med naturtypen 3130 (Ret 
næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved 
bredden). Søen ligger desuden i Fuglebeskyttelseområdet F50 (Kal-
lesmærsk Hede og Grærup Langsø). 
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Tilstand 
Søen vurderes at være i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet 
(spinkelt datagrundlag) og hhv. (god) og (moderat) tilstand for støt-
teparametrene fosfor og kvælstof. I 2001 dækkede undervandsvege-
tationen ca. 25 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 1,5 m 
(søens max dybde). Vegetationen omfattede 6 arter. Tilstanden er 
vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2000.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. Det vurderes desuden, at der fore-
kommer intern belastning. Det vurderes desuden, at der forekommer 
intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Det vurderes ud fra de foreliggende data, at søen ikke vil opnå må-
lopfyldelse i 2015. Søen har ingen overfladiske til- og fraløb, hvilket 
gør, at beregning af fosforbelastning er behæftet med stor usikker-
hed. Der er derfor ikke beregnet et reduktionsbehov. Datagrundlaget 
er for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor stort det eksterne redukti-
onsbehov er og om det er relevant at restaurere søen, og i givet fald 
hvilken metode, der er den bedst egnede. 
 
4.3 Brøns Mølledam 
 
Søen blev genskabt i 1991. 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i god tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag). I 1996 dækkede undervandsvegetationen 50-60 % af 
søens bundareal og dybdegrænsen var 1,4 m. Vegetationen omfatte-
de 16 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 
1992.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer det åbne land, spredt bebyggelse, rense-
anlæg, industri samt fra atmosfærisk deposition direkte på søoverfla-
den. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. 
 
4.4 Bønstrup Sø 
 
I 2005-2006 blev søen oprenset, hvorved der blev fjernet ca. halv 
meter slam fra bunden. Samtidig blev Nagbøl Å ført udenom søen. 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
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Tilstand 
Søen vurderes at være i dårlig tilstand ud fra klorofylindholdet (spin-
kelt datagrundlag) og hhv. (dårlig) og (ringe) tilstand for støttepara-
metrene fosfor og kvælstof. Der kan umiddelbart ikke ses nogen ud-
vikling for søen med hensyn til næringsstofindholdet. Der er ikke re-
gistreret undervandsvegetation i søen. Tilstanden er vurderet på bag-
grund af kemimålinger fra 2001.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer via intern fosforbelastning, næringsstof-
fer fra det åbne land, spredt bebyggelse samt atmosfærisk deposition 
direkte på søoverfladen. De nævnte restaureringstiltag forventes at 
reducere både den interne og eksterne belastning til søen. 
 
Indsatsbehov 
Ud fra belastningsberegninger vurderes det, at den eksterne fosforbe-
lastning i 2015 er nedbragt til et niveau der muliggør, at søen vil 
kunne opfylde god tilstand. Det vurderes ud fra de foreliggende data, 
at der til trods for oprensningen forekommer intern belastning i søen, 
som vil hindre målopfyldelse i 2015. Datagrundlaget er for utilstræk-
keligt til at vurdere, om det er relevant at restaurere søen, og i givet 
fald hvilken metode, der er den bedst egnede.  
 
4.5 Esberg Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H78 (Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og 
Varde Å vest for Varde) med naturtypen 1150 (Kystlaguer og strand-
søer). Søen ligger desuden i Fuglebeskyttelsesområdet F65 (Rømø) 
samt Ramsarområdet R27 (Vadehavet). 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt.  
 
Belastning 
Der er ikke foretaget kildeopsplitning af belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Der foreslås ikke nogen indsats i denne planperiode, idet søens til-
stand ikke er kendt. En eventuel særskilt indsats udskydes derfor til 
næste planperiode. 
 
4.6 Filsø 
 
Filsø var oprindelig Danmarks næststørste sø med et vandækket are-
al på over 3000 hektar. Fra 1852 og frem til 1940 blev vandstanden 
sænket og søens areal reduceret til 45 hektar. I 1994 og 1997 blev 
vandstanden hævet til de nuværende 90 hektar. 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med nuværende klorofylværdi (24,2 
µg/l), idet søen allerede opfylder dette mål. 
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International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H73 (Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage) og har naturtypen 3150 (Næ-
ringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). 
Søen ligger desuden i Fuglebeskyttelsesområdet F56 (Fiilsø) samt 
Ramsarområdet R1 (Fiilsø). 
 
Tilstand 
Søen er i god tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (moderat) og 
(moderat) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Søen er 
inde i en positiv udvikling, idet både P-, N- og klorofylindholdet i søen 
er faldende. I 2007 dækkede undervandsvegetationen 27 % af søens 
bundareal og dybdegrænsen var 1,15 m. Vegetationen omfattede 21 
arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2004 
og 2007.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand fremgår af tabel 2.4. Søen vurderes at være i god kemisk til-
stand for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb, renseanlæg samt atmosfærisk deposition direk-
te på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. 
 
4.7 Fåresø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 µg/l) 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (god) og 
(moderat) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Der er 
umiddelbart ingen udvikling at spore på baggrund af P- og N-
indholdet i søen.  I 2005 dækkede undervandsvegetationen 20 % af 
søens bundareal og dybdegrænsen var 1,8 m. Vegetationen omfatte-
de 8 arter, herunder strandbo og gulgrøn brasenføde. Tilstanden er 
vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2005.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
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Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. Det vurderes 
desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 107 kg. Det vil dog 
kun være muligt at reducere den eksterne belastning med 8 kg årligt 
ved en indsats overfor den diffuse afstrømning fra oplandet til søen 
og fra oplandet til de opstrøms liggende søer Barnsø og Ål Præstesø, 
samt en indsats overfor punktkilder (spredt bebyggelse). Det vurde-
res ud fra de foreliggende data, at der samtidig forekommer intern 
belastning i søen, som ligeledes vil hindre målopfyldelse i 2015. Da-
tagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at 
restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst eg-
nede. 
 
4.8 Galtho Ndr. Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet 
(spinkelt datagrundlag). I 1987 blev der ikke registreret nogen un-
dervandsvegetation i søen. Tilstanden er vurderet på baggrund af 
kemimålinger fra 1996.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjet indhold af cadmium, nikkel og 
zink samt krom og kobber i sedimentet gør, at søen placeres som 
hhv. ”Vandområder med behov for stofbestemt indsats” (Indsatska-
tegori 3) ”Vandområde under observation” (Indsatskategori 2) for de 
pågældende stoffer.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen.  
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Datagrund-
laget er for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor stort det eksterne re-
duktionsbehov er og om det er relevant at restaurere søen, og i givet 
fald hvilken metode, der er den bedst egnede. 
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I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2 og Indsatskategori 3, at udledningen af de pågælden-
de miljøfarlige forurenende stoffer i oplandet skal reguleres efter 
gældende regler, og at der skal tilvejebringes viden om kilder og be-
lastning.  
 
4.9 Galtho Sdr. Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i ringe tilstand ud fra klorofylindholdet (spin-
kelt datagrundlag). I 1987 blev der ikke registreret nogen under-
vandsvegetation i søen. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemi-
målinger fra 1996.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand fremgår af tabel 2.4. Søen vurderes at være i god kemisk til-
stand for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjede indhold af krom og nikkel i 
sedimentet gør, at søen placeres som ”Vandområde under observati-
on” (Indsatskategori 2) for de pågældende stoffer.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen.  
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Datagrund-
laget er for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor stort det eksterne re-
duktionsbehov er og om det er relevant at restaurere søen, og i givet 
fald hvilken metode, der er den bedst egnede. 
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2, at udledningen af de pågældende miljøfarlige forure-
nende stoffer i oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at 
der skal tilvejebringes viden om kilder og belastning. 
 
4.10 Gram Slotssø 
 
Målsætning 
Målsættes med et godt potentiale med øvre grænse for klorofyl (25 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i god tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag). I 1995 dækkede undervandsvegetationen 15 % af sø-
ens bundareal og dybdegrænsen var 2,0 m. Vegetationen omfattede 
8 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger 1976. 
Haderslev Kommune gennemfører i øjeblikket et restaureringsprojekt 
i form af omlægning af å-forløbet ved Gram Slotssø. 
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Belastning 
Gram Slotssø tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyg-
gelse, regnbetingede udløb, rensanlæg samt atmosfærisk deposition 
direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikkert om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes til næste 
planperiode. 
 
4.11 Grindsted Engsø 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med nuværende klorofylværdi (24,4 
µg/l), idet søen allerede opfylder dette mål. 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i god tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag) og hhv. (god) og (ringe) tilstand for støtteparametrene 
fosfor og kvælstof. Søen er inde i en positiv udvikling med hensyn til 
klorofyl, idet denne er faldende. Den samme udvikling kan dog ikke 
ses på næringsstofindholdet. I 2004 dækkede undervandsvegetatio-
nen 6 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 2,3 m. Vegetatio-
nen omfattede 11 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemi-
målinger fra 2002-2006.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand fremgår af tabel 2.4. Søen vurderes at være i god kemisk til-
stand for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjede indhold af bly, cadmium, 
krom, kobber, kviksølv, nikkel og zink i sedimentet gør, at søen pla-
ceres som ”Vandområde med behov for stofbestemt indsats” (Ind-
satskategori 3) for de pågældende stoffer.  
 
Belastning 
Grindsted Engsø tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt be-
byggelse, regnbetingede udløb, dambrug samt atmosfærisk deposi-
tion direkte på søoverfladen. Det vurderes desuden, at der forekom-
mer intern belastning. I 1998 blev Grindsted Å ført udenom søen så-
ledes at søen i dag kun tilføres en lille del af åvandet via et over-
løb/stigbord. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 3, at udledningen af de pågældende miljøfarlige forure-
nende stoffer i oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at 
der skal tilvejebringes viden om kilder og belastning.  
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4.12 Grovsø 
 
Målsætning 
Målsættes med høj tilstand med nuværende klorofylværdi (3,7 µg/l), 
idet søen allerede opfylder dette mål. 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H73 (Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage) og har naturtypen 3110 
(Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (Lobeliesøer)) Søen lig-
ger desuden i Fuglebeskyttelsesområdet F50 (Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø). 
 
Tilstand 
Søen er i høj tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (god) og (ringe) 
tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. I 2005 dækkede 
undervandsvegetationen 12 % af søens bundareal og dybdegrænsen 
var 1,3 m. Vegetationen omfattede 7 arter. Tilstanden er vurderet på 
baggrund af kemimålinger fra 2005.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Grovsø tilføres næringsstoffer det åbne land samt atmosfærisk depo-
sition direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
 
4.13 Grærup Langsø 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med nuværende klorofylværdi (15,4 
µg/l), idet søen allerede opfylder dette mål. 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H73 (Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage) og har naturtypen 3150 (Næ-
ringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). 
Søen ligger desuden Fuglebeskyttelsesområdet F50 (Kallesmærsk 
Hede og Grærup Langsø). 
 
Tilstand 
Søen er i god tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (moderat) og 
(god) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. I 2005 dæk-
kede undervandsvegetationen 5 % af søens bundareal og dybde-
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grænsen var 1,2 m. Vegetationen omfattede 9 arter. Tilstanden er 
vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2005.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
 
4.14 Guldager Mølledam 
 
Søen er opstået ved opstemning i forbindelse med mølledrift. 
 
Målsætning 
Målsættes med et godt potentiale med øvre grænse for klorofyl (25 
µg/l).  
 
Tilstand 
Søen er i ringe tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (moderat) og 
(dårlig) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Der er 
umiddelbart ingen entydig udvikling at spore på baggrund af næ-
ringsstofindholdet i søen. I 2005 dækkede undervandsvegetationen 1 
% af søens bundareal og dybdegrænsen var 2,4 m. Vegetationen om-
fattede 5 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger 
fra 2004.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand fremgår af tabel 2.4. Søen vurderes at være i god kemisk til-
stand for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. I 1998-1999 
blev søen oprenset, hvorved der blev fjernet 22.000 m3 slam fra bun-
den. Samtidig blev der udsat geddeyngel. På trods af oprensningen 
vurderes det, at der stadig forekommer intern belastning. 
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Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 12 kg. Dette kan 
gøres gennem en indsats overfor den diffuse afstrømning fra oplan-
det. Det vurderes ud fra de foreliggende data, at der, trods tidligere 
restaurering i form af sedimentfjernelse, forekommer intern belast-
ning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. Datagrundlaget er 
dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at restaurere sø-
en, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst egnede.  
 
4.15 Gåsehullerne 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H78 (Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og 
Varde Å vest for Varde) og har naturtypen 1150 (Kystlaguner og 
strandsøer). Søen ligger desuden i Fuglebeskyttelsesområdet F53 
(Fanø) samt Ramsarområdet R27 (Vadehavet). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet 
(Spinkelt datagrundlag). I 1998 blev undervandsvegetationen under-
søgt, og der blev registreret 4 arter i mindre antal. Der blev ikke fore-
taget en vurdering af dækningsgraden eller dybdegrænsen. Tilstan-
den er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 1999.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikkert om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes til næste 
planperiode. 
 
4.16 Hellesø 
 
Målsætning 
Målsættes med høj tilstand med nedre grænse for klorofyl (4,3 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H73 (Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage) og har naturtypen 3110 
(Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (Lobeliesøer)). Søen lig-
ger desuden i Fuglebeskyttelsesområdet F50 (Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i høj tilstand ud fra klorofylindholdet (Spinkelt 
datagrundlag) og hhv. (høj) og (moderat) tilstand for støtteparamet-
rene fosfor og kvælstof. I 2001 dækkede undervandsvegetationen 
25-50 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 1,2 m. Vegetatio-
nen omfattede 6 arter, herunder tvepibet lobelie, gulgrøn brasenføde 
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og strandbo. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 
2001.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
 
4.17 Holm Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med høj tilstand med nuværende klorofylværdi (1,8 µg/l), 
idet søen allerede opfylder dette mål. 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H73 (Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage) og har naturtypen 3110 
(Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (Lobeliesøer)). Søen lig-
ger desuden i Fuglebeskyttelsesområdet F50 (Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø). 
 
Tilstand 
Søen er i høj tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (høj) og (mode-
rat) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Tilstanden i sø-
en er stabil med hensyn til næringsstofindholdet. Søen I 2006 dæk-
kede undervandsvegetationen 42 % af søens bundareal og dybde-
grænsen var 1,3 m. Vegetationen omfattede 9 arter, herunder 
strandbo, tvepibet lobelie og sortgrøn brasenføde. Tilstanden er vur-
deret på baggrund af kemimålinger fra 2002-2007.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
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4.18 Jels Midtsø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (ringe) og 
(ringe) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. I 2004 
dækkede undervandsvegetationen <1 % af søens bundareal og dyb-
degrænsen var 1,65 m. Vegetationen omfattede 7 arter. Tilstanden er 
vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2004 og 2007.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, 
renseanlæg samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. 
Det vurderes desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Der stilles OP-rensekrav overfor eventuel spredt bebyggelse i oplan-
det, idet der ikke var stillet dette krav i den tidligere Regionplan. Den 
eksterne fosforbelastning skal reduceres med yderligere 255 kg. Det-
te kan gøres gennem en indsats overfor den diffuse afstrømning fra 
oplandet til søen samt fra oplandet til den opstrøms liggende Jels 
Oversø. Det vurderes ud fra de foreliggende data, at der forekommer 
intern belastning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. Data-
grundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at 
restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst eg-
nede.  
 
4.19 Jels Nedersø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). Søen skal endvidere opfylde kravene til badevandskvaliteten. 
 
International beskyttelse 
Søen er udpeget som badevandssø (jf. badevandsdirektivet). 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (moderat) 
og (ringe) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. I 2007 
dækkede undervandsvegetationen <1 % af søens bundareal og dyb-
degrænsen var 2,4 m. Vegetationen omfattede 7 arter. Tilstanden er 
vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2004 og 2007.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb, renseanlæg samt atmosfærisk deposition direk-
te på søoverfladen. Det vurderes desuden, at der forekommer intern 
belastning. 
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Indsatsbehov 
Der stilles OP-rensekrav overfor eventuel spredt bebyggelse i oplan-
det, idet der ikke var stillet dette krav i den tidligere Regionplan. Den 
eksterne fosforbelastning skal reduceres med yderligere 143 kg. Det-
te kan gøres gennem en indsats overfor den diffuse afstrømning fra 
oplandet til søen og fra oplandet til de opstrøms liggende søer Jels 
Oversø og Jels Midtsø, samt overfor punktkilder (regnbetingede ud-
løb). Det vurderes ud fra de foreliggende data, at der forekommer in-
tern belastning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. Data-
grundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at 
restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst eg-
nede. 
 
4.20 Jels Oversø 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (moderat) 
og (ringe) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Søen er 
inde i en positiv udvikling med hensyn til klorofyl- og P-indholdet, idet 
disse er faldende. Denne udvikling kan dog ikke ses for N-indholdet. I 
2007 dækkede undervandsvegetationen 1 % af søens bundareal og 
dybdegrænsen var 1,5 m. Vegetationen omfattede 4 arter. Tilstanden 
er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2004 og 2007. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, 
renseanlæg samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. 
Det vurderes desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 172 kg. Dette kan 
gøres gennem en indsats overfor den diffuse afstrømning fra oplan-
det, samt en indsats overfor punktkilder (renseanlæg) af hensyn til 
vandløb i oplandet. Det vurderes ud fra de foreliggende data, at der 
forekommer intern belastning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 
2015. Datagrundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er 
relevant at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den 
bedst egnede.  
 
4.21 Karlsgårde Sø 
 
Søen er opstået ved opstemning i forbindelse med elproduktion. 
 
Målsætning 
Målsættes med et godt potentiale med nuværende klorofylværdi 
(14,2 µg/l), idet søen allerede opfylder dette mål. 
 
Tilstand 
Søen er i god tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (god) og (dår-
lig) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Søen er inde i 
en positiv udvikling med hensyn til klorofyl- og næringsstofindholdet i 
søen, idet disse er faldende. I 2006 dækkede undervandsvegetatio-
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nen 25 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 4,0 m. Vegetati-
onen omfattede 19 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af ke-
mimålinger fra 2002 og 2006. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand fremgår af tabel 2.4. Søen vurderes at være i god kemisk til-
stand for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjede indhold af cadmium, kvik-
sølv, nikkel og zink samt krom i sedimentet gør, at søen placeres som 
hhv. ”Vandområde med behov for stofbestemt indsats” (Indsatskate-
gori 3) og ”Vandområde under observation” (Indsatskategori 2) for 
de pågældende stoffer.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb, dambrug, renseanlæg samt atmosfærisk depo-
sition direkte på søoverfladen.  
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2 og Indsatskategori 3, at udledningen af de pågælden-
de miljøfarlige forurenende stoffer i oplandet skal reguleres efter 
gældende regler, og at der skal tilvejebringes viden om kilder og be-
lastning.  
 
4.22 Klæggrav i Overenge 7A 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Fuglebeskyttelsesområdet F51 (Ribe Holme og enge 
med Kongeåens udløb) samt Ramsarområdet R27 (Vadehavet). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet 
(spinkelt datagrundlag). I 1995 blev undervandsvegetationen under-
søgt, og der blev registreret 4 arter. Der blev ikke foretaget en sam-
let vurdering af dækningsgraden eller dybdegrænsen. Tilstanden er 
vurderet på baggrund af kemimålinger fra 1995. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikkert om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes til næste 
planperiode. 
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4.23 Klæggrav i Storenge 6A  
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Fuglebeskyttelsesområdet F51 (Ribe Holme og enge 
med Kongeåens udløb) samt Ramsarområdet R27 (Vadehavet). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i høj tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag). I 1995 blev undervandsvegetationen undersøgt, og 
der blev registreret 2 arter i mindre antal. Der blev ikke foretaget en 
vurdering af dækningsgraden eller dybdegrænsen. Tilstanden er vur-
deret på baggrund af kemimålinger fra 1995. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikkert om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes til næste 
planperiode. 
 
4.24 Klæggrav i Storenge 6B 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Fuglebeskyttelsesområdet F51 (Ribe Holme og enge 
med Kongeåens udløb) samt Ramsarområdet R27 (Vadehavet). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i ringe tilstand ud fra klorofylindholdet (spin-
kelt datagrundlag). I 1995 blev undervandsvegetationen undersøgt, 
og der blev ikke registreret egentlige undervandsarter. Tilstanden er 
vurderet på baggrund af kemimålinger fra 1995. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikkert om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes til næste 
planperiode. 
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4.25 Knold Sø 
 
Søen var først i 90’erne truet af tilgroning. I 1996-1997 blev der der-
for gennemført et restaureringsprojekt der omfattede bortskæring af 
tagrør og sedimentfjernelse. 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (moderat) 
og (ringe) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. I 2002 
dækkede undervandsvegetationen 5-25 % af søens bundareal og 
dybdegrænsen var 0,7 m (søens max dybde). Vegetationen omfatte-
de 1 art, liden siv. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålin-
ger fra 2002.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. Det vurderes 
desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 26 kg. Ud fra mo-
delberegningerne vil det dog kun være muligt at reducere den eks-
terne belastning med 9 kg årligt ved en indsats overfor den diffuse 
afstrømning fra oplandet. Det vurderes ud fra de foreliggende data, 
at der samtidig forekommer intern belastning i søen, som ligeledes vil 
hindre målopfyldelse i 2015. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til 
at vurdere, om det er relevant at restaurere søen, og i givet fald hvil-
ken metode, der er den bedst egnede. 
 
4.26 Kvie Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). Søen skal endvidere opfylde kravene til badevandskvaliteten. 
 
International beskyttelse 
Søen er udpeget som badevandssø (jf. badevandsdirektivet). 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (moderat) 
og (moderat) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Søen 
er inde i en positiv udvikling, idet både klorofyl-, P- og N-indholdet er 
faldende. I 2006 dækkede undervandsvegetationen 56 % af søens 
bundareal og dybdegrænsen var 2,55 m. Vegetationen omfattede 11 
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arter, herunder strandbo, tvepibet lobelie og gulgrøn brasenføde. Til-
standen er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2002-2007. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand fremgår af tabel 2.4. Søen vurderes at være i god kemisk til-
stand for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjede indhold af bly samt kviksølv i 
sedimentet gør, at søen placeres som hhv. ”Vandområde med behov 
for stofbestemt indsats” (Indsatskategori 3) og ”Vandområde under 
observation” (Indsatskategori 2) for de pågældende stoffer.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. Det vurderes 
desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Ud fra belastningsberegninger vurderes det, at den eksterne fosforbe-
lastning i 2015 er nedbragt til et niveau der muliggør, at søen vil 
kunne opfylde god tilstand. Det vurderes ud fra de foreliggende data, 
at der forekommer intern belastning i søen, som vil hindre målopfyl-
delse i 2015. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, om 
det er relevant at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der 
er den bedst egnede.  
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2 og Indsatskategori 3, at udledningen af de pågælden-
de miljøfarlige forurenende stoffer i oplandet skal reguleres efter 
gældende regler, og at der skal tilvejebringes viden om kilder og be-
lastning.  
 
4.27 Lakolk Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H78 (Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og 
Varde Å vest for Varde) og har naturtypen 3150 (Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). Søen ligger desu-
den i Fuglebeskyttelsesområdet F65 (Rømø) samt Ramsarområdet 
R27 (Vadehavet). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i ringe tilstand ud fra klorofylindholdet (spin-
kelt datagrundlag) og hhv. (ringe) og (moderat) tilstand for støttepa-
rametrene fosfor og kvælstof. I 1997 dækkede undervandsvegetatio-
nen 5 % af søens bundareal og vegetationen omfattede 3 arter. Dyb-
degrænsen blev ikke registreret. Tilstanden er vurderet på baggrund 
af kemimålinger 2003. 
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Belastning 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikker om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes til næste 
planperiode. 
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Datagrund-
laget er utilstrækkeligt til at vurdere, hvor stort det eksterne redukti-
onsbehov er og om det er relevant at restaurere søen, og i givet fald 
hvilken metode, der er den bedst egnede. 
 
4.28 Løgumkloster Mølledam 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet 
(spinkelt datagrundlag) og hhv. (moderat) og (moderat) tilstand for 
støtteparametrene fosfor og kvælstof. I 2001 blev der ikke registreret 
nogen undervandsvegetation i søen. Tilstanden er vurderet på bag-
grund af kemimålinger fra 2001. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb samt atmosfærisk deposition direkte på søo-
verfladen. 
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Datagrund-
laget er utilstrækkeligt til at vurdere, hvor stort det eksterne redukti-
onsbehov er og om det er relevant at restaurere søen, og i givet fald 
hvilken metode, der er den bedst egnede. 
 
4.29 Maggesøen 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i høj tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag) og hhv. (moderat) og (moderat) tilstand for støttepa-
rametrene fosfor og kvælstof. I 2002 dækkede undervandsvegetatio-
nen 50 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 3,5 m. Vegetati-
onen omfattede 8 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemi-
målinger fra 2002. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer det åbne land samt fra atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. 
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Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. 
 
4.30 Marbæk Sø - Midt 
  
I 1996 blev der gennemført et restaureringsprojekt i Marbæk Midt og 
Vest, hvor der i alt blev fjernet 14.000 m3 slam. 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med nuværende klorofylværdi (23,7 
µg/l), idet søen allerede opfylder dette mål. 
 
Tilstand 
Søen er i god tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (god) og (god) 
tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Søen er inde i en 
positiv udvikling, idet både klorofyl-, P- og N-indholdet er faldende. I 
2007 dækkede undervandsvegetationen <1 % af søens bundareal og 
dybdegrænsen var 1,15 m. Vegetationen omfattede 8 arter. Tilstan-
den er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2007. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen.  
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
 
4.31 Marbæk Sø – Vest 
 
I 1996 blev der gennemført et restaureringsprojekt i Marbæk Midt og 
Vest, hvor der i alt blev fjernet 14.000 m3. Der blev ligeledes gen-
nemført en opfiskning af fiskebestanden i Marbæk Vest. I 2001 blev 
der suppleret med yderligere fjernelse af 2000 m3 slam og endnu en 
opfiskning. 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (ringe) og 
(ringe) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Søen er in-
de i en positiv udvikling, idet både klorofyl-, P- og N-indholdet er fal-
dende. I 2007 dækkede undervandsvegetationen <1 % af søens 
bundareal og dybdegrænsen var 0,3 m. Vegetationen omfattede 4 ar-
ter. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2002-
2003 og 2007. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
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Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. På trods af op-
rensningen vurderes det, at der stadig forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Ud fra belastningsberegninger vurderes det, at den eksterne fosforbe-
lastning i 2015 er nedbragt til et niveau der muliggør, at søen vil 
kunne opfylde god tilstand. Det vurderes ud fra de foreliggende data, 
at der forekommer intern belastning i søen, som vil hindre målopfyl-
delse i 2015. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, om 
det er relevant at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der 
er den bedst egnede.  
 
4.32 Marbæk Sø - Øst 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med nuværende klorofylværdi (18,8 
µg/l), idet søen allerede opfylder dette mål. 
 
Tilstand 
Søen er i god tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (god) og (god) 
tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Søen er inde i en 
positiv udvikling, idet både klorofyl-, P- og N-indholdet er faldende. I 
1998 dækkede undervandsvegetationen ca. 25 % af søens bundareal 
og dybdegrænsen var 1 m. Vegetationen omfattede 4 arter. Tilstan-
den er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2007. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjede indhold af cadmium og nikkel 
i sedimentet gør, at søen placeres som ”Vandområde under observa-
tion” (Indsatskategori 2) for de pågældende stoffer.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen.  
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2, at udledningen af de pågældende miljøfarlige forure-
nende stoffer i oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at 
der skal tilvejebringes viden om kilder og belastning.  
 
4.33 Munkesø 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
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Tilstand 
Søen vurderes at være i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet 
(spinkelt datagrundlag). I 1998 blev der ikke registreret undervands-
vegetation i søen. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålin-
ger fra 1998. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand fremgår af tabel 2.4. Søen vurderes at være i god kemisk til-
stand for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjet indhold af bly i sedimentet gør, 
at søen placeres som ”Vandområde under observation” (Indsatskate-
gori 2) for det pågældende stof.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. Det vurderes 
desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Datagrund-
laget er for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor stort det eksterne re-
duktionsbehov er og om det er relevant at restaurere søen, og i givet 
fald hvilken metode, der er den bedst egnede. 
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2, at udledningen af de pågældende miljøfarlige forure-
nende stoffer i oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at 
der skal tilvejebringes viden om kilder og belastning.  
 
4.34 Nebel Sø 
 
Søen anvendes til put & take fiskeri. 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet 
(spinkelt datagrundlag). I 1987 fandtes en yderst begrænset fore-
komst af undervandsvegetation. Der er ikke foretaget en vurdering af 
dækningsgrad eller dybdegrænse. Vegetationen omfattede 1 art, 
hjertebladet vandaks. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimå-
linger fra 1994. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand fremgår af tabel 2.4. Søen vurderes at være i god kemisk til-
stand for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjede indhold af cadmium og nikkel 
samt krom og zink i sedimentet gør, at søen placeres som hhv. 
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”Vandområde med behov for stofbestemt indsats” (Indsatskategori 3) 
og ”Vandområde under observation” (Indsatskategori 2) for de på-
gældende stoffer.  
 
Belastning 
Nebel Sø tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb samt atmosfærisk deposition direkte på søo-
verfladen.  
 
Indsatsbehov 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikkert om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes til næste 
planperiode. 
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2 og Indsatskategori 3, at udledningen af de pågælden-
de miljøfarlige forurenende stoffer i oplandet skal reguleres efter 
gældende regler, og at der skal tilvejebringes viden om kilder og be-
lastning.  
 
4.35 Nørre Tvismark Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H78 (Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og 
Varde Å vest for Varde) og har naturtypen 3150 (Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). Søen ligger desu-
den i Fuglebeskyttelsesområdet F57 (Vidåen, Tøndermarsken og 
Saltvandssøen) samt Ramsarområdet R27 (Vadehavet). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i dårlig tilstand ud fra klorofylindholdet (spin-
kelt datagrundlag). I 1993 blev der ikke registreret undervandsvege-
tation i søen. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 
1993. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikkert om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes til næste 
planperiode. 
 
4.36 Nørrekær/Tanesø 
 
Søen blev genskabt i 1998. 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
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International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H73 (Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage) og har naturtypen 3150 (Næ-
ringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). 
Søen ligger desuden i Fuglebeskyttelsesområdet F50 (Kallesmærsk 
Hede og Grærup Langsø). 
 
Tilstand 
Søen er i dårlig tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (dårlig) og 
(dårlig) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Søen er in-
de i en positiv udvikling med hensyn til P-indholdet. Samme tendens 
ses dog ikke for klorofyl- og N-indholdet. I 2007 dækkede under-
vandsvegetationen 13 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 
0,8 m. Vegetationen omfattede 9 arter. Tilstanden er vurderet på 
baggrund af kemimålinger fra 2002-2004 og 2007. Det vurderes, at 
søen stadig ikke er i ligevægt. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. Det vurderes 
desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015 især fordi 
søen stadig er ny og det derfor må forventes at søen stadig ikke er i 
ligevægt. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor 
stort det eksterne reduktionsbehov er og om det er relevant at re-
staurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst egne-
de. 
 
4.37 Nørresø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i god tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag) og hhv. (dårlig) og (ringe) tilstand for støtteparamet-
rene fosfor og kvælstof. I 2000 var mængden af undervandsvegetati-
on meget sparsom og dybdegrænsen var 0,5 m. Vegetationen omfat-
tede 5 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 
2000.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjet indhold af bly i sedimentet gør, 
at søen placeres som ”Vandområde under observation” (Indsatskate-
gori 2) for det pågældende stof.  
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Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2, at udledningen af de pågældende miljøfarlige forure-
nende stoffer i oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at 
der skal tilvejebringes viden om kilder og belastning.  
 
4.38 Rygbjerg Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (moderat) 
og (moderat) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Der 
kan umiddelbart ikke ses nogen udvikling for søen med hensyn til 
næringsstofindholdet. I 2005 dækkede undervandsvegetationen <1 
% af søens bundareal og dybdegrænsen var 0,7 m. Vegetationen om-
fattede 3 arter, herunder strandbo. Tilstanden er vurderet på bag-
grund af kemimålinger fra 2005.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjet indhold af bly i sedimentet gør, 
at søen placeres som ”Vandområde under observation” (Indsatskate-
gori 2) for det pågældende stof.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. Det vurderes 
desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Der stilles OP-rensekrav overfor eventuel spredt bebyggelse i oplan-
det, idet der ikke var stillet dette krav i den tidligere Regionplan. Det 
vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Søen har ingen 
overfladiske til- og fraløb, hvilket gør, at beregning af fosforbelast-
ning er behæftet med stor usikkerhed. Der er derfor ikke beregnet et 
reduktionsbehov. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, 
hvor stort det eksterne reduktionsbehov er og om det er relevant at 
restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst eg-
nede. 
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2, at udledningen af de pågældende miljøfarlige forure-
nende stoffer i oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at 
der skal tilvejebringes viden om kilder og belastning.  
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4.39 Råkærsholm Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l).  
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet 
(spinkelt datagrundlag) og hhv. (moderat) og (ringe) tilstand for støt-
teparametrene fosfor og kvælstof. I 2001 dækkede undervandsvege-
tationen 5-25 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 2,5 m. 
Vegetationen omfattede 11 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund 
af kemimålinger fra 2001.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjede indhold af cadmium samt 
nikkel i sedimentet gør, at søen placeres som hhv. ”Vandområde med 
behov for stofbestemt indsats” (Indsatskategori 3) og ”Vandområde 
under observation” (Indsatskategori 2) for de pågældende stoffer.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. Det vurderes 
desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 14 kg. Det vil dog 
kun være muligt at reducere den eksterne belastning med 5 kg årligt 
ved en indsats overfor den diffuse afstrømning fra oplandet. Det vur-
deres ud fra de foreliggende data, at der samtidig forekommer intern 
belastning i søen, som ligeledes vil hindre målopfyldelse i 2015. Da-
tagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at 
restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst eg-
nede. 
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2 og Indsatskategori 3, at udledningen af de pågælden-
de miljøfarlige forurenende stoffer i oplandet skal reguleres efter 
gældende regler, og at der skal tilvejebringes viden om kilder og be-
lastning.  
 
4.40 Råstofsø ved Skrydstrup (G11) 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l).  
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i høj tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag). I 2005 omfattede undervandsvegetationen 2 arter og 
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dybdegrænsen var 5,0 m. Dækningsgraden blev ikke registreret. Til-
standen er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 1999.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
 
4.41 Selager Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (8,0 
µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H73 (Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage) og har naturtypen 3110 
(Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (Lobeliesøer)). Søen lig-
ger ligeledes i Fuglebeskyttelsesområdet F50 (Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet 
(spinkelt datagrundlag) og hhv. (moderat) og (moderat) tilstand for 
støtteparametrene fosfor og kvælstof. I 1987 blev undervandsvegeta-
tionen undersøgt, og der blev registreret 3 arter. Der blev ikke fore-
taget en vurdering af dækningsgraden eller dybdegrænsen. Tilstan-
den er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2002-2006.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjet indhold af bly i sedimentet gør, 
at søen placeres som ”Vandområde under observation” (Indsatskate-
gori 2) for det pågældende stof. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Søen har 
ingen overfladiske til- og fraløb, hvilket gør, at beregning af fosforbe-
lastning er behæftet med stor usikkerhed. Der er derfor ikke beregnet 
et reduktionsbehov. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurde-
re, hvor stort det eksterne reduktionsbehov er og om det er relevant 
at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst 
egnede. 
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2, at udledningen af de pågældende miljøfarlige forure-
nende stoffer i oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at 
der skal tilvejebringes viden om kilder og belastning.  
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4.42 Sjapmose 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i dårlig tilstand ud fra klorofylindholdet (spin-
kelt datagrundlag) og hhv. (ringe) og (ringe) tilstand for støttepara-
metrene fosfor og kvælstof. I 2002 dækkede undervandsvegetationen 
<1 % af søens bundareal og dybdegrænsen var <1 m. Vegetationen 
omfattede 1 art. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger 
fra 2002.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjede indhold af bly oh cadmium i 
sedimentet gør, at søen placeres som ”Vandområde under observati-
on” (Indsatskategori 2) for de pågældende stoffer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. Det vurderes 
desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Søen har 
ingen overfladiske til- og fraløb, hvilket gør, at beregning af fosforbe-
lastning er behæftet med stor usikkerhed. Der er derfor ikke beregnet 
et reduktionsbehov. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurde-
re, hvor stort det eksterne reduktionsbehov er og om det er relevant 
at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst 
egnede. 
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2, at udledningen af de pågældende miljøfarlige forure-
nende stoffer i oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at 
der skal tilvejebringes viden om kilder og belastning.  
 
4.43 Skibelund Mose 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i høj tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag). I 1990 blev der registreret tørvemos og seglmos i sø-
en. Dækning og dybdegrænse blev ikke vurderet. Tilstanden er vur-
deret på baggrund af kemimålinger fra 1990.  
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Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra atmosfærisk deposition direkte på 
søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikkert om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes til næste 
planperiode. 
 
4.44 Sneum Engsø 
 
Søen er opstået ved klæggravning til kystbeskyttelse først i 90’erne 
og blev færdiganlagt i 1995. Søen har stor international betydning 
som yngle- og rasteplads for fugle tilknyttet vadehavsområdet. 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Fuglebeskyttelsesområdet F51 (Ribe Holme og enge 
med Kongeåens udløb) samt Ramsarområdet R27 (Vadehavet). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i dårlig tilstand ud fra klorofylindholdet (spin-
kelt datagrundlag) og hhv. (dårlig) og (dårlig) tilstand for støttepa-
rametrene fosfor og kvælstof. Undervandsvegetationen er ikke un-
dersøgt. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 
2004.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. Det vurderes desuden, at der fore-
kommer intern belastning. Samtidig vurderes det, at der forekommer 
en stor naturlig belastning fra fuglelivet.  
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Søen har 
ingen overfladiske til- og fraløb, hvilket gør, at beregning af fosforbe-
lastning er behæftet med stor usikkerhed. Der er derfor ikke beregnet 
et reduktionsbehov. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurde-
re, hvor stort det eksterne reduktionsbehov er og om det er relevant 
at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst 
egnede.  
 
4.45 Sortesø 
 
Søen blev oprenset i 1990. 
 
Målsætning 
Målsættes med høj tilstand med nedre grænse for klorofyl (4,3 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H73 (Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage) og har naturtypen 3110 
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(Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (Lobeliesøer)). Søen lig-
ger desuden i Fuglebeskyttelsesområdet F50 (Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i høj tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag) og hhv. (høj) og (moderat) tilstand for støtteparamet-
rene fosfor og kvælstof. I 1998 dækkede undervandsvegetationen 
25-50 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 1 m. Vegetationen 
omfattede 3 arter, herunder Tvepibet lobelie og strandbo. Tilstanden 
er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2002-2006.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats. 
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 4, at evt. udledning af miljøfarlige forurenende stoffer i 
oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at grundlaget for at 
kunne gennemføre en generel indsats skal forbedres. 
 
4.46 Sø i Kirkeby Plantage 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger Habitatområdet H78 (Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og 
Varde Å vest for Varde). Søen ligger desuden i Fuglebeskyttelsesom-
rådet F65 (Rømø) samt Ramsarområdet R27 (Vadehavet). 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Der foreslås ikke nogen indsats i denne planperiode, idet søens til-
stand ikke er kendt. En eventuel særskilt indsats udskydes derfor til 
næste planperiode. 
 
4.47 Sø i Nustrup Plantage. 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
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Tilstand 
Søen vurderes at være i høj tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag) og hhv. (dårlig) og (god) tilstand for støtteparametre-
ne fosfor og kvælstof. I 2003 dækkede undervandsvegetationen 90 
% af søens bundareal og dybdegrænsen var 0,9 m. Vegetationen om-
fattede 7 art. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 
2003.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
 
4.48 Sø i Stensbæk Plantage 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i dårlig tilstand ud fra klorofylindholdet (spin-
kelt datagrundlag) og hhv. (moderat) og (ringe) tilstand for støttepa-
rametrene fosfor og kvælstof. I 2002 dækkede undervandsvegetatio-
nen 45 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 1,0 m. Vegetati-
onen omfattede 8 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemi-
målinger fra 2002.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Datagrund-
laget er for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor stort det eksterne re-
duktionsbehov er og om det er relevant at restaurere søen, og i givet 
fald hvilken metode, der er den bedst egnede. 
 
4.49 Sø ved Astrup Banke 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Fuglebeskyttelsesområdet F67 (Ballum og Husum Enge 
og Kamper Strandenge) samt Ramsarområdet R27 (Vadehavet). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i ringe tilstand ud fra klorofylindholdet (spin-
kelt datagrundlag) og hhv. (moderat) og (moderat) tilstand for støt-
teparametrene fosfor og kvælstof. I 2001 dækkede undervandsvege-
tationen 2 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 0,6 m. Vege-
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tationen omfattede 12 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af 
kemimålinger fra 2001.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. Det vurderes desuden, at der fore-
kommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 4 kg. Det vil dog 
kun være muligt at reducere den eksterne belastning med 2 kg årligt 
ved en indsats overfor den diffuse afstrømning fra oplandet. Det vur-
deres ud fra de foreliggende data, at der samtidig forekommer intern 
belastning i søen, som ligeledes vil hindre målopfyldelse i 2015. Da-
tagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at 
restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst eg-
nede. 
 
4.50 Sø ved Klåbygård 16A 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i høj tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag). I 1995 blev undervandsvegetationen undersøgt, og 
der blev registreret 9 arter, heraf 5 vandaksarter. Der blev ikke fore-
taget en vurdering af dækningsgraden. Dybdegrænsen vurderes at 
være 6-7 m. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 
1995. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikkert om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes derfor til 
næste planperiode. 
 
4.51 Sø vest for Rømø Kirkeby 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Søen ligger Habitatområdet H78 (Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og 
Varde Å vest for Varde). Søen ligger desuden i Fuglebeskyttelsesom-
rådet F65 (Rømø) samt Ramsarområdet R27 (Vadehavet). 
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Tilstand 
Søens tilstand er ukendt.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Der foreslås ikke nogen indsats i denne planperiode, idet søens til-
stand ikke er kendt. En eventuel særskilt indsats udskydes derfor til 
næste planperiode.  
 
4.52 Søgård Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
Tilstand 
Søen er i dårlig tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (ringe) og 
(ringe) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Søen er in-
de i en positiv udvikling, idet både P-, N- og klorofylindholdet i søen 
er faldende. I 2006 blev der ikke registreret undervandsvegetation i 
søen. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2002-
2007.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand fremgår af tabel 2.3. Søen vurderes at være i god kemisk til-
stand for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4).  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb, industri samt atmosfærisk deposition direkte på 
søoverfladen. Det vurderes desuden, at der forekommer intern be-
lastning. Der er etableret vådområder i oplandet til tilløbet Hjarup 
Bæk, som forventes at reducere belastningen til søen med 14 tons 
kvælstof og 350 kg fosfor. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 13 kg udover den 
allerede vedtagne indsats. Dette kan gøres gennem en indsats over-
for den diffuse afstrømning fra oplandet. Det vurderes ud fra de fore-
liggende data, at der samtidig forekommer intern belastning i søen, 
som ligeledes vil hindre målopfyldelse i 2015. Datagrundlaget er for 
utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at restaurere søen, 
og i givet fald hvilken metode, der er den bedst egnede. 
 
4.53 Sømose 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
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Tilstand 
Søen vurderes at være i dårlig tilstand ud fra klorofylindholdet (spin-
kelt datagrundlag). I 1993 dækkede undervandsvegetationen 60-70 
% af søens bundareal og dybdegrænsen var 0,8 m. Vegetationen om-
fattede 3 arter (tørvemos, selgmos og liden siv). Tilstanden er vurde-
ret på baggrund af kemimålinger fra 1993.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikkert om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes til næste 
planperiode.  
 
4.54 Sønderskov Mølledam 
 
Søen er opstået ved opstemning i forbindelse med mølledrift. 
 
Målsætning 
Målsættes med et godt potentiale med øvre grænse for klorofyl (25 
µg/l) 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet 
(spinkelt datagrundlag) og hhv. (moderat) og (dårlig) tilstand for 
støtteparametrene fosfor og kvælstof. I 2001 dækkede undervands-
vegetationen ca. 25 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 2,1 
m. Vegetationen omfattede 7 arter. Tilstanden er vurderet på bag-
grund af kemimålinger fra 2000.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand fremgår af tabel 2.4. Søen vurderes at være i god kemisk til-
stand for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjede indhold af kobber og zink i 
sedimentet gør, at søen placeres som ”Vandområde under observati-
on” (Indsatskategori 2) for de pågældende stoffer.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb, renseanlæg samt atmosfærisk deposition direk-
te på søoverfladen. I 1996 blev søen oprenset, hvorved der blev fjer-
net 50.000 m3 slam fra bunden. 
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Datagrund-
laget er for utilstrækkeligt til at vurdere, hvor stort det eksterne re-
duktionsbehov er og om det er relevant at restaurere søen, og i givet 
fald hvilken metode, der er den bedst egnede. 
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I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2, at udledningen af de pågældende miljøfarlige forure-
nende stoffer i oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at 
der skal tilvejebringes viden om kilder og belastning.  
 
4.55 Søndersø 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i god tilstand ud fra klorofylindholdet (spinkelt 
datagrundlag). I 1987 blev der ikke fundet egentlige undervandsve-
getation i søen. Dog var der forekomst af Strandbo ved bredden af 
søen. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 1992.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Ingen af de undersøgte tungmetaller overskred 75 %-
fraktilen for danske søer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
På baggrund af det spinkle datagrundlag er det usikkert om søen vil 
opfylde målsætningen 2015. Der foreslås derfor ikke nogen indsats i 
denne planperiode og en eventuel særskilt indsats udskydes til næste 
planperiode.  
 
4.56 Søvigsund Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med høj tilstand med nuværende klorofylniveau (9,5 µg/l), 
idet søen allerede opfylder dette mål. 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i Habitatområdet H73 (Kallesmærsk Hede, Grærup 
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage) og har naturtypen 3150 (Næ-
ringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). 
Søen ligger desuden i Fuglebeskyttelsesområdet F56 (Fiilsø), samt 
Ramsarområdet R1 (Fiilsø). 
 
Tilstand 
Søen er i høj tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (moderat) og 
(moderat) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Søen er 
inde i en positiv udvikling med hensyn til klorofyl-, P- og N-indholdet, 
idet disse er faldende. I 2007 dækkede undervandsvegetationen 8 % 
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af søens bundareal og dybdegrænsen var 1,55 m. Vegetationen om-
fattede 17 arter. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimålinger 
fra 2004 og 2007.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjede indhold af nikkel og zink i se-
dimentet gør, at søen placeres som ”Vandområde under observation” 
(Indsatskategori 2) for de pågældende stoffer.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb samt atmosfærisk deposition direkte på søo-
verfladen. 
 
Indsatsbehov 
Søen vurderes at opfylde miljømålet, så der er ikke behov for særskilt 
indsats.  
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2, at udledningen af de pågældende miljøfarlige forure-
nende stoffer i oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at 
der skal tilvejebringes viden om kilder og belastning.  
 
4.57 Tranekær Sø 
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l). 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (ringe) og 
(moderat) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. I 2006 
dækkede undervandsvegetationen 24 % af søens bundareal og dyb-
degrænsen var 1,7 m. Vegetationen omfattede 8 arter. Tilstanden er 
vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2006.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjet indhold af kviksølv i sedimen-
tet gør, at søen placeres som ”Vandområde under observation” (Ind-
satskategori 2) for det pågældende stof.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land samt atmosfærisk de-
position direkte på søoverfladen. Det vurderes desuden, at der fore-
kommer intern belastning. 
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Indsatsbehov  
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 7 kg. Det vil dog 
kun være muligt at reducere den eksterne belastning med 4 kg årligt 
ved en indsats overfor den diffuse afstrømning fra oplandet. Det vur-
deres ud fra de foreliggende data, at der samtidig forekommer intern 
belastning i søen, som ligeledes vil hindre målopfyldelse i 2015. Da-
tagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at 
restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst eg-
nede. 
I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2, at udledningen af de pågældende miljøfarlige forure-
nende stoffer i oplandet skal reguleres efter gældende regler, og at 
der skal tilvejebringes viden om kilder og belastning.  
 
4.58 Vedsted Sø 
 
Søen er udpeget som badevandssø (jf. badevandsdirektivet). Søen er 
forsøgt restaureret ved iltning af bundvandet i perioden 1995-2006. 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). Søen skal endvidere opfylde kravene til badevandskvaliteten. 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (moderat) 
og (moderat) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Der 
kan umiddelbart ikke ses nogen udvikling for søen med hensyn til 
næringsstofindholdet. I 2005 dækkede undervandsvegetationen 5 % 
af søens bundareal og dybdegrænsen var 3,4 m. Vegetationen omfat-
tede 9 arter, herunder strandbo og sekshannet bækarve. Tilstanden 
er vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2002 og 2005.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af tungmetaller i sedimentet fremgår af 
tabel 2.2. Tilstedeværelsen af forhøjede indhold af bly samt kobber i 
sedimentet gør, at søen placeres som hhv. ”Vandområde med behov 
for stofbestemt indsats” (Indsatskategori 3) og ”Vandområde under 
observation” (Indsatskategori 2) for de pågældende stoffer. 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse 
samt atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. Det vurderes 
desuden, at der forekommer intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyldelse i 2015. Søen har 
ingen overfladiske til- og fraløb, hvilket gør, at beregning af fosforbe-
lastning er behæftet med stor usikkerhed. Der er derfor ikke beregnet 
et reduktionsbehov. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurde-
re, hvor stort det eksterne reduktionsbehov er og om det er relevant 
at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst 
egnede. Haderslev Kommune har i 2009 gennemført et restaure-
ringsprojekt med fosforfældning (aluminiumstilsætning).  
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I forhold til miljøfarlige forurenende stoffer betyder placeringen i Ind-
satskategori 2 og Indsatskategori 3, at udledningen af de pågælden-
de miljøfarlige forurenende stoffer i oplandet skal reguleres efter 
gældende regler, og at der skal tilvejebringes viden om kilder og be-
lastning.  
 
4.59 Ødis Sø 
 
VMPII-sø. Genskabt i 2003. 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (ringe) og 
(ringe) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. I 2007 
dækkede undervandsvegetationen 4 % af søens bundareal og dybde-
grænsen var 1,25 m. Vegetationen omfattede 3 arter Tilstanden er 
vurderet på baggrund af kemimålinger fra 2003 og 2007.  
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer via intern fosforbelastning, næringsstof-
fer fra det åbne land, spredt bebyggelse samt atmosfærisk deposition 
direkte på søoverfladen. 
 
Indsatsbehov 
Der er tale om en nyetableret sø anlagt med henblik på kvælstoffjer-
nelse (Vandmiljøplan II sø), og der må derfor forventes et forhøjet 
næringsindhold i søen. Det vurderes, at søen ikke vil opnå målopfyl-
delse i 2015 især fordi søer stadig er ny og det derfor må forventes 
søen stadig ikke er i ligevægt. Datagrundlaget er dermed utilstrække-
ligt til at vurdere, om søen kan opnå god økologisk tilstand eller om 
der evt. skal anvendes et mindre strengt miljømål. Da søen er anlagt 
med henblik på at fjerne næringsstoffer, er der intet indsatsbehov til 
søen, men tilførslerne må heller ikke øges. 
  
4.60 Ål Præstesø 
 
Søen er blevet restaureret i to faser. Først en vandstandshævning på 
0,7 m i 1997 til det niveau søen havde i 1930’erne. Anden fase blev 
gennemført i 2000 og omfattede en oppumpning af 25.000 m3 slam. 
Der er desuden blevet udsat geddeyngel. 
 
Målsætning 
Målsættes med en god tilstand med øvre grænse for klorofyl (12 
µg/l). 
 
Tilstand 
Søen er i moderat tilstand ud fra klorofylindholdet og hhv. (moderat) 
og (moderat) tilstand for støtteparametrene fosfor og kvælstof. Søen 
er inde i en positiv udvikling med hensyn til klorofyl-, P- og N-
indholdet, idet disse er faldende. I 2005 dækkede undervandsvegeta-
tionen 17 % af søens bundareal og dybdegrænsen var 2,3 m. Vegeta-
tionen omfattede 13 arter, herunder strandbo, tvepibet lobelie og 
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sekshannet bækarve. Tilstanden er vurderet på baggrund af kemimå-
linger fra 2002 og 2005.  
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sø-
vand viser at ingen af de målte stoffer var til stede i koncentrationer 
over detektionsgrænsen. Søen vurderes at være i god kemisk tilstand 
for de pågældende stoffer. For øvrige stoffer placeres søen som 
”Vandområde med ukendt tilstand/belastning” (Indsatskategori 4). 
 
Belastning 
Søen tilføres næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse, 
regnbetingede udløb samt atmosfærisk deposition direkte på søo-
verfladen.  
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 32 kg. Det vil dog 
kun være muligt at reducere den eksterne belastning med 4 kg årligt 
ved en indsats overfor den diffuse afstrømning fra oplandet til søen 
samt fra oplandet til den opstrøms liggende Barnsø. Det vurderes ud 
fra de foreliggende data, at der til trods for restaureringen forekom-
mer intern belastning i søen, som ligeledes vil hindre målopfyldelse i 
2015. Datagrundlaget er for utilstrækkeligt til at vurdere, om det er 
relevant at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den 
bedst egnede. 
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5.0 Referencer 
 
Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer. Udkast, versi-
on 4, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, januar 2010. 
 
Bilag 6 til retningslinjer for indsatsprogrammer. Retningslinjer vedr. 
belastningsopgørelse og beskrivelse af indsatsbehov i forhold til søer, 
fjorde og kystområder. 



 

3. Søer, Bilag 3.1  
 
Stamoplysninger for søen, herunder beliggenhed inkl. kort over oplandet, morfometri, 
international beskyttelse samt oplandsbeskrivelse, dvs. arealanvendelse og jordbundsforhold  
 
Søerne i bilaget er opstillet i alfabetisk rækkefølge: 
 
Barn sø 
Bordrup Sø 
Brøns Mølledam 
Bønstrup Sø 
Esberg sø 
Filsø 
Fåresø 
Gram Slotssø 
Grindsted Engsø 
Grov Sø 
Grærup Langsø 
Guldager Mølledam 
Gåsehullerne 
Hellesø - Vest 
Hellesø - Øst 
Holm Sø 
Jels Midtsø 
Jels Nedersø 
Jels Oversø 
Karlsgårde Sø 
Klæggrav i Overenge 7A 
Klæggrav i Storenge 6A 
Klæggrav i Storenge 6B 
Knold Sø 
Kvie Sø 
Lakolk Sø 
Løgumkloster Mølledam 
Maggesøen 
Marbæk Sø – Midt 
Marbæk Sø – Vest 
Marbæk Sø – Øst 

Munkesø 
Nebel Sø 
Nørre Tvismark Sø 
Nørrekær 
Nørresø 
Rygbjerg Sø 
Råkærsholm Sø 
Råstofsø ved Skrydstrup (G11) 
Selager Sø 
Sjapmose 
Skibelund Mose 
Sneum Engsø 
Sortesø 
Sø i Kirkeby Plantage 
Sø i Nustrup Plantage 
Sø i Stensbæk Plantage 
Sø ved Astrup Banke 
Sø ved Klåbygård 16A 
Sø vest for Rømø Kirkeby 
Søer ved Galtho, N 
Søer ved Galtho, S 
Søgård Sø 
Sømose 
Sønderskov Mølledam 
Søndersø 
Søvigsund Sø 
Tranekær Sø 
Vedsted Sø 
Ødis Sø 
Ål Præstesø 
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Søen: Barnsø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 24,0

Vandløbssystem Ål Enge Middeldybde, m 1,00

Tilløb Max. dybde, m 1,75
Volumen m3               240.000 
Opholdstid, år 0,600

Afløb Vandløb nr. 21
Oplandsareal, km2 1,90

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 44,0
Befæstet/bebygget areal, % 4,0

EF-habitatområde Skov, % 40,0
Naturarealer, % 11,0
Ferskvand, % 0,5

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,8
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, % 60,0
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 40,0

Opland

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Barnsø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Drængrøfter

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Vesterhavet Søareal, ha 16,0

Vandløbssystem Ringbjerg Rende Middeldybde, m 0,40

Tilløb Max. dybde, m 1,00
Volumen m3                 54.800 
Opholdstid, år -

Afløb Et afløb
Oplandsareal, km2 8,31

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 1,0
Befæstet/bebygget areal, % 1,0

EF-habitatområde Skov, % 62,0
Naturarealer, % 33,0
Ferskvand, % 1,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,8
Ikke opgjort % 0,1

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 26,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 75,0

Opland

F50 - Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø

5: Kalkfattig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3130 : Ret næringsfattige søer 
og vandhuller med små 
amfibiske planter ved bredden.

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

VE14

Bordrup Sø

Søen: Bordrup Sø

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

84 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

H73 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage
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Søen: Brøns 
Mølledam

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Juvredyb Søareal, ha 5,5

Vandløbssystem Brøns Å Middeldybde, m 0,70

Tilløb Max. dybde, m 1,60
Volumen m3                 39.545 
Opholdstid, år -

Afløb Brøns Å
Oplandsareal, km2 94,01

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 79,0
Befæstet/bebygget areal, % 11,0

EF-habitatområde Skov, % 6,0
Naturarealer, % 3,0
Ferskvand, % 0,2

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort % 0,3

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 67,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 0,4
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 12,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 20,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Brøns Mølledam

Beskyttelse

Beliggenhed

550 Tønder   

Brøns Å

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Bønstrup Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 10,3

Vandløbssystem Konge Å Middeldybde, m 1,08

Tilløb Max. dybde, m 2,60
Volumen m3               135.826 
Opholdstid, år 0,150

Afløb Nagbøl Å/tilløb til Vamdrup Å
Oplandsareal, km2 1,11

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 63,0
Befæstet/bebygget areal, % 20,0

EF-habitatområde Skov, % 5,0
Naturarealer, % 11,0
Ferskvand, % 0,3

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,1
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 70,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 31,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Bønstrup Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

621 Kolding   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Esberg sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Vesterhavet Søareal, ha 17,4

Vandløbssystem Rømø (vest) Middeldybde, m -

Tilløb Max. dybde, m -
Volumen m3  - 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 3,92

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 0,1
Befæstet/bebygget areal, %

EF-habitatområde Skov, % 4,0
Naturarealer, % 59,0
Ferskvand, % 2,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 31,0
Ikke opgjort % 4,0

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R27 - Vadehavet F1 – grovsand, % 43,0

Sø-naturtype F2 – finsand, % 46,0
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 12,0

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

89 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

H78 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

88800: Rømø  

Esberg sø

Beskyttelse

Beliggenhed

550 Tønder   

Ingen

Opland

F65 - Rømø

11: Kalkrig, ikke 
brunvandet, brak, 
lavvandet
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Søen: Filsø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Vesterhavet Søareal, ha 90,0

Vandløbssystem Henne Mølleå Middeldybde, m 0,60

Tilløb Max. dybde, m 1,20
Volumen m3               531.000 

Opholdstid, år 0,030

Afløb Kirkeodde Landkanal
Oplandsareal, km2 46,46

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 75,0
Befæstet/bebygget areal, % 6,0

EF-habitatområde Skov, % 6,0
Naturarealer, % 13,0
Ferskvand, % 0,5

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,3
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R1 - Fiilsø F1 – grovsand, % 39,0

Sø-naturtype F2 – finsand, % 10,0
F3 – lerblandet sandjord, % 34,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 8,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 9,0

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

84 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

H73 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

81800: Fiil Sø  

Filsø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Fidde Strøm, samt 4 mindre 
tilløb: Neder Fidde Grøft, 
Rørledning i Dyreby, 
Gammeltofte Grøft og Østre 
Landgrøft

Opland

F56 - Fiilsø

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3150 : Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks.
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Søen: Fåresø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 9,0

Vandløbssystem Ål Enge Middeldybde, m 1,30

Tilløb Max. dybde, m 2,40
Volumen m3               120.700 
Opholdstid, år 0,040

Afløb Afløb fra Fåresø
Oplandsareal, km2 17,59

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 8,0
Befæstet/bebygget areal, % 3,0

EF-habitatområde Skov, % 55,0
Naturarealer, % 29,0
Ferskvand, % 4,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,7
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 24,0

Sø-naturtype F2 – finsand, % 14,0
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 62,0

Opland

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Fåresø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Vandløb nr. 19

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 8



Søen: Gram Slotssø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 5,6

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 0,50

Tilløb Max. dybde, m 0,60
Volumen m3                 28.150 
Opholdstid, år -

Afløb Gram Å
Oplandsareal, km2 303,37

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 79,0
Befæstet/bebygget areal, % 6,0

EF-habitatområde Skov, % 9,0
Naturarealer, % 5,0
Ferskvand, % 0,8

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,3
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 15,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 20,0
F4 – sandblandet lerjord, % 10,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, % 0,4

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 3,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 53,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Gram Slotssø

Beskyttelse

Beliggenhed

510 Haderslev   

Gram Å

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

58200: Gram Slot  

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 9



Søen: Grindsted 
Engsø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 30,0

Vandløbssystem Varde Å Middeldybde, m 1,20

Tilløb Max. dybde, m 2,70
Volumen m3               364.400 
Opholdstid, år 0,110

Afløb Grindsted Å
Oplandsareal, km2 188,33

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 53,0
Befæstet/bebygget areal, % 9,0

EF-habitatområde Skov, % 23,0
Naturarealer, % 14,0
Ferskvand, % 0,6

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,3
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 71,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 2,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 3,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 24,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Grindsted Engsø

Beskyttelse

Beliggenhed

530 Billund   

Grindsted Å

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 10



Søen: Grovsø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Vesterhavet Søareal, ha 5,6

Vandløbssystem Langsø Kanal Middeldybde, m 0,70

Tilløb Max. dybde, m 1,60
Volumen m3                 40.000 
Opholdstid, år 0,070

Afløb VE2 - Markstrømmen
Oplandsareal, km2 1,54

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 0,4
Befæstet/bebygget areal, % 1,0

EF-habitatområde Skov, % 67,0
Naturarealer, % 31,0
Ferskvand, % 0,2

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 26,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 74,0

Opland

F50 - Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3110 : Kalk- og næringsfattige 
søer og vandhuller (Lobelie-
søer).

Grovsø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

VE1 (kunstigt, gravet tilløb)

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

84 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

H73 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 11



Søen: Grærup 
Langsø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Vesterhavet Søareal, ha 33,0

Vandløbssystem Langsø Kanal Middeldybde, m 0,70

Tilløb Max. dybde, m 1,25
Volumen m3               239.000 
Opholdstid, år 0,130

Afløb VE3 - Afløb fra Grærup Langsø
Oplandsareal, km2 9,69

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 4,0
Befæstet/bebygget areal, % 3,0

EF-habitatområde Skov, % 15,0
Naturarealer, % 77,0
Ferskvand, % 2,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort % 0,1

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 75,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 25,0

Opland

F50 - Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3150 : Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks.

Grærup Langsø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

VE2 - Markstrømmen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

84 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

H73 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

264900: Fredet  

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 12



Søen: Guldager 
Mølledam

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 2,5

Vandløbssystem Guldager Møllebæk Middeldybde, m 1,10

Tilløb Max. dybde, m 2,75
Volumen m3                 29.903 
Opholdstid, år 0,020

Afløb Guldager Møllebæk
Oplandsareal, km2 3,89

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 77,0
Befæstet/bebygget areal, % 16,0

EF-habitatområde Skov, % 4,0
Naturarealer, % 3,0
Ferskvand, % 0,1

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 63,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 37,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Guldager Mølledam

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg   

Guldager Møllebæk

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 13



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Vesterhavet Søareal, ha 7,4

Vandløbssystem Fanø - vest Middeldybde, m 0,80

Tilløb Max. dybde, m 1,50
Volumen m3                 74.000 
Opholdstid, år -

Afløb Et afløb
Oplandsareal, km2 1,82

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 0,5
Befæstet/bebygget areal, % 0,9

EF-habitatområde Skov, % 6,0
Naturarealer, % 90,0
Ferskvand, % 3,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R27 - Vadehavet F1 – grovsand, % 51,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 2,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 46,0

Opland

F53 - Fanø

13: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Beskyttelse

Beliggenhed

563 Fanø   

Et tilløb

Gåsehullerne

Søen: Gåsehullerne

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

89 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

H78 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

298701: Fredet  

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 14



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 3,0

Vandløbssystem Ål Enge Middeldybde, m 0,60

Tilløb Max. dybde, m 1,30
Volumen m3                 19.200 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 2,31

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 80,0
Befæstet/bebygget areal, % 4,0

EF-habitatområde Skov, %
Naturarealer, % 15,0
Ferskvand, % 0,3

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort % 0,1

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 84,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 13,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 3,0

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

84 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

H73 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

   

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Ingen

Hellesø vestbassin (v.Oksbøl)

Søen: Hellesø vestbassin (v.Oksbøl)

Opland

F50 - Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3110 : Kalk- og næringsfattige 
søer og vandhuller (Lobelie-
søer).

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 15



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 3,7

Vandløbssystem Ål Enge Middeldybde, m 0,60

Tilløb Max. dybde, m 1,10
Volumen m3                 20.700 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 2,31

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 80,0
Befæstet/bebygget areal, % 4,0

EF-habitatområde Skov, %
Naturarealer, % 15,0
Ferskvand, % 0,3

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort % 0,1

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 84,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 13,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 3,0

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

84 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

H73 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

   

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Ingen

Hellesø østbassin (v. Oksbøl)

Søen: Hellesø østbassin (v. Oksbøl)

Opland

F50 - Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3110 : Kalk- og næringsfattige 
søer og vandhuller (Lobelie-
søer).

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 16



Søen: Holm Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 12,0

Vandløbssystem Ål Enge Middeldybde, m 0,80

Tilløb Max. dybde, m 1,80
Volumen m3                 95.000 
Opholdstid, år 0,730

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,86

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, %
Befæstet/bebygget areal, % 0,8

EF-habitatområde Skov, % 26,0
Naturarealer, % 71,0
Ferskvand, % 2,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 58,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 42,0

Opland

F50 - Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3110 : Kalk- og næringsfattige 
søer og vandhuller (Lobelie-
søer).

Holm Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

84 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

H73 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 17



Søen: Jels Midtsø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 24,1

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 4,60

Tilløb Max. dybde, m 7,00
Volumen m3               985.671 
Opholdstid, år 0,210

Afløb Afløb til Jels Nedersø
Oplandsareal, km2 17,22

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 74,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 15,0
Naturarealer, % 4,0
Ferskvand, % 1,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,3
Ikke opgjort % 1,0

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 0,5

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 37,0
F4 – sandblandet lerjord, % 32,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, % 5,0

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 11,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 15,0

Opland

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Jels Midtsø

Beskyttelse

Beliggenhed

575 Vejen   

Tilløb fra Jels Oversø, Samt to 
tilløb

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Jels Nedersø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 52,7

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 5,70

Tilløb Max. dybde, m 11,50
Volumen m3            3.070.000 
Opholdstid, år 0,420

Afløb Jels Å
Oplandsareal, km2 23,69

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 71,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 17,0
Naturarealer, % 3,0
Ferskvand, % 2,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,6
Ikke opgjort % 2,0

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 0,4

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 36,0
F4 – sandblandet lerjord, % 33,0

Badevandssø 1) Ja F5 – lerjord, % 4,0

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 8,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 19,0

Opland

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Jels Nedersø

Beskyttelse

Beliggenhed

575 Vejen   

Tilløb fra Jels Midtsø

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 19



Søen: Jels Oversø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 8,5

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 1,20

Tilløb Max. dybde, m 1,90
Volumen m3                 92.000 
Opholdstid, år 0,040

Afløb Afløb til Jels Midtsø
Oplandsareal, km2 12,20

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 85,0
Befæstet/bebygget areal, % 6,0

EF-habitatområde Skov, % 4,0
Naturarealer, % 3,0
Ferskvand, % 0,7

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,4
Ikke opgjort % 0,8

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 0,7

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 41,0
F4 – sandblandet lerjord, % 33,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, % 7,0

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 14,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 4,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Jels Oversø

Beskyttelse

Beliggenhed

575 Vejen   

Blå Å, Skidenkær Bæk samt et 
tilløb

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Karlsgårde Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 85,7

Vandløbssystem Varde Å Middeldybde, m 1,70

Tilløb Max. dybde, m 6,60
Volumen m3            1.438.000 
Opholdstid, år 0,010

Afløb Afløb til Varde Å
Oplandsareal, km2 620,02

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 62,0
Befæstet/bebygget areal, % 6,0

EF-habitatområde Skov, % 19,0
Naturarealer, % 13,0
Ferskvand, % 0,6

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort % 0,1

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 67,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 8,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 6,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 19,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3150 : Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks.

Karlsgårde Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Karlsgårde Kanal, Nørbæk, 
samt 2 grøfter

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

88 - Nørholm Hede, Nørholm 
Skov og Varde Å øst for Varde

H77 - Nørholm Hede, Nørholm 
Skov og Varde Å øst for Varde

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 21



Søen: Klæggrav i 
Overenge 7A

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 14,8

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 0,50

Tilløb Max. dybde, m 1,00
Volumen m3                 74.000 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,86

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 87,0
Befæstet/bebygget areal, %

EF-habitatområde Skov, %
Naturarealer, % 10,0
Ferskvand, % 3,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R27 - Vadehavet F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, % 37,0

Fredning F6 – svær lerjord, % 63,0
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, %

Opland

F51 - Ribe Holme og enge med 
Kongeåens udløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Klæggrav i Overenge 7A

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

89 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 22



Søen: Klæggrav i 
Storenge 6A

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 7,0

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m -

Tilløb Max. dybde, m 0,50
Volumen m3  - 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,28

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 12,0
Befæstet/bebygget areal, % 3,0

EF-habitatområde Skov, %
Naturarealer, % 34,0
Ferskvand, % 51,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R27 - Vadehavet F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, % 10,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, % 7,0

Fredning F6 – svær lerjord, % 83,0
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, %

Opland

F51 - Ribe Holme og enge med 
Kongeåens udløb

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Klæggrav i Storenge 6A

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

89 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 23



Søen: Klæggrav i 
Storenge 6B

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 10,5

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 0,50

Tilløb Max. dybde, m 1,00
Volumen m3                 52.300 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,28

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 15,0
Befæstet/bebygget areal, % 4,0

EF-habitatområde Skov, %
Naturarealer, % 41,0
Ferskvand, % 41,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R27 - Vadehavet F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, % 10,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, % 7,0

Fredning F6 – svær lerjord, % 83,0
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, %

Opland

F51 - Ribe Holme og enge med 
Kongeåens udløb

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Klæggrav i Storenge 6B

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

89 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 24



Søen: Knoldsø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 3,5

Vandløbssystem Varde Å Middeldybde, m 1,00

Tilløb Max. dybde, m 1,20
Volumen m3                 34.600 
Opholdstid, år 0,020

Afløb Et afløb (kunstigt)
Oplandsareal, km2 3,84

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 55,0
Befæstet/bebygget areal, % 4,0

EF-habitatområde Skov, % 32,0
Naturarealer, % 9,0
Ferskvand, % 0,5

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort % 0,1

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 64,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 3,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 3,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 30,0

Opland

5: Kalkfattig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Knoldsø

Beskyttelse

Beliggenhed

530 Billund   

Et tilløb (kunstigt)

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 25



Søen: Kvie Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 30,0

Vandløbssystem Varde Å Middeldybde, m 1,20

Tilløb Max. dybde, m 2,60
Volumen m3               363.000 
Opholdstid, år 0,760

Afløb Afløb fra Kvie Sø
Oplandsareal, km2 0,78

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 42,0
Befæstet/bebygget areal, % 8,0

EF-habitatområde Skov, % 12,0
Naturarealer, % 33,0
Ferskvand, % 4,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,7
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 60,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Ja F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 40,0

Opland

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Kvie Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

106600: Fredet  

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 26



Søen: Lakolk Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Vesterhavet Søareal, ha 7,6

Vandløbssystem Rømø (vest) Middeldybde, m 0,50

Tilløb Max. dybde, m 1,00
Volumen m3                 38.050 
Opholdstid, år 0,090

Afløb (grøfter)
Oplandsareal, km2 2,54

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 0,3
Befæstet/bebygget areal, % 9,0

EF-habitatområde Skov, % 0,1
Naturarealer, % 85,0
Ferskvand, % 3,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort % 3,0

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R27 - Vadehavet F1 – grovsand, % 57,0

Sø-naturtype F2 – finsand, % 31,0
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 12,0

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

89 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

H78 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

584800: Fredet  

Lakolk Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

550 Tønder   

(grøfter)

Opland

F65 - Rømø

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3150 : Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks.

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 27



Søen: Løgumkloster 
Mølledam

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Listerdyb Søareal, ha 1,7

Vandløbssystem Brede Å Middeldybde, m 1,20

Tilløb Max. dybde, m 1,80
Volumen m3                 20.160 
Opholdstid, år -

Afløb Brede Å
Oplandsareal, km2 37,99

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 91,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 1,0
Naturarealer, % 1,0
Ferskvand, % 0,7

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,4
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 73,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 19,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 6,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, % 2,0
FKX – uklassificeret, % 1,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Løgumkloster Mølledam

Beskyttelse

Beliggenhed

550 Tønder   

Brede Å

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 28



Søen: Maggesøen

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 2,0

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 3,20

Tilløb Max. dybde, m 5,20
Volumen m3                 57.136 
Opholdstid, år -

Afløb (ingen)
Oplandsareal, km2 0,09

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 62,0
Befæstet/bebygget areal, % 7,0

EF-habitatområde Skov, % 12,0
Naturarealer, % 0,8
Ferskvand, % 0,7

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort % 18,0

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 85,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 15,0

Opland

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Maggesøen

Beskyttelse

Beliggenhed

510 Haderslev   

(ingen)

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 29



Søen:Marbæksøerne, 
mellemste

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 4,7

Vandløbssystem Tilløb til Ho Bugt Middeldybde, m 1,10

Tilløb Max. dybde, m 2,40
Volumen m3                 52.800 
Opholdstid, år 0,230

Afløb Afløb til Marbæk Søerne - Vest
Oplandsareal, km2 5,90

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 41,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 37,0
Naturarealer, % 16,0
Ferskvand, % 2,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 63,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 2,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 3,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 33,0

Marbæksøerne, mellemste

Opland

13: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg   

Tilløb fra Marbæk Søerne - Øst, 
samt to mindre tilløb

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 30



Søen:Marbæksøerne, 
nedre el. vest

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 13,2

Vandløbssystem Tilløb til Ho Bugt Middeldybde, m 1,10

Tilløb Max. dybde, m 2,60
Volumen m3               160.900 
Opholdstid, år 0,230

Afløb Afløb til Ho Bugt
Oplandsareal, km2 5,90

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 41,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 37,0
Naturarealer, % 16,0
Ferskvand, % 2,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 63,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 2,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 3,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 33,0

vest

Opland

13: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Marbæksøerne, nedre el.

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg   

Tilløb fra Marbæk Søerne - Midt

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 31



Søen:Marbæksøerne, 
øvre el. øst

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 3,3

Vandløbssystem Tilløb til Ho Bugt Middeldybde, m 0,70

Tilløb Max. dybde, m 1,50
Volumen m3                 24.000 
Opholdstid, år 0,230

Afløb Afløb til Marbæk Søerne - Midt
Oplandsareal, km2 5,90

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 41,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 37,0
Naturarealer, % 16,0
Ferskvand, % 2,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 63,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 2,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 3,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 33,0

Marbæksøerne, øvre el. øst

Opland

13: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg   

Et tilløb

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 32



Søen: Munkesø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 24,4

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 0,80

Tilløb Max. dybde, m 1,30
Volumen m3               188.034 
Opholdstid, år 0,030

Afløb Møllebæk
Oplandsareal, km2 16,07

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 67,0
Befæstet/bebygget areal, % 6,0

EF-habitatområde Skov, % 15,0
Naturarealer, % 10,0
Ferskvand, % 0,9

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,1
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 80,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 1,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 2,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 17,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Munkesø

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg   

Nørbæk og Sønderbæk

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

100602: Fredet  

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 33



Søen: Nebel Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 2,3

Vandløbssystem Varde Å Middeldybde, m 3,80

Tilløb Max. dybde, m 6,40
Volumen m3                 86.900 
Opholdstid, år -

Afløb Nebel Bæk
Oplandsareal, km2 8,13

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 77,0
Befæstet/bebygget areal, % 10,0

EF-habitatområde Skov, % 0,7
Naturarealer, % 11,0
Ferskvand, % 0,5

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 65,0
F4 – sandblandet lerjord, % 10,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 0,8

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 25,0

Opland

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Nebel Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg   

Nebel Bæk

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 34



Søen: Nørre 
Tvismark Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Juvredyb Søareal, ha 5,7

Vandløbssystem Vadehavet, Rømø (øst) Middeldybde, m 1,30

Tilløb Max. dybde, m 3,00
Volumen m3                 71.500 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,54

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 46,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 26,0
Naturarealer, % 12,0
Ferskvand, % 2,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort % 10,0

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R27 - Vadehavet F1 – grovsand, % 72,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 28,0

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

89 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

H78 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

   

Nørre Tvismark Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

550 Tønder   

Ingen

Opland

F65 - Rømø

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3150 : Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks.

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 35



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Vesterhavet Søareal, ha 28,6

Vandløbssystem Langsø Kanal Middeldybde, m 0,30

Tilløb Max. dybde, m 1,40
Volumen m3                 93.000 
Opholdstid, år 0,090

Afløb VE4 - fra Kjærgård
Oplandsareal, km2 5,95

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 6,0
Befæstet/bebygget areal, % 2,0

EF-habitatområde Skov, % 30,0
Naturarealer, % 61,0
Ferskvand, % 0,3

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,1
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 71,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 29,0

Opland

F50 - Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø

13: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3150 : Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks.

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Grøft

Nørrekær/Tanesø

Søen: Nørrekær/Tanesø

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

84 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

H73 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 36



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 5,3

Vandløbssystem Varde Å Middeldybde, m 1,10

Tilløb Max. dybde, m 2,20
Volumen m3                 59.600 
Opholdstid, år 0,130

Afløb Afløb fra Nørresø
Oplandsareal, km2 1,03

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 3,0
Befæstet/bebygget areal, % 2,0

EF-habitatområde Skov, % 78,0
Naturarealer, % 17,0
Ferskvand, % 0,8

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,1
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 17,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 83,0

Nørresø

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

Beliggenhed

530 Billund   

En grøft

Søen: Nørresø

Opland

5: Kalkfattig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Beskyttelse

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 37



Søen: Rygbjerg Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 9,9

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 5,80

Tilløb Max. dybde, m 13,60
Volumen m3               492.259 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,75

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 76,0
Befæstet/bebygget areal, % 4,0

EF-habitatområde Skov, % 1,0
Naturarealer, % 7,0
Ferskvand, % 0,8

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort % 12,0

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 56,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 33,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 12,0

Opland

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Rygbjerg Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

510 Haderslev   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

59202: Vedsted Sø  

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 38



Søen: Råkærsholm 
Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 3,4

Vandløbssystem Sneum Å Middeldybde, m 3,10

Tilløb Max. dybde, m 6,00
Volumen m3               106.700 
Opholdstid, år 0,160

Afløb Et rørført afløb
Oplandsareal, km2 2,63

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 91,0
Befæstet/bebygget areal, % 4,0

EF-habitatområde Skov, % 0,4
Naturarealer, % 3,0
Ferskvand, % 0,1

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 1,0
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 23,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 71,0
F4 – sandblandet lerjord, % 4,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 2,0

Opland

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Råkærsholm Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

575 Vejen   

3 tilløb, heraf 2 dræntilløb

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 39



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 1,2

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 3,20

Tilløb Max. dybde, m 8,10
Volumen m3                 38.960 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,76

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 75,0
Befæstet/bebygget areal, %

EF-habitatområde Skov, % 24,0
Naturarealer, %
Ferskvand, %

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,3
Ikke opgjort % 1,0

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 60,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 40,0

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

Beliggenhed

510 Haderslev   

Ingen

Råstofsø v. Skrydstrup (G11)

Søen: Råstofsø v. Skrydstrup (G11)

Opland

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Beskyttelse

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 40



Søen: Selager Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 6,4

Vandløbssystem Ål Enge Middeldybde, m 0,70

Tilløb Max. dybde, m 1,70
Volumen m3                 44.500 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 2,63

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 0,5
Befæstet/bebygget areal, % 1,0

EF-habitatområde Skov, % 45,0
Naturarealer, % 53,0
Ferskvand, % 0,6

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 53,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 47,0

Opland

F50 - Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3110 : Kalk- og næringsfattige 
søer og vandhuller (Lobelie-
søer).

Selager Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

84 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

H73 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 41



Søen: Sjapmose

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 5,0

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 0,55

Tilløb Max. dybde, m 1,40
Volumen m3                 27.445 
Opholdstid, år 0,070

Afløb (grøfter)
Oplandsareal, km2 1,46

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 14,0
Befæstet/bebygget areal, % 0,6

EF-habitatområde Skov, % 25,0
Naturarealer, % 57,0
Ferskvand, % 0,6

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort % 3,0

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 70,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 30,0

Opland

13: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Sjapmose

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg 510 Haderslev  

(grøfter)

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 42



Søen: Skibelund 
Mose

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 1,4

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m -

Tilløb Max. dybde, m -
Volumen m3  - 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,50

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 61,0
Befæstet/bebygget areal, % 0,9

EF-habitatområde Skov, % 0,5
Naturarealer, % 37,0
Ferskvand, % 0,3

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 58,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 40,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 2,0

Opland

13: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Skibelund Mose

Beskyttelse

Beliggenhed

510 Haderslev   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 43



Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 23,9

Vandløbssystem Sneum Å Middeldybde, m 1,00

Tilløb Max. dybde, m 2,00
Volumen m3               239.225 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,29

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 40,0
Befæstet/bebygget areal, % 33,0

EF-habitatområde Skov, %
Naturarealer, % 0,9
Ferskvand, % 5,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 21,0
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R27 - Vadehavet F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, % 34,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, % 64,0

Fredning F6 – svær lerjord, % 0,2
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 2,0

Opland

F51 - Ribe Holme og enge med 
Kongeåens udløb

13: Kalkrig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg   

Ingen

Sneum Engsø

Søen: Sneum Engsø

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

89 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 44



Søen: Sortesø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 2,3

Vandløbssystem Ål Enge Middeldybde, m 0,50

Tilløb Max. dybde, m 1,50
Volumen m3                 12.400 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,35

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, %
Befæstet/bebygget areal, %

EF-habitatområde Skov, % 43,0
Naturarealer, % 56,0
Ferskvand, % 0,6

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 52,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 48,0

Opland

F50 - Kallesmærsk Hede og 
Grærup Langsø

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3110 : Kalk- og næringsfattige 
søer og vandhuller (Lobelie-
søer).

Sortesø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

84 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

H73 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 45



Søen: Sø i Kirkeby 
Plantage

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Listerdyb Søareal, ha 9,1

Vandløbssystem Vadehavet, Rømø (sydøst) Middeldybde, m -

Tilløb Max. dybde, m -
Volumen m3  - 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 1,75

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 2,0
Befæstet/bebygget areal, % 0,7

EF-habitatområde Skov, % 70,0
Naturarealer, % 22,0
Ferskvand, % 4,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R27 - Vadehavet F1 – grovsand, % 12,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 88,0

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

89 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

H78 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

   

Sø i Kirkeby Plantage

Beskyttelse

Beliggenhed

550 Tønder   

Ingen

Opland

F65 - Rømø

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 46



Søen: Sø i Nustrup 
Plantage

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 1,2

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 0,40

Tilløb Max. dybde, m 0,70
Volumen m3                   4.800 
Opholdstid, år -

Afløb (grøfter)
Oplandsareal, km2 9,97

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 88,0
Befæstet/bebygget areal, % 4,0

EF-habitatområde Skov, % 6,0
Naturarealer, % 1,0
Ferskvand, % 0,2

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,4
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 18,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 70,0
F4 – sandblandet lerjord, % 7,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 0,2

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 6,0

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

Sø i Nustrup Plantage

Beskyttelse

Beliggenhed

510 Haderslev   

(grøfter)

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 47



Søen: Sø i Stensbæk 
Plantage

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 3,2

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 0,40

Tilløb Max. dybde, m 1,00
Volumen m3                 12.920 
Opholdstid, år -

Afløb (grøfter)
Oplandsareal, km2 3,10

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 39,0
Befæstet/bebygget areal, % 2,0

EF-habitatområde Skov, % 43,0
Naturarealer, % 16,0
Ferskvand, % 0,2

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 55,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 45,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Beskyttelse

Beliggenhed

510 Haderslev   

(grøfter)

Sø i Stensbæk Plantage

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 48



Søen: Sø v. Astrup 
Banke

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Listerdyb Søareal, ha 1,9

Vandløbssystem Brede Å Middeldybde, m 1,10

Tilløb Max. dybde, m 2,40
Volumen m3                 19.635 
Opholdstid, år 0,160

Afløb (grøfter)
Oplandsareal, km2 0,26

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 59,0
Befæstet/bebygget areal, % 3,0

EF-habitatområde Skov, %
Naturarealer, % 36,0
Ferskvand, % 2,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R27 - Vadehavet F1 – grovsand, % 65,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, % 25,0
FKX – uklassificeret, % 9,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Sø v. Astrup Banke

Beskyttelse

Beliggenhed

550 Tønder   

(grøfter)

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

   

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 49



Søen: Sø v. 
Klåbygård 16A

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Juvredyb Søareal, ha 12,9

Vandløbssystem Vester Vedsted Bæk Middeldybde, m -

Tilløb Max. dybde, m 8,00
Volumen m3  - 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,36

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 63,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 19,0
Naturarealer, % 13,0
Ferskvand, %

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 88,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 1,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 11,0

Opland

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Sø v. Klåbygård 16A

Beskyttelse

Beliggenhed

561 Esbjerg   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Sø V for Rømø 
Kirkeby

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Listerdyb Søareal, ha 7,2

Vandløbssystem Vadehavet, Rømø (sydøst) Middeldybde, m -

Tilløb Max. dybde, m -
Volumen m3  - 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,55

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, %
Befæstet/bebygget areal, %

EF-habitatområde Skov, % 34,0
Naturarealer, % 66,0
Ferskvand, %

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R27 - Vadehavet F1 – grovsand, % 66,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 34,0

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

89 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

H78 - Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for 
Varde

88800: Rømø  

Sø V for Rømø Kirkeby

Beskyttelse

Beliggenhed

550 Tønder   

Ingen

Opland

F65 - Rømø

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

 

3. Søer, Bilag 3.1, side 51



Søen: Søer v. Galtho, 
N

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 3,4

Vandløbssystem Varde Å Middeldybde, m 3,80

Tilløb Max. dybde, m 6,80
Volumen m3               129.200 
Opholdstid, år 0,430

Afløb Vandløb nr. 624
Oplandsareal, km2 1,49

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 76,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 2,0
Naturarealer, % 14,0
Ferskvand, % 4,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 72,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 22,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 6,0

Opland

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Søer v. Galtho, N

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Vandløb nr. 5004

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Søer v. Galtho, 
S

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 3,6

Vandløbssystem Varde Å Middeldybde, m 4,40

Tilløb Max. dybde, m 6,70
Volumen m3               158.400 
Opholdstid, år 0,430

Afløb Vandløb nr. 625
Oplandsareal, km2 1,49

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 76,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 2,0
Naturarealer, % 14,0
Ferskvand, % 4,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 72,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 22,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 6,0

Opland

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Søer v. Galtho, S

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Vandløb nr. 5005

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Søgård Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 26,7

Vandløbssystem Konge Å Middeldybde, m 1,55

Tilløb Max. dybde, m 2,70
Volumen m3               418.503 
Opholdstid, år 0,050

Afløb Vamdrup Å
Oplandsareal, km2 22,46

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 88,0
Befæstet/bebygget areal, % 4,0

EF-habitatområde Skov, % 6,0
Naturarealer, % 1,0
Ferskvand, % 0,2

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,5
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 39,0
F4 – sandblandet lerjord, % 34,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, % 20,0

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 7,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Søgård Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

621 Kolding   

Hjarup Bæk (S3), Tilløb (S5), 
Fløjbjerg Bæk (S7)

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Sømose

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 2,4

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 0,80

Tilløb Max. dybde, m 1,50
Volumen m3                 15.503 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 3,59

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 49,0
Befæstet/bebygget areal, % 1,0

EF-habitatområde Skov, % 47,0
Naturarealer, % 3,0
Ferskvand, % 0,3

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 36,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 12,0
F4 – sandblandet lerjord, % 2,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 4,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 46,0

Opland

5: Kalkfattig, 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Sømose

Beskyttelse

Beliggenhed

510 Haderslev   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Sønderskov 
Mølledam

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 2,8

Vandløbssystem Konge Å Middeldybde, m 1,30

Tilløb Max. dybde, m 2,60
Volumen m3                 36.500 
Opholdstid, år 0,010

Afløb Maltbæk
Oplandsareal, km2 10,90

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 79,0
Befæstet/bebygget areal, % 11,0

EF-habitatområde Skov, % 6,0
Naturarealer, % 3,0
Ferskvand, % 0,2

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 0,2

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 85,0
F4 – sandblandet lerjord, % 4,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, % 0,2

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 10,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Sønderskov Mølledam

Beskyttelse

Beliggenhed

575 Vejen   

Maltbæk

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

664500: Fredet  
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Søen: Søndersø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 1,3

Vandløbssystem Varde Å Middeldybde, m 0,20

Tilløb Max. dybde, m 0,80
Volumen m3                   2.800 
Opholdstid, år -

Afløb Periodisk afløb
Oplandsareal, km2 1,79

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 70,0
Befæstet/bebygget areal, % 1,0

EF-habitatområde Skov, % 21,0
Naturarealer, % 7,0
Ferskvand, % 0,9

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,0
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 80,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 1,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 19,0

Opland

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Søndersø

Beskyttelse

Beliggenhed

530 Billund   

Et dræntilløb

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Søvigsund  Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Vesterhavet Søareal, ha 22,9

Vandløbssystem Henne Mølleå Middeldybde, m 0,50

Tilløb Max. dybde, m 1,10
Volumen m3               123.000 
Opholdstid, år 0,003

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 87,05

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 76,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 9,0
Naturarealer, % 10,0
Ferskvand, % 0,2

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område R1 - Fiilsø F1 – grovsand, % 47,0

Sø-naturtype F2 – finsand, % 9,0
F3 – lerblandet sandjord, % 28,0
F4 – sandblandet lerjord, % 0,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 6,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 10,0

Opland

F56 - Fiilsø

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

3150 : Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks.

Søvigsund  Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

84 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage

H73 - Kallesmærsk Hede, 
Grærup Langsø, Fiilsø og 
Kærgård Klitplantage
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Søen: Tranekær Sø 
(v. Bække)

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 5,1

Vandløbssystem Konge Å Middeldybde, m 1,10

Tilløb Max. dybde, m 3,00
Volumen m3                 56.100 
Opholdstid, år 0,160

Afløb Tranekær Bæk
Oplandsareal, km2 1,21

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 48,0
Befæstet/bebygget areal, % 0,1

EF-habitatområde Skov, % 31,0
Naturarealer, % 18,0
Ferskvand, % 2,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 12,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 56,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 32,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Tranekær Sø (v. Bække)

Beskyttelse

Beliggenhed

575 Vejen   

Diffus ind- og udsivning fra 
Stavshede Bæk

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Vedsted Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 7,8

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 4,90

Tilløb Max. dybde, m 12,00
Volumen m3               395.000 
Opholdstid, år -

Afløb Ingen
Oplandsareal, km2 0,51

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 72,0
Befæstet/bebygget areal, % 9,0

EF-habitatområde Skov, % 11,0
Naturarealer, % 7,0
Ferskvand, % 1,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, %
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 28,0

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 55,0
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Ja F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 17,0

Opland

10: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
dyb

Vedsted Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

510 Haderslev   

Ingen

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv

59202: Vedsted Sø  
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Søen: Ødis Sø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Knudedyb Søareal, ha 26,0

Vandløbssystem Ribe Å Middeldybde, m 1,00

Tilløb Max. dybde, m 2,00
Volumen m3               262.100 
Opholdstid, år 0,290

Afløb Søbækken
Oplandsareal, km2 2,08

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 76,0
Befæstet/bebygget areal, % 12,0

EF-habitatområde Skov, % 7,0
Naturarealer, % 5,0
Ferskvand, % 0,2

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,2
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, %

Sø-naturtype F2 – finsand, %
F3 – lerblandet sandjord, % 54,0
F4 – sandblandet lerjord, % 27,0

Badevandssø 1) Nej F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, % 14,0

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 5,0

Opland

9: Kalkrig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Ødis Sø

Beskyttelse

Beliggenhed

621 Kolding   

Drenderup Skovbæk

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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Søen: Ål Præstesø

Kommune(r) Søtype

Hovedopland 1.10 - Vadehavet
Delvandopland Grådyb Søareal, ha 11,2

Vandløbssystem Ål Enge Middeldybde, m 1,50

Tilløb Max. dybde, m 2,90
Volumen m3               155.000 
Opholdstid, år 0,170

Afløb Afløb fra Ål Præstesø (Va19)
Oplandsareal, km2 5,55

Natura  2000-område Arealanvendelse
Landbrugsjord, % 24,0
Befæstet/bebygget areal, % 5,0

EF-habitatområde Skov, % 53,0
Naturarealer, % 14,0
Ferskvand, % 4,0

EF-fuglebeskyttelsesområde Andet, % 0,3
Ikke opgjort %

Habitatarter Jordbunds-forhold

Ramsar område F1 – grovsand, % 3,0

Sø-naturtype F2 – finsand, % 36,0
F3 – lerblandet sandjord, %
F4 – sandblandet lerjord, %

Badevandssø 1) Ja F5 – lerjord, %

Fredning F6 – svær lerjord, %
F7 – humus, %

Natur/vildtreservat F8 – Kalkrig jord, %
FKX – uklassificeret, % 61,0

Opland

1: Kalkfattig, ikke 
brunvandet, fersk, 
lavvandet

Ål Præstesø

Beskyttelse

Beliggenhed

573 Varde   

Afløb fra Barnsø (Va21), samt 
to mindre tilløb

1 Omfattet af EF-badevandsdirektiv
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3. Søer, Bilag 3.2 
 
Udvikling i sommermiddelværdier af sigtdybde, klorofyl a, total-fosfor og total-kvælstof i 
søerne i hovedvandoplandet.  
 
Søerne i bilaget er opstillet i alfabetisk rækkefølge:  
 
Barn sø 
Brøns Mølledam 
Bønstrup Sø 
Filsø 
Fåresø 
Galtho Ndr. Sø 
Galtho Sdr. Sø 
Grindsted Engsø 
Grov Sø 
Grærup Langsø 
Guldager Mølledam 
Holm Sø 
Jels Midtsø 
Jels Nedersø 
Jels Oversø 
Karlsgårde Sø 
Knold Sø 
Kvie Sø 

Marbæk Sø – Midt 
Marbæk Sø – Vest 
Marbæk Sø – Øst 
Munkesø 
Nørrekær 
Nørresø 
Rygbjerg Sø 
Råkærsholm Sø 
Sjapmose 
Sortesø 
Sø ved Astrup Banke 
Søgård Sø 
Sønderskov Mølledam 
Søvigsund Sø 
Tranekær Sø 
Vedsted Sø 
Ødis Sø 
Ål Præstesø 

 
 
 
Det er ikke for alle søer der fremgår data i bilag 3.2. Dette skyldes manglende eller 
utilstrækkelige data til at generere bilaget, hvor der som minimum skal være taget 3 prøver i 
sommerperioden (maj – september det på gældende år). For de følgende søer fremgår der 
ikke data i bilag 3.2: 
 
Bordrup Sø 
Esberg sø 
Gram Slotssø 
Gåsehullerne 
Hellesø 
Klæggrav i Overenge 7A 
Klæggrav i Storenge 6A 
Klæggrav i Storenge 6B 
Lakolk Sø 
Løgumkloster Mølledam 
Maggesøen 
Nebel Sø 

Nørre Tvismark Sø 
Råstofsø ved Skrydstrup (G11) 
Selager Sø 
Skibelund Mose 
Sneum Engsø 
Sø i Kirkeby Plantage 
Sø i Nustrup Plantage 
Sø i Stensbæk Plantage 
Sø ved Klåbygård 16A 
Sø vest for Rømø Kirkeby 
Sømose 
Søndersø 
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Barn Sø 
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Brøns Møllesø 
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Bønstrup Sø 
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Filsø 
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Fåresø 
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Galtho Ndr. Sø 
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Galtho Sdr. Sø 
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Grindsted Engsø 
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Grov Sø 

 
 
  

3. Søer, Bilag 3.2, side 10



 

Grærup Langsø 
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Gulager Mølledam 
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Holm Sø 
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Jels Midtsø 
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Jels Nedersø 
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Jels Oversø 
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Karlsgårde Sø 
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Knold Sø 
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Kvie Sø 
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Marbæk Sø - Midt 
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Marbæk Sø - Vest 
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Marbæk Sø - Øst 
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Munkesø 
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Nørrekær 
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Nørresø 
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Rygbjerg Sø 
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Råkærsholm Sø 
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Sjapmose 
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Sortesø 
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Sø ved Astrup Banke 
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Søgård Sø 
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Sønderskov Mølledam 
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Søvigsund Sø 
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Tranekær Sø 

’ 
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Vedsted Sø 
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Ødis Sø 
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Ål Præstesø 
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4.1 Indledning 
Procedurer for fastsættelse af referencetilstand, miljømål og tilstand 
fremgår af ”Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer”. 
 

Hovedopland  
Vadehavet 

Reference 
Miljø-
mål 

Tilstand 

  Klorofyl Klorofyl Klorofyl 
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 (

J/
N

) 

Vesterhavet 0 -
1 sømil 

OW4 V3 3,3 2.4.1 7,5 13,2 2.4.2 0,25 R Nej 

Vesterhavet 1-
12 sømil 

OW4 V3 - - - - - - - - 

Grådyb OW5 V3 3,3 2.4.1 7,5 25,2 2.4.2 0,13 D Nej 
Knude Dyb OW5 V3 3,3 2.4.1 7,5 11,2 2.4.2 0,3 M Nej 
Juvre Dyb OW5 V3 3,3 2.4.1 7,5 23,4 2.4.2 0,14 D Nej 
Lister Dyb OW5 V3 3,3 2.4.1 7,5 18,2 2.4.2 0,18 R Nej 

 
Forklaringer 
Vandområde Typologi Bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, 

opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandres-
sourcer (BEK nr. 1355 af 11/12/2006) 

 Vidensniveau V1, V2 eller V3. Vidensniveau for fastsættelse af målpå-
virkning/indsatsbehov jf. Retningslinjer for udarbejdelse 
af indsatsprogrammer, bilag 5 

Reference Klorofyl  Klorofylkoncentration (µg/l) 
  Grundlag Procedure for klorofyl er beskrevet i Retningslinjer for 

udarbejdelse af indsatsprogrammer, bilag 5 
Miljømål Klorofyl Klorofylkoncentration (µg/l) ved God/Moderat tilstand 
Tilstand Klorofyl Aktuel klorofylkoncentration (µg/l) 
  Grundlag  Procedure for klorofyl er beskrevet i Retningslinjer for 

udarbejdelse af indsatsprogrammer, bilag 5 
  EQR Ecological Quality Ratio 
  Kvalitetsklasse H, G, M, R, D eller Mål ej opfyldt, ikke klassificerbar (IK) 
  Målopfyldelse (J/N) Opfylder tilstanden G/M tilstand? 

 
Tabel 4.1. Vandområder i hovedvandopland Vadehavet. Referencetilstand, miljømål 
og aktuel tilstand. 
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4.2 Vesterhavet 
Vesterhavet består af 2 vandområder, et ud til 1 sømil og et fra 1 
sømil til 12 sømil fra kysten. Fra kysten og ud til 1 sømil er der både 
krav om en god biologisk og en god kemisk tilstand.  
Fra 1 til 12 sømil består miljømålet i vandplanen udelukkende af, at 
den kemiske tilstand skal være god.  

4.2.1 Referencetilstand klorofyl 
Referencetilstand er fastsat ved de EU interkalibrerede klorofylværdi-
er for Vadehavet, 3,3 µg/l. 

4.2.2 Miljømål klorofyl 
Miljømål er fastsat ved de EU interkalibrerede klorofylværdier for Va-
dehavet, 7,5 µg/l. 

4.2.3 Tilstand klorofyl 

I vandplanen er tilstanden i Vesterhavet udtrykt ved en gennemsnits-
koncentration af klorofyl a. For hvert år er 90 % fraktilen af målte 
klorofylværdier beregnet for perioden maj til september (se Retnings-
liniernes Bilag V). Derefter er beregnet et simpelt gennemsnit af 
værdierne fra årene 2001-2005. I figur 2.1 og tabel 2.1 ses udviklin-
gen af sommerklorofyl fra 1989 til 2006. 
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Figur 4.2.1 90 % fraktiler for klorofyl i perioden maj til september for årene 
1989-2006. Data stammer fra 3 stationer i området. Data fra 2001-2005 er 
brugt til beregning af miljøtilstanden. 
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År 
90 % fraktil for klorofylmålinger maj til 
september 

Antal målinger 

1989 5.1 6 
1990 12.3 12 
1991 13.2 15 
1992 12.5 13 
1993 13.7 13 
1994 17.3 20 
1995 17.0 18 
1996 8.3 16 
1997 27.4 19 
1998 28.7 24 
1999 17.2 36 
2000 23.0 23 
2001 15.2 33 
2002 17.5 34 
2003 11.9 34 
2004 12.1 27 
2005 9.3 33 
2006 15.5 28 

 
Tabel 4.2.1 90 % fraktiler fra maj til september for klorofyl målinger samt 
antal målinger der indgår i beregningerne pr. år. Der indgår data fra 3 statio-
ner. 

4.2.4 Metode til opgørelse af indsatsbehov 

Den målsatte næringsstofpåvirkning kan ikke fastsættes specifikt for 
området.  

2.5 Miljøfarlige stoffer 

Der er ikke foretaget målinger af miljøfarlige stoffer i biota og sedi-
ment i områderne Vesterhavet 1 sømil og Vesterhavet 12 sømil. 
 

4.3 Grådyb, Knude Dyb, Juvre Dyb og Lister Dyb tide-
vandsområder 
 
Vadehavet består af 4 vandområder, Grådyb, Knude Dyb, Juvre Dyb 
og Lister Dyb. Dybene er alle klassificeret som OW5 områder.  

4.3.1 Referencetilstand klorofyl 

Referencetilstand er fastsat ved de EU interkalibrerede klorofylværdi-
er for Vadehavet, 3,3 µg/l. 

4.3.2 Miljømål klorofyl 
Miljømål er fastsat ved de EU interkalibrerede klorofylværdier for Va-
dehavet, 7,5 µg/l. 
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4.3.3 Tilstand klorofyl 

I vandplanen er tilstanden i Vadehavsdybene udtrykt ved en gennem-
snitskoncentration af klorofyl a. For hvert år er 90 % fraktilen af mål-
te klorofylværdier beregnet for perioden maj til september (se Ret-
ningsliniernes Bilag V). Derefter er beregnet et simpelt gennemsnit af 
værdierne fra årene 2001-2005. 
 
Figur 4.3.1 og tabel 4.3.1 og 4.3.2 viser udviklingen af sommerkloro-
fyl fra 1989 (1991, 1994) til 2006. 
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Figur 4.3.1 90 % fraktiler for klorofyl for perioden fra maj til september for 
klorofyl målinger 1989 (1991, 1994) til 2006. I hhv. Grådyb og Knude Dyb er 
data fra 2 stationer medtaget i beregningerne. Data fra 2001-2005 er brugt 
til beregning af miljøtilstanden. 
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Grådyb Knude Dyb 

År 

90 % fraktil 
for klorofylmå-
linger maj til 
september 

Antal  
målinger 

År 

90 % fraktil 
for klorofylmå-
linger maj til 
september 

Antal  
målinger 

1989 5.0 3 1989 2.0 2 
1990 11.0 8 1990 11.5 9 
1991 14.0 10 1991 9.5 6 
1992 14.0 10 1992 28.0 10 
1993 16.4 16 1993 27.0 10 
1994 36.5 17 1994 28.5 10 
1995 21.9 15 1995 14.5 8 
1996 23.7 16 1996 6.5 8 
1997 21.3 15 1997 17.0 10 
1998 38.5 13 1998 19.0 10 
1999 31.6 15 1999 17.5 10 
2000 18.0 14 2000 18.0 10 
2001 13.4 14 2001 14.0 10 
2002 18.6 16 2002 8.1 10 
2003 42.0 14 2003 15.0 10 
2004 29.5 12 2004 9.5 8 
2005 22.5 13 2005 9.3 10 
2006 28.5 14 2006 24.5 10 

 
Tabel 4.3.1 90 % fraktiler fra maj til september for klorofyl målinger samt 
antal målinger i beregningerne 1989 (1991, 1994) til 2006. Der indgår data 
fra 2 stationer i beregningerne for Grådyb og Knude Dyb. 
 
 

Juvre Dyb Lister Dyb 

År 

90 % fraktil 
for klorofylmå-
linger maj til 
september 

Antal 
målinger 

År 

90 % fraktil 
for klorofylmå-
linger maj til 
september 

Antal 
målinger 

1991 14.0 5 1991   
1992 42.0 4 1992   
1993 23.0 5 1993   
1994 22.0 5 1994 22.5 14 
1995 20.0 5 1995 17.9 11 
1996 17.0 6 1996 18.4 12 
1997 25.0 4 1997 36.4 16 
1998 14.0 4 1998 14.0 13 
1999 16.0 4 1999 23.5 14 
2000 32.0 5 2000 25.2 12 
2001 16.0 5 2001 15.0 12 
2002 11.0 4 2002 21.2 13 
2003 39.0 5 2003 28.5 12 
2004 40.0 5 2004 11.6 10 
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Juvre Dyb Lister Dyb 

90 % fraktil 90 % fraktil 
for klorofylmå- for klorofylmå-Antal Antal 

År År 
linger maj til målinger linger maj til målinger 
september september 

2005 11.0 5 2005 14.8 11 
2006 5.7 5 2006 18.7 6 

 
Tabel 4.3.2 90 % fraktiler fra maj til september for klorofyl målinger samt 
antal målinger i beregningerne 1989 (1991, 1994) til 2006. Der indgår data 
fra 1 station til beregningerne for hhv. Juvre Dyb og Lister Dyb. 

3.4 Metode til opgørelse af indsatsbehov 
De målsatte næringsstofpåvirkninger kan ikke fastsættes specifikt for 
områderne. 

3. 5 Miljøfarlige stoffer 

Tabel 4.3.3, 4.3.4 og 4.3.5 viser de stoffer, der er vurderet i forhold 
til placering af områderne i indsatskategorierne 2 og 3. Vurderingskri-
terierne for hhv. muslinger og sediment er angivet sammen med mål-
te værdier. 
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Stof 75%  
fraktil 

90% 
fraktil 

EAC- 
lav 
* 

Gældende  
bekendtgørelse  

** 

BEK nr 148  
af 19/02/ 
2007 *** 

Enhed 

Bly 1,70 2,60     7,5 mg/kg TS 
Cadmium 1,7 2,3     5 mg/kg TS 
Kobber 11,1 16,4       mg/kg TS 
Kviksølv 0,23 0,36   0,1   mg/kg TS 
Nikkel 3,20 4,30       mg/kg TS 
Zink 148 187       mg/kg TS 
TBT 53,7 106 0,40     µg Sn/kg TS 
Sum PAH16 458 623       µg/kg TS 
Naphtalen 43,8 54,9 500     µg/kg TS 
Phenanthren 94 116 5000     µg/kg TS 
Benz(a)anthracen 18,5 29,1       µg/kg TS 
Fluoranthen  92,1 130 1000     µg/kg TS 
Anthracen 5,3 8,3 5     µg/kg TS 
Pyren 60,7 83,8 1000     µg/kg TS 
Benz[a]pyren 20,1 33,2 5000   50 µg/kg TS 
Crysen 34,8 50,7       µg/kg TS 
Methylnaphtalener       12000   µg/kg TS 
Sum PCB7 22,7 37,3 5     µg/kg TS 
Dioxiner og furaner  
(WHO-TEQ PCDD/F) 

0,58 1,3       ng/kg TS 

CB77 copl 133 267       ng/kg TS 
CB126 copl 11,2 17       ng/kg TS 
CB169 copl 2 13,8       ng/kg TS 
BDE47 (2,2',4,4'-
tetrabromdiphenylether) 

0,45 0,67       µg/kg TS 

BDE99 (2,2',4,4',5-
pentabromdiphenylether) 

0,04 0,09       µg/kg TS 

BDE100 (2,2',4,4',6-
pentabromdiphenylether) 

<dl <dl 
**** 

      µg/kg TS 

BDE153 (2,2',4,4',5,5'-
hexabromdiphenylether) 

<dl <dl 
**** 

      µg/kg TS 

BDE154 (2,2',4,4',5,6'-
hexabromdiphenylether) 

<dl <dl 
**** 

      µg/kg TS 

diethylhexylphthalat 
(DEHP) 

2867 4192       µg/kg TS 

Di-octyl-phthalat 121 171       µg/kg TS 
Di-iso-nonylphthalate 252 1165       µg/kg TS 
Nonylphenol           µg/kg TS 
hexachlorbenzen (HCB) <dl <dl 

**** 
  50   µg/kg TS 

Hexachlorbutadien       275   µg/kg TS 
p.p.-DDE 3,8 4,4 5     µg/kg TS 
Lindan (g-HCH) <dl <dl 

**** 
      µg/kg TS 

Dieldrin     5     µg Sn/kg TS 
  Angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskategori 3 
  Angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskategori 2 
 
Tabel 4.3.3. Vurderingskriterier for indhold af forurenende stoffer i blåmuslinger. 
 
* EAC er den vejledende økotoksikologiske effektværdi som er udarbejdet af Oslo-Paris Kommissionen. 
 
**  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af for-

urenende stoffer til vandløb, søer og havet. Værdierne omregnet fra vådvægt til tørvægt. Tørvægt udgør 20% af vådvægt. Dette 
indbefatter krav i relevante EU/EF direktiver. 

 
***  Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders bekendtgørelse nr. 148 af 19-02-2007 om visse forureninger af fødevarer. 
 
**** Detektionsgrænserne (µg/kg ts) for de stoffer hvor 75 og 90 procent fraktilerne er "<dl" er: BDE100=0,03; BDE 153=0,05; 

BDE154=0,05; Hexachlorbenzen (HCB)=0,5; Lindan (g-HCH)=0,5 
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Grådyb  
tidevandsområde 

Knudedyb  
tidevandsområde 

Juvre Dyb  
tidevandsområde 

Lister Dyb  
tidevandsområde 

Stof  Enhed  
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M
a
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Bly mg/kg TS 14 0,98 1,70 3 0,90 1,20 7 1,10 1,70 7 0,97 1,90 

cadmium mg/kg TS 12 1,23 2,1 3 0,65 0,89 7 1,06 2,08 7 1,29 2,00 

Kobber mg/kg TS 11 8,50 14 3 9,0 10,3 7 10,27 13,63 7 9,77 11,93 

Kviksølv mg/kg TS 11 0,26 0,44 3 0,23 0,31 7 0,39 0,72 7 0,41 0,54 

Nikkel mg/kg TS 11 4,30 5,4 3 2,4 2,8 7 3,30 5,60 7 3,50 4,27 

Zink mg/kg TS 11 99 121 3 74,45 87,0 7 89,77 186,00 7 100,33 127,00 

TBT µg Sn/kg TS 14 52,24 128,37 3 10,15 22,43 7 11,67 17,10 7 31,16 78,09 

Sum PAH16 µg/kg TS 10 398,84 510,4 2 317,78 360,8 5 357,40 532,93 5 356,88 494,77 

Naphtalen µg/kg TS 9 32,82 40,75 1 24,29 24,29 5 31,66 49,23 5 28,32 43,70 

Phenanthren µg/kg TS 11 79,69 98,39 2 77,53 86,01 6 81,47 92,97 6 78,80 102,82 

Benz(a)anthracen µg/kg TS 11 12,09 23,86 2 10,19 12,29 6 8,60 15,66 6 8,39 15,25 

Fluoranthen  µg/kg TS 11 73,86 94,15 2 69,8 93,4 6 75,33 163,02 6 83,55 119,08 

Anthracen µg/kg TS 11 3,81 6,66 2 1,51 1,6 6 3,01 4,07 6 3,62 5,46 

Pyren µg/kg TS 11 51,33 98,18 2 45,14 61,7 6 46,42 83,44 6 49,85 68,08 

Benz[a]pyren µg/kg TS 11 14,60 24,54 2 8,97 10,8 6 12,54 22,73 6 11,25 23,45 

Crysen µg/kg TS 11 30,41 59,12 2 22,56 27,02 6 18,48 33,20 6 18,56 31,65 

methylnaphtalener µg/kg TS                         

Sum PCB7 µg/kg TS 11 22,44 26,94 3 19,68 22,34 7 13,59 20,82 7 15,96 24,49 

Dioxiner og furaner  (WHO-
TEQ PCDD/F) 

ng/kg TS                         

CB77 copl ng/kg TS                         

CB126 copl ng/kg TS                         

CB169 copl ng/kg TS                         

BDE47 (2,2',4,4'-
tetrabromdiphenylether) 

µg/kg TS 2 0,27 0,27 1 0,21 0,21 1 0,11 0,11 1 0,10 0,10 

BDE99 (2,2',4,4',5-
pentabromdiphenylether) 

µg/kg TS 2 0,10 0,10 1 0,08 0,08 1 0,11 0,11 1 0,06 0,06 

BDE100 (2,2',4,4',6-
pentabromdiphenylether) 

µg/kg TS 2 0,08 0,10 1 0,08 0,08 1 0,11 0,11 1 0,06 0,06 

BDE153 (2,2',4,4',5,5'-
hexabromdiphenylether) 

µg/kg TS 2 0,17 0,17 1 0,13 0,13 2 0,06 0,11 2 0,07 0,13 

BDE154 (2,2',4,4',5,6'-
hexabromdiphenylether) 

µg/kg TS 2 0,10 0,10 1 0,08 0,08 2 0,11 0,11 2 0,07 0,13 

diethylhexylphthalat 
(DEHP) 

µg/kg TS                         

Di-octyl-phthalat µg/kg TS                         

Di-iso-nonylphthalate µg/kg TS                         

nonylphenol µg/kg TS                         

hexachlorbenzen (HCB) µg/kg TS                         

hexachlorbutadien µg/kg TS                         

p.p.-DDE µg/kg TS                         

Lindan (g-HCH) µg/kg TS                         

Dieldrin µg Sn/kg TS                         

  Angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskategori 3 

  Angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskategori 2 

 
Tabel 4.3.4. Målte koncentrationer af forurenende stoffer i blåmuslinger. 
 
*****  Gennemsnitsværdi for analyser i området for stoffer der er omfattet af bekendtgørelse 1022 af 25. august 

2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og 
havet og median for øvrige stoffer. 

 
Til beregning af medianværdier indgår værdier under detektionsgrænsen med detektionsgrænsen, da stofferne i nati-
onale screeningsundersøgelser er påvist i marint biota og sediment 
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Vurderingskriterier Tidevandsområde 

 Grådyb Juvre dyb Lister dyb 
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Arsen   1  mg/kg TS            

Bly 24 42 5  mg/kg TS 2 10,51 12,34 10,57 12,98 12,61 13,51 33,41 45,69 11,23 11,87 

Cadmium 0,22 0,32 0,1  mg/kg TS 2 0,11 0,11 0,10 0,13 0,12 0,17 0,27 0,35 0,07 0,07 

Chrom   10  mg/kg TS                 

Kobber 10,2 13,6 5  mg/kg TS 2 4,86 6,03 5,72 6,01 5,25 5,94 11,69 18,97 4,74 5,16 

Kviksølv 0,08 0,13 0,05  mg/kg TS  0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,07 0,26 0,47 0,06 0,06 

Nikkel 12,9 18,4 5  mg/kg TS 2 10,87 11,71 9,24 11,45 10,57 10,88 13,04 17,24 8,85 9,33 

Zink 57,1 84,2 50  mg/kg TS 2 40,90 47,69 37,73 45,41 43,72 47,25 72,90 98,28 37,81 42,04 

TBT 6,02 14,1 0,002  µg Sn/kg 
TS 

2 1,29 1,79 1,50 1,59 1,38 1,44 0,97 1,08 0,27 0,39 

Sum PAH16 972 1622   µg/kg TS 2 166,07 323,22 148,42 168,77 356,76 426,37 338,42 385,78 235,15 273,47 

Naphtalen 25,9 44 50  µg/kg TS 2 12,02 15,57 6,94 10,66 14,68 15,47 30,12 40,09 9,83 15,01 

Phenanthren 52,1 98,9 100  µg/kg TS 2 13,50 24,94 16,19 17,79 29,65 40,54 68,27 104,74 18,58 19,89 

Benz(a)- 
anthracen 

42,4 86,9 100  µg/kg TS 2 9,46 15,71 6,94 8,75 19,05 23,67 16,27 21,12 11,56 13,49 

Fluoranthen  94,2 201 500  µg/kg TS 2 44,33 50,08 20,99 22,12 50,44 63,00 45,80 50,00 31,32 33,26 

Anthracen 18,3 34,3 50  µg/kg TS 2 6,09 9,43 4,84 4,95 16,74 22,69 11,69 15,52 5,73 8,39 

Pyren 65,9 135 50  µg/kg TS 2 17,46 29,74 16,10 17,62 43,16 60,02 39,12 42,24 22,95 23,59 

Benz[a]pyren 49,8 104 100  µg/kg TS 2 13,55 14,14 8,56 9,40 21,50 30,06 13,63 15,52 11,85 12,12 

Crysen 62,3 154 100  µg/kg TS 2 15,84 23,77 9,92 12,89 22,00 24,98 13,31 15,41 15,62 17,64 

Methylnaphta-
lener 

   478 µg/kg TS                 

Sum PCB7 2,24 4,64 1  µg/kg TS 2 0,65 1,22 0,38 0,59 1,31 1,78 2,55 3,53 0,69 1,01 

diethylhe-
xylphthalat 
(DEHP) 

336 1074   µg/kg TS       

     

nonylphenol 74,2 139   µg/kg TS            

hexachlorben-
zen (HCB) 

0,12 0,26   µg/kg TS       
     

hexachlorbuta-
dien 

    µg/kg TS       
     

p.p.-DDE 0,4 0,68 0,5  µg/kg TS            

Lindan (g-HCH) 0,42 0,95   µg/kg TS            
 

Dieldrin   0,5  µg/kg TS            

  Angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 3 
  Angiver værdier der giver anledning til at området placeres i indsatskatagori 2 
Tabel 4.3.5. Målte koncentrationer af forurenende stoffer i sediment fra Grådyb, Juvre og Lister dyb tidevandsområder. Enhe-
derne af de målte koncentrationer er normaliseret til 1 % TOC. 
 
* EAC er den vejledende økotoksikologiske effektværdi som er udarbejdet af Oslo-Paris Kommissionen. 
** Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende 

stoffer til vandløb, søer og havet.. Værdierne omregnet fra glødetab til TOC. TOC udgør 33 % af glødetab. 
***  Gennemsnitsværdi for analyser i området både for stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse 1669 om miljøkvalitetskrav, og for øvrige 

stoffer, da der kun er 2 prøver. 
 
Til beregning af gennemsnitsværdier indgår værdier under detektionsgrænsen med detektionsgrænsen, da stofferne i nationa-
le screeningsundersøgelser er påvist i marint biota og sediment. 
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1.0 Datagrundlag  

1.1. Indvindingsdata og boringer 
 
I Hovedvandopland Vadehavet er beregningerne af indvindingens på-
virkning af vandløb foretaget ved at indregne indvinding fra følgende an-
lægstyper: V40, V41, V50, V51, V52, V53 fra Jupiter databasen. Fælles 
for disse indvindinger er, at det indvundne vand fordeles ud på jorden, 
hvorved en del af vandet fordamper og således fjernes fra det lokale 
vandkredsløb. Der er udelukkende medtaget grundvandsindvinding da 
de få indvindingstilladelser til indvinding af overfladevand, som findes i 
Hovedvandopland Vadehavet, er beliggende langt nedstrøms i vandløbe-
ne, hvor vandføringen er meget stor. Langt størstedelen af indvindingen 
i Hovedvandopland Vadehavet sker på anlægstypen V40 (afgrødevan-
ding).  
 
Databaseudtrækket er foretaget i maj 2008 og til beregning af påvirk-
ningen er anvendt indvindingstilladelsen, ud fra den antagelse, at en 
tilladelse lægger beslag på en vandmængde, der potentielt kan udnyttes. 
Som inddata er anvendt anlæg med tilknyttede grundvandsboringer. En-
kelte anlæg har ikke oplysninger om tilknyttede boringer, og indvindin-
gen indgår derfor ikke i beregningerne. I øvrigt gælder, at der kan være 
data, som ikke indgår i beregningsgrundlaget, fordi de ikke er inddateret 
i Jupiter databasen. Hvis et anlæg har flere boringer er indvindingstilla-
delsen fordelt ligeligt mellem antal boringer og herunder antal filtre, der 
er tilknyttet den enkelte indvindingstilladelse. 
 
Indvindinger i alle terrænnære og regionale grundvandsforekomster er 
medtaget, da boringer i disse forekomstniveauer potentielt kan påvirke 
overfladevand. Boringer i dybe forekomster er ikke medtaget, da deres 
påvirkning af overfladevand er mere indirekte og regional. Til adskillelse 
af forekomsterne i dybden er anvendt lagflader fra DK/NOVANA model-
len. Grænsen mellem de regionale og de dybe forekomster udgøres 
overvejende af Bastrup lagfladen i NOVANA modellen. Boringerne er ud-
valgt ved, at midten af de enkelte filtersætninger ligger indenfor de lag, 
den pågældende forekomst afgrænses af.         
 
Den medregnede indvinding udgør for Hovedvandopland Vadehavet 107 
mio. m3 pr. år og er fordelt på i alt 5189 boringsindtag (Figur 1.1).  
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Figur 1.1 Medregnede indvindinger i Hovedvandopland Vadehavet. 
 

1.2. Medianminimumsværdier og delvandløbsoplande 
 
Medianminimumsvandføringerne i Hovedvandopland Vadehavet er be-
regnet ud fra referenceperioden 1971-2000, hvor medianminimum er 
medianen af en tidsserie af årlige døgnmiddelminimumsvandføringer for 
perioden. Data stammer fra hydrometriske stationer, hvor der er ind-
samlet tidsserier af varierende længde. Det er imidlertid ikke alle statio-
nerne, der har været i drift i hele perioden, hvorfor dele af referencesta-
tionerne er tidsserieforlænget ud fra mere veldokumenterede stationer.  
 
På basis af synkronmålinger i vandløb er der blevet beregnet medianmi-
nimumsværdier for mange små delvandsløbsoplande (i det følgende be-
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nævnt deloplande eller oplande) i Hovedvandopland Vadehavet. Udbre-
delsen af deloplandene i forhold til vandløbene inden for hovedoplandet 
fremgår af Figur 1.2.  
 

 
Figur 1.2 Deloplandenes fordeling i Hovedvandopland Vadehavet med angivelse 
af vandløbenes kravværdier i forhold til acceptable maksimale påvirkninger. 
 
Afgrænsningen af deloplandene er foretaget på basis af topografien og 
synkronmålingerne. Medianminimumsværdierne for deloplandene er i 
næsten alle tilfælde baseret på synkronmålinger, dog er for områder i 
det tidligere Sønderjyllands Amt, hvor der ikke forefindes nyere syn-
kronmålinger, anvendt vandløbstemaer med tilhørende medianmini-
mumsværdier fra amtets GIS-model LOAD. Bemærk at det ikke har væ-
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ret muligt at måle medianminimum i de kystnære dele af vandløbene, og 
der er derfor ikke knyttet medianminimumsdata til de kystnære arealer, 
der fremgår af figur 1.2. Der er ikke gjort forsøg på at ekstrapolere de 
eksisterende data til kystområderne.  
 
Endelig skal det bemærkes, at medianminimumsdataene repræsenterer 
værdierne for perioden 1971-2000 og således er påvirkede af den ind-
vinding, der har været i denne periode. De målte medianminimumsvand-
føringer repræsenterer således ikke en upåvirket tilstand (dvs. oprinde-
ligt medianminimum eller ”referencemedianminimum”). I Hovedvandop-
land Vadehavet foregår en betydelig indvinding til markvanding, som i 
det væsentligste er begyndt i 1970’erne. 
 

1.3. Vandløbsmålsætninger 
 
I Vandplanen er der givet vejledende retningslinjer for fastsættelsen af 
kravværdier for medianminimumsvandføring i forhold til vandindvindin-
gen:  
 
1. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af 

vandløbenes vandføring på over 5 % og 10-25 % af det oprindelige 
medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er hhv. høj økolo-
gisk tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af 
den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i for-
hold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. 

2. I områder der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for 
vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, 
fastsættes kravværdier for medianminimumsvandføringen, der ac-
cepterer en større % -reduktion end ovenfor angivet, hvis det ud fra 
et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske for-
hold vurderes, at miljømålene kan opnås.  

 
Kravværdier for medianminimumsvandføring er defineret som en påvirk-
ningsgrad af den oprindelige medianminimumsvandføring. Beregningen 
af oprindeligt medianminimum er beskrevet i afsnit 2.2. Vandløbenes 
kravværdier i forhold til acceptable påvirkninger i Hovedvandopland Va-
dehavet er illustreret på Figur 1.2.    
 
Som det fremgår af Figur 1.2, vil der typisk være flere forskellige vand-
løbsmålsætninger og dermed kravværdier inden for et enkelt delopland. 
Af hensyn til de senere beregninger har det været nødvendigt at knytte 
en enkelt kravværdi til hvert delopland. Dette er gjort ud fra en visuel 
vurdering af den dominerende vandløbsmålsætning inden for deloplan-
det.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 

2.0 Metodevalg og baggrund for metodevalg 
 

2.1. Beregning af indvindingens påvirkning 
 
Beregningsmetode 
Under ideelle forhold burde beregningen af vandindvindingens påvirkning 
af vandløbenes vandføring foregå ved hjælp af beregningsværktøjer eller 
numeriske strømningsmodeller, der tager hensyn til de enkelte boringers 
placering og lokale geologiske forhold. Vi er imidlertid i en situation, hvor 
der for en meget stor del af de vestjyske markvandingsområder ikke fo-
religger let tilgængelige, detaljerede data og beregningsværktøjer, der 
på en ensartet måde kan beskrive vandløbspåvirkningen som følge af 
afgrødevanding. Til brug ved udarbejdelsen af 1. generation vandplanen 
har det derfor været nødvendigt, at udfærdige vurderingsgrundlaget, 
som beskrives i det følgende.  
 
Indvindingens påvirkning er vurderet ved hjælp af en simpel GIS-baseret 
model, hvor indvindingstyperne nævnt i afsnit 1.1 er summeret inden for 
hvert delopland. Den summerede indvinding er derefter omregnet til 
vandløbspåvirkning (i l/s af vandløbets vandføring) inden for oplandet 
ved brug af en omregningsfaktor (se næste afsnit). Den beregnede på-
virkning sammenholdes herefter med oplandets vandløbsmålsætning (i 
procent som højst acceptable påvirkning af oprindeligt medianminimum 
- se afsnit 1.3), og det fremgår, hvilke oplande der er overudnyttede. 
Ved beregningerne er der taget hensyn til den kumulative påvirkning 
ned gennem et vandløbssystem, således at vand der ”tages opstrøms” 
ikke er til rådighed nedstrøms i vandløbet.   
 
Beregningerne er udført ved at inddatere vandløbsmålsætninger og sam-
let indvinding i en GIS-tabel for hvert delopland. Ved hjælp af en speci-
aludviklet applikation kombineres de indtastede data med en GIS-tabel 
indeholdende medianminimumsdata for deloplandene. Applikationen be-
regner bl.a. indvindingspåvirkningen fra hvert delopland samt den ku-
mulative påvirkning, og det fremgår også, hvor stor påvirkningen er i 
forhold til oplandets vandløbsmålsætning. Applikationens output er en ny 
GIS-tabel indeholdende resultatet af beregningerne for hvert delopland. 
Applikationen og GIS-tabellerne er nærmere beskrevet i /1/ og /2/.   
 
Omregningsfaktorer 
Det er vigtigt at notere sig, at beregningerne er foretaget på deloplands-
niveau. Beregningerne siger således ikke noget om hvordan enkelte bo-
ringer påvirker specifikke vandløbsstrækninger. Omregningsfaktoren, 
der omsætter indvindingen i deloplandet til en vandløbspåvirkning er 
imidlertid baseret på mere detaljerede beregninger, der redegør for på-
virkning på boringsniveau. Omregningsfaktoren afspejler således bl.a. 
amternes hidtidige administrationspraksis på området, som f.eks. krav 
om mindsteafstande fra vandløb (typisk 300m), tildelte vandmængder pr 
ha. Mv. 
 
Nedenstående Figur 2.1 viser resultatet af sådanne beregninger fra det 
tidligere Ribe Amt, hvor detaljerede beregninger af markvandingstilladel-
ser på boringsniveau er summeret inden for deloplande af omtrent 
samme størrelse som de her anvendte. På figuren ses en lineær sam-
menhæng mellem grundvandsindvindingen og vandløbspåvirkningen i 
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deloplandene. Regressionsanalyse (se figur 2.1) viser, at omregningsfak-
toren har værdien 2,8*10-5.  
De analytiske beregninger på boringsniveau fra Ribe Amt er foretaget 
ved benyttelse af en modificeret Jenkins beregning (kombineret med 
Stang’s beregningsmetode) og baseret på følgende forudsætninger: 

• Indvindingen foregår fordelt over 100 døgn 
• I gennemsnit indvindes 50% af den tilladte indvinding 
• 20% af det indvundne vand siver tilbage til grundvandsmagasinet 

for indvindinger, der ligger mere end 600 meter fra vandløb 
• Boringer med mindst 1 meter ler over filteret placeres bereg-

ningsmæssigt uendelig langt væk fra vandløb 
• I den benyttede formel er indlagt en faktor, som reducerer kon-

takten mellem vandløbet og grundvandsmagasinet. 
 
I to deloplande beliggende i det tidligere Ribe Amt er der lavet en sam-
menligning mellem de detaljerede beregningerne på boringsniveau og 
resultaterne fra en numerisk grundvandsmodel for de samme områder. 
Disse sammenligninger er nærmere beskrevet i /3/ og viser god over-
ensstemmelse mellem de to beregningsmetoder.     
 

Påvirkningsbidrag fra deloplandet som fkt. af oppumpningen i deloplandet
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Figur 2.1 Regressionsplot, der viser sammenhængen mellem oppumpet grund-
vand og vandløbspåvirkning i en række deloplande. Data stammer fra det tidlige-
re Ribe Amt.   
 
På grund af de store ligheder mellem geologien og de indvindingsmæssi-
ge forhold i det tidligere Ribe Amt og resten af Hovedvandopland Vade-
havet er omregningsfaktoren på 2,8*10-5 anvendt i hele Hovedvandop-
land Vadehavet.  
 

2.2. Beregning af oprindelig medianminimum 
 
Som nævnt i afsnit 1.2 repræsenterer de målte medianminimumsvand-
føringer ikke en upåvirket tilstand (dvs. oprindeligt medianminimum eller 
referencemedianminimum), og hvis de målte værdier anvendes i bereg-
ningerne, relaterer man således ikke indvindingspåvirkningen til en upå-
virket referencetilstand.  
 
For at få et overblik over størrelsen af det oprindelige i forhold til det 
målte medianminimum er der foretaget modelsimuleringer med en nu-
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merisk model. Modellen, der bl.a. dækker oplandet til Nissum Fjord, er 
dynamisk og beskriver interaktionen mellem grundvand og overflade-
vand. Modelsimuleringerne omfattede en kørsel af modellen, hvor al ind-
vinding blev slået fra for at simulere den oprindelige vandføring i vand-
løbene uden påvirkning fra indvinding. Disse simuleringer blev foretaget 
for en årrække, og der blev herefter beregnet medianminimumsvandfø-
ringer for 77 punkter i vandløbene svarende til steder med målt medi-
anminimum. Resultatet af det målte medianminimum og det modelbe-
regnede medianminimum uden indvindingspåvirkning er vist på Figur 
2.2.        
 

Modelberegnet vs målt medianminimum
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Figur 2.2 Regressionsplot, der viser sammenhængen mellem målt medianmini-
mum og modelberegnet medianminimum i 77 deloplande i oplandet til Nissum 
Fjord. Det modelberegnede medianminimum er ca. en faktor 1,5 større end det 
målte.   

 
Som det fremgår af Figur 2.2 er det modelberegnede medianminimum 
ca. en faktor 1,5 større end det målte, men der ses også en betydelig 
spredning i data med enkelte værdier beliggende langt fra regressionsli-
nien. Under hensyntagen til usikkerhederne ved sådanne vurderinger, 
blev det derfor besluttet at opskrive de målte medianminimumsværdier 
med en faktor 2 i forbindelse med beregningerne af indvindingens på-
virkning. Anvendelsen af modelberegninger fra Nissum Fjord oplandet 
vurderes at kunne lade sig gøre på grund af de store ligheder mellem 
geologien og de indvindingsmæssige forhold i oplandet til Nissum Fjord 
og Hovedvandopland Vadehavet.  
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2.3. Beregning af målopfyldelse for vandløb 
 
For hvert delopland, hvor der er overskridelse af den maksimalt accep-
table påvirkning, er der beregnet en nødvendig reduktion af indvindin-
gen. Denne reduktion er beregnet ”oppe fra” i vandløbssystemet. Dvs. at 
reduktionen først er beregnet i de øverste overskredne oplande i vand-
løbssystemerne. Derefter er påvirkningen genberegnet for hele vand-
løbssystemet, og hvis der stadig forekommer overskridelser i de ned-
strøms oplande er indvindingen reduceret i det næstkommende over-
skredne opland i nedstrøms retning. Dette gentages indtil der ikke fore-
kommer overskridelser. Hvis der stadig forekommer overskridelse i et 
opland, trods reduktion i alle overskredne opstrøms oplande, er det 
manglende reduktionsbehov fordelt ligeligt over alle opstrøms oplande.  
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3.0 Resultater 

3.1. Oplande med manglende målopfyldelse 
 
Deloplande i Hovedvandopland Vadehavet, hvor der med den aktuelle 
indvinding sker en overskridelse af den acceptable minimumsvandføring 
fremgår af figur  3.1.  
 

 
 
Figur 3.1 Tilstand i forhold til kravværdier for acceptable minimumsvandføringer 
med den aktuelle indvindingstilladelse. De røde farvemarkeringer indikerer over-
skridelse af kravværdierne for de acceptable minimumsvandføringer. 
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3.2. Vurdering af resultater 
 
De gennemførte beregninger har identificeret de delvandoplande, hvor 
påvirkningen på vandløbenes vandføring er så stor at målopfyldelse ikke 
kan forventes.  
 
Beregningerne er forbundet med usikkerhed og fastsættelse af et evt. 
indsatsbehov kan ikke ske med tilstrækkelig sikkerhed. Beregningerne 
har imidlertid identificeret deloplande, hvor en indsats kan være nød-
vendig for målopfyldelse i vandløbene. 
 
Blandt usikkerhederne ved beregningerne kan nævnes:  
 

• Beregningerne er udført på deloplandsniveau og ikke på bo-
ringsniveau. Herved inddrages ikke detaljerede oplysninger om 
lokal geologi, boringsdybde, afstand til vandløb mm. i beregnin-
gerne. 

• Beregningerne er udført på deloplandsniveau og forholder sig 
således ikke til påvirkningen af de enkelte vandløbsstrækninger. 
Der er ligeledes anvendt en samlet målsætning for hele delop-
landet selv om der er vandløbsstrækninger i oplandet med for-
skellige målsætninger.    

• Den anvendte omregningsfaktor er den samme for hele hoved-
vandoplandet, selv om det måske ville være relevant at anven-
de forskellige faktorer i forskellige områder (f.eks. pga. forskel-
lig geologi). 

• Der er anvendt topografiske skel til opdeling i deloplande og ik-
ke grundvandskel. Dette betyder dog sandsynligvis ikke så me-
get på de sandede hedesletter og bakkeøer, hvor grundvands-
oplandet og det topografiske opland langt hen ad vejen vil være 
sammenfaldende.  

• Ikke al grundvandsindvinding er inddraget i påvirkningsbereg-
ningerne. Drikkevandsindvinding er f.eks. ikke medtaget, og det 
er således muligt at beregningerne undervurderer den reelle 
påvirkning. Det vurderes dog ikke at have den store betydning i 
hovedvandoplandet, da indvindingen til markvanding er meget 
større end drikkevandsindvindingen og da drikkevandsindvin-
dingen typisk foregår fra dybe magasiner, som er overlejret af 
forholdsvis tykke lerlag.   

• Bestemmelse af oprindeligt medianminimum er behæftet med 
betydelige usikkerheder. 

 
Fremskaffelse af forbedret beregnings- og vurderingsgrundlag må for-
ventes i nogle tilfælde at resultere i en anden tilstandsvurdering end den 
der præsenteres i denne vandplan. 
 

3.3. Kobling til grundvandsforekomster 
 
Den enkelte grundvandsforekomst må ikke være påvirket af grund-
vandsindvinding i en sådan grad at tilknyttede vandløb ikke er i stand til 
at opnå deres miljømål. Det gælder typisk at flere deloplande med for-
skellige grader af påvirkning ligger inden for samme grundvandsfore-
komst. Vurderingen af, hvorvidt grundvandsforekomsten kan opfylde 
miljømål for kvantitativ tilstand, baseres derfor på en vurdering af stør-
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relsen af den del af grundvandsforekomsten, hvor den maksimale vand-
løbspåvirkning er overskredet.  Hvis overskredne deloplande overlapper 
med 20% eller mere af grundvandsforekomstens areal, opnår forekom-
sten ikke god kvantitativ tilstand. Forekomster med mindre end 20 % 
overskredne deloplande opnår således god kvantitativ tilstand, men i 
forhold til vandløbene er det vigtigt stadig at forholde sig til de over-
skredne deloplande, der ligger i forekomster med god kvantitativ til-
stand.     
 
På Figur 3.2 og 3.3 vises de overskredne deloplande i forhold til hen-
holdsvis de terrænnære og de regionale forekomster.  Det fremgår af 
Vandplanens Tabel 2.3.15 og Kortbilag 9, hvilke forekomster, der opnår 
god hhv. ringe kvantitativ tilstand. 
 

 
Figur 3.2 Sammenhæng mellem terrænnære grundvandsforekomster og over-
skredne deloplande.  
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Figur 3.3 Sammenhæng mellem de regionale grundvandsforekomster og over-
skredne deloplande.  
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1.0 Indledning 
Dette tekniske baggrundsnotat til vandplanen for Hovedvandopland 
1.10 Vadehavet indeholder en uddybende beskrivelse og anvendelse 
af vandplanens datagrundlag.  
 
Baggrundsnotatet skal betragtes som en del af grundlaget for vand-
planen med tilhørende indsatsprogram. 
 
Notatet redegør for de beregningsforudsætninger og metoder, der in-
den for de forskellige områder er anvendt ved vurdering af vandom-
rådernes tilstand, belastningsforhold, påvirkninger m.v. i forhold til 
vandløb, søer, kystvande og grundvand. Desuden fremgår de konkre-
te punktkildedata og belastningsdata, der er anvendt som udgangs-
punkt for fastlæggelse af vandplanens indsatsprogram. 
 
Planerne er baseret på det bedst tilgængelige datagrundlag; men det 
skal bemærkes, at det grundlag, der har været til rådighed, af histo-
riske årsager, kan variere mellem de forskellige oplande. 
 
Vandplanen og baggrundsnotatet er udarbejdet i overensstemmelse 
med retningslinjerne beskrevet i ”Retningslinjer for udarbejdelse af 
indsatsprogrammer” (Miljøministeriet, By- og Landskabstyrelsen, 
2010) samt under anvendelse af virkemidler som fremgår af ”Virke-
middelkatalog” (Miljøministeriet, By- og Landskabstyrelsen, 2010). 
 
Som supplement til vandplanen og baggrundsnotatet er desuden på 
internettet udgivet en række dynamiske kort (WebGIS), der mere de-
taljeret præsenterer de anvendte data.  

1.1 Generel usikkerhed 

De enkelte punktkilders belastningsbidrag er medregnet i det opland, 
hvor udløbet er registreret som et punkt med UTM-koordinater i bag-
vedliggende databaser. DMU har defineret de anvendte oplandsgræn-
ser. Der er konstateret nogle uoverensstemmelser i forhold til de fak-
tiske forhold, som er registreret af Miljøcentret. Det har ikke været 
muligt at korrigere alle fundne fejl, ligesom det pga. manglende ad-
gang til elektroniske kloakoplandskort og drænkort med registrering 
af afstrømning, der går på tværs af vandskel, heller ikke har været 
muligt at korrigere oplandskortene for sådanne forhold.  
Derfor kan udløbenes lokalisering i oplande være behæftet med fejl. 
Sådanne fejl vil primært være knyttet til udløb med beliggenhed tæt 
på en oplandsgrænse og i byområder. 
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2.0 Renseanlæg 
I bilag 6.3 er vist en oversigt over renseanlæg i hovedvandoplandet, 
hvor der foreslås indsats. Af oversigten fremgår udledningen af vand 
og stof (NPO) i status og baseline.  

2.1 Status 
Status beregnes på baggrund af udledningsdata for 2005. Data er 
hentet fra databasen Win-Spv. Der er tale om data for udledningen 
der som udgangspunkt er beregnet på grundlag af målinger på det 
enkelte renseanlæg. På mindre anlæg uden målinger, anvendes erfa-
ringstal fra Miljøstyrelsen. For anlæg uden måling af vandmængde 
og/eller stofkoncentrationer anvender WinSPV standardtal, som de 
fremgår af NOVANA Teknisk Anvisning for Punktkilder /3/. Dette gæl-
der både kommunale og private renseanlæg. 

2.2 Baseline 
Baseline beregnes efter allerede gennemførte ændringer (siden 2005) 
og gennemførelse af de tiltag der med de kommunale spildevands-
planer som er besluttet gennemført inden 2015. 
 
Hvis der ikke er ændringer sættes udledningen i baseline lig med ud-
ledningen i status. Miljøcenteret har gennemgået samtlige kommu-
ners spildevandsplaner som har været politisk godkendte. Ved mang-
lende viden er baseline sat lig med status. I forbindelse med forhø-
ringen er data for renseanlæg kvalificeret efter tilbagemelding fra 
kommunerne. 

2.3 Indsats 
Renseanlæg udpeges på vandløbsstrækninger, hvor målsætningen ik-
ke er opfyldt, og hvor det via overvågning skønnes, at den organiske 
påvirkning fra renseanlægget er årsag eller medvirkende årsag til den 
manglende målopfyldelse. Det skønnes ud fra en faglig vurdering, 
hvilket virkemiddel der skal benyttes for at opnå målopfyldelse.  
 
Der er benyttet virkemidler om forbedret spildevandsrensning 4.3 (M 
til MBN), 4.4 (MBN til MBNDK) og 4.5 (MBNDK til MBNDK med efter-
polering) samt om afskæring af udledningen 4.6 (afskæring af udled-
ning af spildevand til andet vandområde/andet renseanlæg). For vir-
kemiddel 4.3, 4.4 og 4.5 er virkemiddelkatalogets renseeffekter be-
nyttet, som herefter er ganget med den aktuelle baseline-udledning i 
PE, for at finde den reduktion af udledningen, der kan opnås. For vir-
kemiddel 4.6 er der reduceret med den aktuelle udledning til vand-
området, hvis anlægget afskæres til andet område, hvor udledningen 
tilsvarende er forøget. Hvis anlægget afskæres til et renseanlæg i 
samme opland, er der ikke indregnet en effekt, da udledningen på 
det anlæg, der modtager spildevandet kun vil blive forøget en smule 
og renseprocenten forbedret minimalt. Det gælder primært for min-
dre anlæg der afskæres til et stort anlæg. 
 
I Hovedopland Vadehavet er der foreslået indsats på 27 anlæg.  
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2.4 Usikkerhed 

Ved transportberegninger er der usikkerhed på både den målte vand-
føring og den målte koncentration. Usikkerheden på vandføringen er i 
dag begrænset væsentligt, idet alle større renseanlæg har kontinuert 
registrering af vandføringen. Årsvandmængden eller samtlige døgn-
vandmængder kan derfor inddrages i beregningerne. Koncentrationen 
i afløbsvandet bestemmes kun et mindre antal gange hvert år.  

Minimumsprøveantallet er fastlagt i spildevandsbekendtgørelsen /2/. 
På renseanlæg med en kapacitet under 100 PE skal der foreligge 2 
prøver pr. år og for renseanlæg mellem 100 og 1.000 PE skal der fo-
religge 6 analyser pr. år på afløb. På anlæg indtil 50.000 PE skal der 
analyseres mindst 12 prøver på afløb. Anlæg over 50.000 PE skal 
analysere mindst 24 prøver på afløb. Ved belastningsopgørelsen an-
vendes den bedst mulige opgørelse af vandmængderne sammen med 
de målte koncentrationer, derfor kan det generelt siges, at jo mere 
betydende en kilde er, jo bedre er udledningen bestemt. 

Analyseusikkerheden på koncentrationsbestemmelserne er mindre 
end 10 %. Usikkerheden i forbindelse med prøvetagningen kan imid-
lertid være betydende. Hvor stor usikkerheden er, afhænger af spil-
devandets indhold af partikulært stof og prøvetagningsudstyret. På 
moderne biologiske renseanlæg med næringssaltfjernelse er indhol-
det af partikulært stof lavt og afløbsvandet så homogent, at denne 
usikkerhed er væsentligt reduceret. Usikkerheden på prøvetagningen 
er også reduceret, idet flere renseanlæg har moderne, fastinstalleret 
prøvetagningsudstyr. 

Når det forudsættes at prøverne er udtaget repræsentativt, kan der 
på det enkelte anlæg være en væsentlig usikkerhed i bestemmelsen 
af den samlede udledning. Usikkerheden knytter sig til de få analyser 
af koncentrationen. På hovedoplandsniveau, hvor der typisk vil være 
flere renseanlæg, vil usikkerheden dog blive begrænset, fordi de en-
kelte usikkerheder udligner hinanden. 
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3.0 Regnbetingede udløb (RBU) 
I bilag 6.4 er vist en oversigt over RBU i hovedvandoplandet hvor der 
foreslås indsats. Af oversigten fremgår udledningen af vand og stof 
(NPO) i status og baseline. 

3.1 Status 
For data fra tidligere Sønderjyllands Amt er status beregnet på bag-
grund af de data Kommunerne/Amtet har langt ind i databasen Win-
Ris4. For data fra tidligere Vejle Amt, er beregningen foretaget på 
baggrund af byarealer (top10DK) og arealenhedstal.  

For data fra tidligere Ribe Amt, er ældre normalårsopgørelser op-
summeret på gamle oplande fra amtets recipientkvalitetsplanlægning. 
På et gammelt kort er hver RBU tilknyttet et oplandsnummer. Alle be-
regnede mængder er summeret for hvert enkelt opland. For hvert 
gammelt opland er der fundet et tilsvarende DMU-opland.  

Ved afvigelser mellem oplande er der gjort følgende: Hvis DMU-
oplande er større end de gamle oplande, er flere gamle oplande til-
knyttet samme DMU-opland og summeret. Hvis DMU-oplande er min-
dre end de gamle oplande, er udledningen tilknyttet det opland, hvor 
der er mest bymæssig bebyggelse. 

3.2 Baseline 

Baseline er generelt sat lig statussituationen, da det teknisk ikke har 
været muligt, at indregne plansituationen for de kommuner, hvor 
spildevandsplanen rækker udover år 2005. I forbindelse med forhø-
ringen har mange kommuner givet tilbagemeldinger om planlagte til-
tag som er indført i baseline.  

3.3 Indsats 

Der er foreslået gennemført en indsats på overløbsbygværker hvis 
det i et delopland vurderes at målsætningerne for et vandløb og/eller 
sø ikke vil blive opfyldt medmindre belastningen fra overløbene ned-
bringes. Indsatsen på overløbsbygværkerne sker med henblik på at 
reducere udledningen af iltforbrugende stoffer. I nogle tilfælde kan 
det være nødvendigt at etablere bassiner med henblik på at reducere 
udledningen af fosfor.  
 
For enkelte søer er det vurderet, at der kan være et behov for yderli-
gere at begrænse tilledningen af fosfor fra de regnbetingede udled-
ninger. 
 
Indsatsen består i etablering af first-flush bassin som udgangspunkt 
på 5 mm. hvor afløbstallet generelt er forudsat at være 4,5 
l/s/red.ha, hvilket betyder at udledningen reduceres til 250 
m3/red.ha., jf virkemiddelkataloget. Effekten af etablering af bassiner 
fremgår af virkemiddelkataloget /1/. 

I hovedvandopland Vadehavet er der foreslået indsats på 39 over-
løbsbygværker, med en afledning fra samlet ca. 610 ha/red. 
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4.0 Spredt bebyggelse 

4.1 Status 

For den spredte bebyggelse er data genereret på baggrund af oplys-
ninger om adresser, bygninger og afløbskoder fra OIS (BBR). 
Udledningen beregnes fra den spredte bebyggelse ud fra et udtræk 
fra OIS (se bilag 6.1 for anvendelig SQL-udtryk). Afløbskoder for de 
enkelte ejendomme i BBR er oversat til BLST’s afløbskoder angivet i 
bilag 6.2. NOVANA´s vejledende tal for udledte mængder ganges på 
ejendomme registreret med udledning. 

4.2 Baseline 
Baseline 2015 beregnes ved, at sammenkøre punkterne for de enkel-
te spredte bebyggelser med de gældende kort fra regionplanen over 
renseklasser for spredt bebyggelse v.h.a. GIS analyser. 

Det antages herefter, at de ejendomme der skal have forbedret rens-
ning i baseline, vil rense svarende til et minibiologisk renseanlæg. 
Renseeffektiviteten for de forskellige renseklasser ses i nedenstående 
tabel.   

Renseklas-
se 

Afløbskode 
BLST 

Renseeffek-
tivitet N 

Renseeffek-
tivitet P 

Renseeffek-
tivitet O 

Renseeffek-
tivitet Vand 

SOP A1 35   90 95 0 

SO B1 35 50 95 0 

OP C1 30 90 90 0 

O D1 30 50 90 0 
 
Tabel 1. Renseeffektiviteter for minibiologiske renseanlæg 

4.3 Indsats 

Der er foreslået gennemført en indsats på ejendomme i spredt be-
byggelse hvis det i et delopland vurderes at målsætningerne for et 
vandløb og/eller sø ikke vil blive opfyldt medmindre belastningen re-
duceres. Der er altså tale om en revision af regionplanens områdeud-
pegninger. Indsatsen på spredt bebyggelse sker med henblik på at 
reducere udledningen af iltforbrugende stoffer og i nogle tilfælde op-
strøms søer med henblik på at reducere udledningen af fosfor.  
 
Ved etablering af et SO-anlæg (sandfilter anlæg) er effekten 31 kg 
BI5/ejendom/år og 1 kg P/ejendom/år. Ved etablering af SOP-anlæg 
stiger effekten for fosfor til 2 kg P/ejendom/år. 
I hovedvandopland Vadehavet er der foreslået indsats på yderligere 
520 ejendomme af hensyn til vandløb, og 1 ejendom af hensyn til sø-
er. 

4.4 Usikkerhed 
Oplandsafgrænsning 
Regionplaner og Vandplaner anvender topografiske oplande, hvis af-
grænsninger er behæftet med usikkerhed. 
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Påbud til en ejendom om forbedret rensning, forudsætter at ejen-
dommens afledning til vandområdet i oplandet er dokumenteret. Om-
fanget af udpegede ejendomme kan derfor justeres i forbindelse med 
kommunens kortlægning af afløbsforholdene i området. 
 
Hvis det viser sig, at ejendomme uden for den angivne oplandsgræn-
se via drænsystemer eller lignende afleder spildevand til et vandom-
råde i et udpeget opland, er disse også omfattet af udpegningen. Hvis 
det viser sig at en ejendoms spildevand ikke afledes til vandområdet i 
et udpeget opland, er ejendommen ikke omfattet af udpegningen. 
 
Datakvalitet i BBR 
I BBR-registeret indgår der fejlagtigt ejendomme som spredt bebyg-
gelse der i realiteten er kloakerede ejendomme.  
 
Udtræksmetode 
Oversættelse af afløbskoder fra BBR til BLST sker ikke helt uden tab 
pt., fordi der i BBR kun er 11 afløbskoder og BLST har over 25 afløbs-
koder. Oversættelsen er sket efter bedste faglige skøn, men har no-
get usikkerhed tilknyttet.  
 
Oversættelsen af ejendomstyperne fra BBR til BLST er også sket efter 
bedste faglige skøn. Koderne for ejendommens anvendelse i BBR er 
her anvendt. En del af ejendomme har anvendelse der vurderes ikke 
at relatere til beboet bebyggelse, og disse ejendomme er derfor sor-
teret fra. 
Sommerhuse udpeges ikke efter BBR, men efter SVUR (Statens VUR-
deringsregister). Størst usikkerhed er tilknyttet kolonihavehuse, da 
de er dårligt bestemt i BBR. 
 
GIS-analyser 
Da der i BBR ikke er angivet et udledningspunkt anvendes koordina-
tet for ejendomme også som udledningspunktets placering. Det giver 
en usikkerhed i de tilfælde, hvor afledningen fra ejendomme er til-
koblet en drænrørsledning. 
 
Selve beregningen af udledningsmængderne bygger på BLST’s model 
for den spredte bebyggelse. Modellen anvender erfaringstal for ren-
seeffektiviteter og antal PE pr. ejendom, hvilket giver nogle usikker-
heder i forhold til de virkelige udledninger. 
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5.0 Virksomheder 
I bilag 6.5 er vist en oversigt over virksomheder i hovedvandoplan-
det, hvor der foreslås indsats. Af oversigten fremgår udledningen af 
vand og stof (NPO) i status og baseline. 

5.1 Status 
Status beregnes på baggrund af udledningsdata for 2005. For virk-
somheder, der ikke særskilt måles på i NOVANA er anvendt NOVANAs 
skemaindberetning fra miljømyndigheden.  

5.2 Baseline 

Med mindre der foreligger konkret viden for de fremtidige tiltag for 
virksomhedsudledningen sættes Baseline lig med Status 2005. Med 
konkret viden for fremtidige tiltag, menes tiltag omfattet af meddelte 
godkendelser. 

5.3 Indsats 
Virksomheder udpeges på vandløbsstrækninger, hvor målsætningen 
ikke er opfyldt, og hvor det via overvågning skønnes, at den organi-
ske påvirkning fra udledningen er årsag eller medvirkende årsag til 
den manglende målopfyldelse.  I hovedopland Vadehavet er der ikke 
foreslået indsats på virksomheder. 

5.4 Usikkerhed 

Variationer i produktion på virksomhederne kan medføre at udlednin-
gen varierer i størrelse. Virksomheden kan i planperioden have fore-
taget en produktionsændring, der medfører en ændret udledning. 
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6.0 Ferskvandsdambrug 
I bilag 6.6 er vist en oversigt over ferskvandsdambrug i hovedvand-
oplandet, hvor der foreslås indsats. Af oversigten fremgår udlednin-
gen af vand og stof (NPO) i status og baseline. 

6.1 Status 
Udledningen er fundet ved teoretisk beregning på baggrund af det til 
Miljøstyrelsen indberettede foderforbrug og produktion for året 2005. 
At det indberettede foderforbrug er blevet benyttet betyder, at der er 
brugt det antal tons, det enkelte dambrug har fodret med og produ-
ceret i 2005. Ud fra det teoretisk beregnede produktionsbidrag, er 
udledningen beregnet ved at fratrække rensegraden for de rensefor-
anstaltninger, der er etableret på dambruget. 
 
Hvis dambruget ikke har haft et foderforbrug i 2005 eller et betyde-
ligt lavere forbrug end normalt, er beregningen foretaget på bag-
grund af den årlige tilladte fodermængde. 
 
Ved enkelte dambrug med lavt foderforbrug og stor opholdstid, bliver 
resultatet, at den teoretiske beregning af den organiske udledning 
bliver negativ. I disse tilfælde er der foretaget en teoretisk beregning, 
der ikke er baseret på opholdstid, men hvor beregningen er baseret 
på foderforbruget, fratrukket den mængde kvælstof, fosfor og orga-
nisk stof fiskene optager samt dambrugets rensegrad for det specifik-
ke næringsstof. 

6.2 Baseline 
Med mindre der foreligger konkret viden for de fremtidige tiltag for 
ferskvandsdambrug, sættes Baseline lig med Status 2005. Konkret 
viden for fremtidige tiltag kan være, at et dambrug nedlægges eller 
omlægges til modeldambrug. 

6.3 Indsats 
På vandløbstrækninger påvirket af organisk stof, og hvor det skøn-
nes, at dambruget er en væsentlig kilde, er der benyttet virkemiddel 
5.1 om recirkulering for ferskvandsdambrug. I Hovedopland Vadeha-
vet er der foreslået indsats på 23 ferskvandsdambrug. 

6.4 Usikkerhed 

Der kan være dambrug, der har haft et mindre foderforbrug i 2005 
end normalt. Her vil statusudledningen være mindre end i et norma-
lår ligesom Baseline vil være mindre, hvis den blot er fremskrevet, og 
der ikke er andre planer med dambruget. 
 
På de store og mellemstore dambrug udføres målinger af udlednin-
gen. Såvel målinger som teoretiske beregninger er behæftet med en 
vis usikkerhed.  
 
Den teoretisk beregnede BI5 udledning er dog formentlig overestime-
ret, idet metoden ikke tager hensyn til produktudvikling og forbedring 
af foderkvaliteten. 
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7.0 Havbrug 

7.1 Status 

Opgørelse af kvælstof og fosfor bidraget fra havbrug er foretaget ved 
teoretisk beregning på baggrund af havbrugenes indberettede foder-
forbrug og produktion for året 2005. Data er leveret fra Miljøstyrel-
sen.  

For havbrug beregnes udledningen på baggrund af regler fastsat hav-
brugsbekendtgørelsens bilag 6.1, pkt. 2., således at stofbidraget be-
regnes som differensen mellem de mængder af kvælstof og fosfor, 
der tilføres med foderet og de mængder, der fjernes med produktio-
nen. 

7.2 Baseline 
Med mindre der foreligger konkret viden for de fremtidige tiltag for 
havbrug sættes Baseline lig med Status 2005. 

7.3 Indsats 

Der er ingen havbrug i hovedvandopland Vadehavet. 

7.4 Usikkerhed 

Der kan være dambrug, der har haft et afvigende foderforbrug eller 
en afvigende produktion i 2005 i forhold til normalt. Her vil statusud-
ledningen være afvigende fra et normalt år ligesom Baseline dermed 
vil være afvigende. 
 

8.0 Referencer 
/1/ Virkemiddelkatalog januar 2010.  
/2/ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyt-

telseslovens Kapitel 3 og 4, (Spildevandsbekendtgørelsen, Bek. 
nr. 1448, 2007). 

/3/ NOVANA Teknisk Anvisning for Punktkilder 
 

 
6. Punktkilder, side 10 

 

 
 

 



9.0 Bilag 

Bilag 6.1  

 
1. Udtræk fra OIS til Spredt bebyggelse  
I forbindelse med udtrækket for oplysninger om den spredte bebyg-
gelse tilføjes tre afledte tabeller i OIS databasen for at have en for-
nuftig forespørgselshastighed.. Tabellerne gemmes på en server i 
BLST, felterne der indgår i tabellerne er listet nedenfor.  
 
 • SPREDT_AfloebAdr  
 o RowID (Unik identifikation)  
 o KOMMUNE_NR  
 o EJD_NR  
 o VEJ_KODE  
 o HUS_NR  
 o POSTNR  
 o POSTDISTRIKT  
 o VEJ_NAVN  
 o HusNr  
 o BYNAVN  
 o AFLOEB_KODE  
 o AFLOEB_KODE_T  
 o AFLOEB_KODE_OPRIND  
 o BYG_ANVEND_KODE  
 o BYG_ANVEND_KODE_T  
 o VUR_BENYT_KODE  
 o VUR_BENYT_KODE_T  
 o ADR_E_ETRS89  
 o ADR_N_ETRS89  
  
 • SPREDT_SumAfloebBygAnv  
 o RowID (Unik identifikation)  
 o Antal (Antal grupperet på KOMMUNE_NR, EJD_NR,  
 VEJ_KODE, HUS_NR , BYG_ANVEND_KODE og AF
 LOEB_KODE)  
 o KOMMUNE_NR  
 o EJD_NR  
 o VEJ_KODE  
 o HUS_NR  
 o SumBygArlSaml  
 o MinBygArlSaml  
 o MaxBygArlSaml  
 o BYG_ANVEND_KODE  
 o AFLOEB_KODE  
  
 • SPREDT_SumEjdAdr  
 o RowID (Unik identifikation)  
 o Antal (Antal grupperet på KOMMUNE_NR, EJD_NR fra  
 CO31000T OSAK adresse)  
 o kommune_nr  
 o ejd_nr  
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De tre tabeller opdateres i forbindelse med den ugentlige opdatering 
af OIS databasen. Tabellerne opdateres af fem procedure  

 VSP_OpdaterSpredtBebyg01  
 VSP_OpdaterSpredtBebyg02  
 VSP_OpdaterSpredtBebyg03  
 VSP_OpdaterSpredtBebyg04  
 VSP_OpdaterSpredtBebyg05  
 
2. De tre tabeller  
I de tre tabeller består af en hovedtabel ”SPREDT_AfloebAdr” og to 
summeringstabeller ”SPREDT_SumAfloebBygAnv” og 
”SPREDT_SumEjdAdr”  
 
2.1. SPREDT_AfloebAdr  
Tabellen giver ét renseanlæg / ejendom på en given adresse. Til hver 
adresse knyttes tre koder :  
 

afløbskode fra BBR  
bygningsanvendelse fra BBR  
Ejendomsanvendelsen fra SVUR  

 
I skrivende stund 20. august 2008 er der små 800 adresser der fin-
des mere end én gang �fordi hver af disse adresser indeholder flere 
ejendomme – hvilket dog skal ses i forhold til at tabellen i alt inde-
holder små  2.000.000 adresser. For disse adresser vil der registreres 
flere renseanlæg pr. adresse, hvilket kan være en fejlkilde. Et ek-
sempel kunne være et landbrug, hvor beboelsen er én ejendom og 
driftsbygningerne og jorden en anden.  
 
Afløbskode (AFLOEB_KODE)  
Da der kan være flere bygninger på en given adresse med hver deres 
afløbskode tilknyttes afløbskoden ud fra en prioriteret liste (se afsnit 
om Prioriteringstabeller). Afløbskoden tages primært �hvis den fin-
des �fra BBR�bygning (tabel CO10100T i OIS databasen) og AF-
LOEB_KODE_OPRIND sættes til ”byg”. Hvis der ikke findes en afløbs-
kode i BBR�bygning tages koden sekundært fra BBR�ejendom (tabel 
CO10000T i OIS databasen), og AFLOEB_KODE_OPRIND sættes til 
”ejd” .  
 
Bygning anvendelseskode (BYG_ANVEND_KODE)  
Til hver adresse er der knyttet oplysninger om hovedbygningens an-
vendelse. De tages fra tabellen BBRbygning. Da der oftest findes flere 
bygninger på en given adresse vælges hovedbygningen ud fra en pri-
oriteret liste (se afsnit om Prioriteringstabeller)  
 
Eksempelvis er hovedbygningen for en gård, den bygning der anven-
des til beboelse, hvor bygningerne til drift er sekundære.  
 
Kode for ejendommens anvendelse (VUR_BENYT_KODE)  
Anvendelseskode på ejendomsniveau fra Vurderingsregisteret 
(SVUR).  
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Tabellen har desuden en fuld postadresse tilknyttet.  
 
2.2. SPREDT_ SumAfloebBygAnv  
Denne tabel indeholder en summering på adresser med ejendoms-
nummer �jf. SPREDT_AfloebAdr �hvor der summeres over bygnings-
anvendelseskode og afløbskode. Det vil sige, at det eksempelvis er 
muligt for et landbrug at se hvor mange driftsbygninger der er på 
adressen. Desuden indeholder tabellen arealer for den mindste byg-
ning, den største bygning samt en summering af bygningsarealerne. 
  
2.3. SPREDT_SumEjdAdr  
Denne tabel indeholder en summering over de ejendomme der har 
mere end én adresse. Tabellen fortæller altså hvilke ejendomme der 
optræder mere end en gang i SPREDT_AfloebAdr.  
 
SPREDT_SumEjdAdr er medtaget for at få en i indikation på om der 
muligvis kunne ligge kolonihaveforeninger på de ejendomme, hvor 
der er mange adresser.  
 
2.4. Kendte problemer  

1. Data sætte indeholder ikke ejerlejligheder, men da data skal 
bruges i det åbne land anses dette ikke som et problem.  

2. Kolonihaver findes ikke nødvendigvis i datasættet, da disse of-
te ikke er registreret i BBR, og ofte kun er registreret med en 
adresse.  

 
Prioritering af afløbskoder  
 
Prioritering  Kode  Tekst  

1  75  
Blandet afløbsforhold på ejendom (er specifi-
ceret på bygninger)  

2  10  Afløb til offentligt spildevandsanlæg  

3  29  
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg 
med tilladelse  

4  30  Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg  
5  32  Mekanisk og biologisk rensning  
6  11  Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg  

7  21  
Afløb til samletank for toiletvand og mek. 
rens. af øvr. spildevand  

8  31  
Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til 
vandløb, sø eller hav  

9  20  Afløb til samletank  

10  70  
Udledning uden rensning direkte til vandløb, 
søer eller havet  

11  80  Anden type afløb  
12  90  Intet afløb  
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Prioritering af anvendelseskoder  
 
Prioritering  Kode  Tekst  
 110  Stuehus til landbrugsejendom  
 120  Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)  
 130  Række‐, kæde‐eller dobbelthus  
 

140  
Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, her-
under 2‐familiehus)  

 150  Kollegium  
 

160  
Døgninstitution (pleje‐, alderdoms‐, børne‐, 
eller ungdomshjem)  

 190  Anden bygning til helårsbeboelse  
 

330  
Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden 
servicevirksomhed  

 
440  

Daginstitution (børnehave, vuggestue eller 
lignende)  

 
410  

Biograf, teater, bibliotek, kirke, museum el-
ler lign.  

 
420  

Undervisning og forskning (skole, gymnasi-
um eller lignende)  

 430  Hospital, sygehjem, fødeklinik eller lignende  
 

520  
Bygning til ferieformål (feriekoloni, vandre-
hjem eller lignende)  

 
530  

Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignen-
de (idrætsudøvelse)  

 
490  

Bygning til anden institution, herunder ka-
serne, fængsel og lign.  

 510  Sommerhus  
 540  Kolonihavehus  
 

210  
Avls‐og driftsbygning (til landbrug, skov-
brug, gartneri m.v.)  

 
220  

Fabrik, værksted (til industri, håndværk 
m.v.)  

 
230  

El‐, gas‐, vand ‐, varmeværk, forbrændings-
anstalt eller lignende  

 
290  

Anden bygning til landbrug, industri eller 
lign.  

 
310  

Transport‐eller garageanlæg (fragt-
mandshal, lufthavnsbygning o.l.)  

 
320  

Kontor, handel, lager, offentlig administrati-
on  

 
390  

Anden bygning til handel, transport eller lig-
nende  

 590  Anden bygning til fritidsformål  
 910  Garage 1‐2 køretøjer  
 920  Carport  
 930  Udhus  
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Bilag 6.2 

 

Oversættelse af afløbskoder fra BBR til BLST  

Alle ejendomme i BBR med afløbskoden 10 (afløb til kloak) sorteres fra. 

    
AFLOEB 

_KODE_BBR 
AFLOEB _TEKST_BBR 

AFLOEB _KODE_MST 
(Før MST-kodeliste er 
ændret) 

AFLOEB _TEKST_MST 
(Før MST-kodeliste er 
ændret) 

11 
Afløb til fællesprivat spil-
devandsanlæg 

E1 Mekanisk 

20 Afløb til samletank A4 Samletank 

21 
Afløb til samletank for 
toiletvand og mek. rens. 
af øvr. spildevand 

E8 
Samletank toilet + 
Mekanisk gråt 

29 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg med 
tilladelse 

A2 Nedsivning 

30 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg 

A2 Nedsiving 

31 
Mekanisk rensning med 
privat udledn. dir. til 
vandløb, sø eller hav 

E1 Mekanisk 

32 
Mekanisk og biologisk 
rensning 

E2 Mekanisk biologisk 

70 
Udledning uden rensning 
direkte til vandløb, søer 
eller havet 

E16 Urenset 

75 
Blandet afløbsforhold på 
ejendom (er specificeret 
på bygninger) 

E1 Mekanisk 

80 Anden type afløb E1 Mekanisk 

90 Intet afløb A13 Intet afløb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 6.3 

Renseanlæg 

Anlægsnavn 
Anlægs 
type 

Godkendt 
PE 

N 
2005 P 2005 

BI5 
2005 

Vand 
2005 

N 
2015 P 2015 

BI5 
2015 

Vand 
2015 Indsats 

      m3 kg kg kg m3 kg kg kg   
Husum-Ballum MBN 475,0 1420,3 193,0 496,0 143934,0 1420,3 193,0 496,0 143934,0 x 
Familieplejen i Sønderjylland MB 31,0 95,0 21,0 136,0 3095,0 95,0 21,0 136,0 3095,0 x 
Toftlund MBNDK 5000,0 2342,0 189,0 1163,0 455239,0 2342,0 189,0 1163,0 455239,0 x 
Agerskov MBN 4500,0 1733,0 68,0 486,0 13842,0 1733,0 68,0 486,0 13842,0 x 
Arrild MBN 2200,0 816,0 54,0 248,0 122792,0 816,0 54,0 248,0 122792,0 x 
Rødding MBNK 12400,0 5879,0 162,0 709,0 320969,0 5879,0 162,0 709,0 320969,0 x 
Farris MBN 60,0 133,0 6,0 26,0 12667,0 133,0 6,0 26,0 12667,0 x 
Sdr. Hygum MBN 700,0 733,0 318,0 238,0 66638,0 733,0 318,0 238,0 66638,0 x 
Troldkær MBN 150,0 123,0 12,0 13,0 2729,0 123,0 12,0 13,0 2729,0 x 
Mojbøl BAS 50,0 21,0 2,0 9,0 2278,0 21,0 2,0 9,0 2278,0 x 
Mikkelborg MBN 100,0 48,0 6,0 7,0 3341,0 48,0 6,0 7,0 3341,0 x 
Hovslund MBN 500,0 232,0 116,0 98,0 39579,0 232,0 116,0 98,0 39579,0 x 
Renbæklejren MB 120,0 368,0 83,0 526,0 13140,0 368,0 83,0 526,0 13140,0 x 
Skrydstrup MBN 2500,0 2993,0 324,0 1293,0 414732,0 2993,0 324,0 1293,0 414732,0 x 
Jegerup MBNS 800,0 1164,0 37,0 229,0 149334,0 1164,0 37,0 229,0 149334,0 x 
Over Jerstal MBN 2700,0 2001,0 129,0 641,0 222328,0 2001,0 129,0 641,0 222328,0 x 
Gabøl MBN 160,0 528,0 27,0 126,0 49783,0 528,0 27,0 126,0 49783,0 x 
Vorbasse MBNDKL 2000,0 925,0 95,0 714,0 241490,0 925,0 95,0 714,0 241490,0 x 
Outrup MBNDK 2900,0 406,0 79,0 474,0 176714,0 406,0 79,0 474,0 176714,0 x 
Oksbøllejren MB 1500,0 1329,0 207,0 134,0 23509,0 1329,0 207,0 134,0 23509,0 x 
Brørup MBNDK 14000,0 3332,0 493,0 2084,0 544973,0 3332,0 493,0 2084,0 544973,0 x 
Donslund MBN 240,0 105,0 2,0 12,0 2658,0 105,0 2,0 12,0 2658,0 x 
Agerbæk MBN 1730,0 3653,0 502,0 650,0 159728,0 3653,0 502,0 650,0 159728,0 x 
Årre MBNL 2600,0 1190,0 671,0 794,0 251956,0 1190,0 671,0 794,0 251956,0 x 
Mandø RZ 100,0 193,0 90,0 28,0 11053,0 193,0 90,0 28,0 11053,0 x 
Maltbæk MBNK 2000,0 3370,0 93,0 628,0 249968,0 3370,0 93,0 628,0 249968,0 x 
Ødis MBNK 1000,0 2014,0 58,0 646,0 142410,0 2014,0 58,0 646,0 142410,0 x 
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Bilag 6.4 

 
Regnvands betingede udledninger 

Lokalitet Kommune 
Vand 
2005 

BI5 
2005 

 N 
2005 

 P 
2005 

Befæstet 
areal 

BI5 
2015  N  2015 

P  
2015  Indsats 

    m3 Kg Kg Kg ha Kg Kg Kg   
U11.1.1, Stepping Kolding 5720,00 159,03 0,00 17,00 5,70 159,03 0,00 17,00 x 
Tiset Vestermark Haderslev 480,00 66,96 0,00 1,00 2,40 66,96 0,00 1,00 x 
Kastrup Haderslev 6320,00 64,17 0,00 21,00 2,30 64,17 0,00 21,00 x 
Gram Haderslev 100,00 248,31 0,00 24,03 8,90 248,31 0,00 24,03 x 
Løgumkloster Tønder 4550,00 131,13 0,00 14,00 4,70 131,13 0,00 14,00 x 
Toftlund Tønder 590,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 x 
Bevtoft Haderslev 1820,00 156,24 0,00 1,00 5,60 156,24 0,00 1,00 x 
Arrild Tønder 12890,00 0,00 0,00 41,00 4,70 0,00 0,00 41,00 x 
Rangstup Tønder 5800,00 106,02 0,00 18,00 3,80 106,02 0,00 18,00 x 
Galsted Tønder 670,00 27,90 0,00 1,00 1,00 27,90 0,00 1,00 x 
Jels Nedersø Vejen 470,00 0,00 0,00 2,00 0,15 0,00 0,00 2,00 x 
Jels Vejen 1030,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 x 
Farris Vejen 480,00 47,43 0,00 4,59 1,70 47,43 0,00 4,59 x 
Hovlund Stationsby Aabenraa 70,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 x 
Hjemsted Tønder 31860,00 131,13 0,00 16,00 4,70 131,13 0,00 16,00 x 
Skærbæk vest Tønder 1640,00 313,88 0,00 30,38 11,25 313,88 0,00 30,38 x 
Simmersted Haderslev 0,00 147,87 0,00 14,31 5,30 147,87 0,00 14,31 x 
Vamdrup midt Kolding 0,00 106,02 0,00 10,26 3,80 106,02 0,00 10,26 x 
Tistrup øst Varde 0,00 214,83 0,00 20,79 7,70 214,83 0,00 20,79 x 
Sig Varde 0,00 83,70 0,00 8,10 3,00 83,70 0,00 8,10 x 
Øster Vrøgum Varde 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 x 
Glejbjerg nord Vejen 0,00 164,61 0,00 15,93 5,90 164,61 0,00 15,93 x 
Hjortkær øst Varde 0,00 13,95 0,00 1,35 0,50 13,95 0,00 1,35 x 
Bramming nord Esbjerg 0,00 2072,97 0,00 200,61 74,30 2072,97 0,00 200,61 x 
Gørding syd Esbjerg 0,00 404,55 0,00 39,15 14,50 404,55 0,00 39,15 x 
Andrup nord Esbjerg 0,00 287,37 0,00 27,81 10,30 287,37 0,00 27,81 x 
Skads syd Esbjerg 0,00 61,38 0,00 5,94 2,20 61,38 0,00 5,94 x 
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Regnvands betingede udledninger 

Lokalitet Kommune 
Vand BI5  N  P Befæstet BI5 P  
2005 2005 2005 2005 areal 2015  N  2015 2015  Indsats 

    m3 Kg Kg Kg ha Kg Kg Kg   
Tjæreborg syd Esbjerg 0,00 541,26 0,00 52,38 19,40 541,26 0,00 52,38 x 
Bække syd/øst Vejen 0,00 362,70 0,00 35,10 13,00 362,70 0,00 35,10 x 
Brørup nord Eskelund Vejen 0,00 2092,50 0,00 202,50 75,00 2092,50 0,00 202,50 x 
Askov nord Vejen 0,00 454,77 0,00 44,01 16,30 454,77 0,00 44,01 x 
Vejen syd Vejen 0,00 111,60 0,00 10,80 4,00 111,60 0,00 10,80 x 
Vejen øst Vejen 0,00 139,50 0,00 13,50 5,00 139,50 0,00 13,50 x 
Rødding vest Vejen 0,00 237,15 0,00 22,95 8,50 237,15 0,00 22,95 x 
Grindsted Billund 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00 x 
Billund Billund 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 x 
Henne Stationsby Varde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 x 
Agerbæk Varde 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 x 
Esbjerg Lufthavn UJ 12 14 16_ Esbjerg 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 x 

 
 
 

Bilag 6.5 

 
Virksomheder 
 
Der er ikke foreslået indsats på virksomhederne i oplandet. 
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Bilag 6.6 
 

Ferskvandsdambrug       

NAVN Kommune 
 BI5 
2005 

N  
2005 P  2005 BI5 2015 N 2015 P 2015 indsats 

    Kg Kg Kg Kg Kg Kg   
Løvlund Billund 21152,7 6155,9 536,0 21152,7 6155,9 536,0 x 
Nørå dambrug Billund 13100,0 5610,0 341,0 13100,0 5610,0 341,0 x 
Vibæk Esbjerg 2877,0 1074,9 74,2 2877,0 1074,9 74,2 x 
Præstkær Vejen 16970,1 5507,1 399,4 16970,1 5507,1 399,4 x 
Krogager Billund 26919,4 8701,4 657,3 26919,4 8701,4 657,3 x 
Donslund Billund 14132,3 6182,7 542,6 14132,3 6182,7 542,6 x 
Risbøl Billund 17012,8 4717,0 361,4 17012,8 4717,0 361,4 x 
Kølskevad Billund 10658,6 3673,1 249,6 10658,6 3673,1 249,6 x 
Agerbæk 1 Varde 5053,8 1998,5 151,2 5053,8 1998,5 151,2 x 
Gravlund Varde 2938,2 36,3 0,9 2938,2 36,3 0,9 x 
Debel Varde 2428,3 1002,2 78,4 2428,3 1002,2 78,4 x 
Agerbæk 2 Varde 892,1 211,5 29,5 892,1 211,5 29,5 x 
Ølufvad Esbjerg 2230,9 693,9 48,9 2230,9 693,9 48,9 x 
Hulkær Vejen 5347,7 3391,1 267,5 5347,7 3391,1 267,5 x 
Grene Vejen 9546,3 1360,7 78,2 9546,3 1360,7 78,2 x 
Gørklint Vejen 21122,3 4384,2 317,6 21122,3 4384,2 317,6 x 
Krøgbro Vejen 0,0 182,0 18,5 0,0 182,0 18,5 x 
Alslev Mølle Varde 13803,2 4644,7 325,9 13803,2 4644,7 325,9 x 
Orten Varde 1398,5 1065,0 100,8 1398,5 1065,0 100,8 x 
Vejen Lille Vandmølle Vejen 10394,6 3194,8 259,5 10394,6 3194,8 259,5 x 
Kærbæk Varde 4472,1 2651,6 242,7 4472,1 2651,6 242,7 x 
Østerbygård Vejen 7207 2400 202 7207 2400 202 x 
Hovborg Vejen 5291,0 1762,0 148,0 5291,0 1762,0 148,0 x 
 



7. Belastningsopgørelser 
 
Dokumentation, opgørelse af næringsstoftilførsel til vand-
områder 
 
Kvælstof-, fosfor- og vandtilførslen til overfladevand er opgjort dels 
som en statusopgørelse forud for vandplanerne og dels under base-
lineforudsætninger, hvor der er indregnet allerede vedtagne tiltag 
frem til 2015.  
 
Grundlaget for opgørelsen er præsenteret på nettet i en web-GIS ap-
plikationen, der kan findes på www.blst.dk under Vandplaner. Tema-
erne til belastningsopgørelser findes under 2.2 påvirkninger. 
 
 
Oplandskort 
I første omgang er hele landet opdelt i deloplande.  Til alle kystafsnit 
er der udarbejdet kort med topografiske oplande, hvorfra der sker af-
strømning til kystområdet.  
 
Til alle søer, der indgår i vandplanerne, er der ligeledes tegnet topo-
grafiske oplande. I nogle tilfælde, hvor søer ligger ”i kæde”, vil op-
landet til den øverste sø også være opland til de nedstrøms søer. 
Der er ligeledes udarbejdet topografiske oplande til vandløbs-
målestationer. 
 
Disse tre oplandstemaer er samlet i et oplandstema. Dette oplands-
tema dækker det samlede landområde, og det er lavet således, at der 
ikke er overlap mellem deloplandene. Hvert delopland er tildelt en 
unik ID. Dette oplandskort fremgår af web-GIS. 
 
Kvælstof og fosfor strømmer via vandløb og søer fra et delopland til 
det næste delopland for til sidst at nå kysten. Hvor deloplande græn-
ser op mod kysten eller mod en sø, kan der også være en direkte af-
strømning til søen eller kysten. For alle deloplande er afstrømnings-
vejen defineret ved, at det er angivet, hvilket opland, der ligger ned-
strøms og modtager vand og stof fra oplandet ovenfor. For deloplan-
de langs kystlinien er angivet det kystafsnit, som deloplandet afvan-
der til. Denne topologi er central ved de videre beregninger af vand- 
og stofafstrømningen.  Topologien for vand- og stofafstrømning frem-
går af de bagved liggende tabeller til oplandskortet i web-GIS. 
 
 
Arealbidrag 
Arealbidraget af kvælstof og fosfor fra det åbne land er for hvert del-
opland beskrevet som en kvælstof- eller fosforkoncentration. Kvæl-
stof- og fosforkoncentrationen dækker både bidraget fra landbrugs- 
og ikke-landbrugsarealet og desuden bidraget fra spildevand fra 
spredt bebyggelse, da denne størrelse er vanskellig at udskille fra det 
øvrige arealbidrag. Til ethvert delopland er desuden anført en vandaf-
strømning. Vandafstrømning gange koncentration giver den samlede 
stofafstrømning fra åbent land i det pågældende delopland.  
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Koncentrationen og stofafstrømningen ved status er baseret på må-
linger i oplandet i det omfang, der har været data. Hvor der har fore-
ligget data for stoftransport, har der været anvendt et gennemsnit 
over årene 2001-2005 med henblik på at minimere effekten af natur-
lige år til år variationer. 
 
Vandafstrømning og kvælstofkoncentrationer for deloplandene er af-
stemt således, at den beregnede vand og stofmængden ved en ned-
strøms stoftransportstation passer med det målte. 
 
For fosfor vil der ved status kunne være en aflastning fra søer, der 
f.eks. tidligere har modtaget spildevand (aflastning: søen tilbagehol-
der mindre fosfor end den ville gøre, hvis den var i ligevægt – eller 
den har en nettofrigivelse af fosfor i mere ekstreme tilfælde). Bereg-
ningerne af statusbelastning skal beskrive en ligevægtstilstand, og 
beregnet transport af fosfor kan derfor ikke altid afstemmes i forhold 
til målt transport af fosfor. 
 
Koncentrationen af åbent land bidraget ved statusberegningen samt 
vandafstrømningen fremgår af web-GIS. 
 
Bidraget fra åbent land ved baseline er for kvælstof reduceret dels 
som følge af allerede vedtagen indsats i landbruget og dels af en ind-
sats over for spildevand fra spredt bebyggelse i udvalgte oplande. For 
kvælstof indregnes en generel reduktion i arealbidraget fra land-
brugsarealet på 4 % i forhold til ved status (baggrund for denne be-
regning fremgår af retningslinierne for udarbejdelse af indsatspro-
grammer på hjemmesiden). For fosfor er det alene bidraget fra spil-
devand fra spredt bebyggelse, der bliver reduceret frem til baseline. 
Vandafstrømningen fra deloplandene antages at være uændret. 
Koncentrationen af åbent land bidraget ved baseline fremgår af web-
GIS. 
 
Hvor vand og stof strømmer gennem søer på vej mod kysten, vil der 
ske en tilbageholdelse eller omsætning af kvælstof og fosfor i søerne. 
Denne fjernelse af kvælstof og fosfor kan beregnes ud fra sømodeller 
eller i enkelte tilfælde på baggrund af søundersøgelser. Den vil udgø-
re en fast procentdel af det tilførte stof afhængig af vandets opholds-
tid i søen. Ved beregning af kvælstof- og fosfortransport til nedstrøms 
søer eller til havet bliver stofmængden reduceret med en procentdel 
svarende til stoftilbageholdelsen eller –fjernelsen i deloplandet. 
Tilbageholdelse og fjernelse af kvælstof og fosfor i deloplande frem-
går af den tabel, der er tilknyttet oplandskortet i web-GIS. 
 
 
Punktkildebidrag 
Kortet med deloplande og den tilhørende topologi er ligeledes grund-
laget for at få tilknyttet stofmængderne fra punktkilder til de oplande, 
hvor udledningen sker, og at få disse stofmængder ført videre gen-
nem beregningerne sammen med bidraget fra åbent land til ned-
strøms oplande og til kystområderne. I baggrundsnotatets afsnit om 
punktkilder findes en nærmere beskrivelse af beregning af bidraget 
fra punktkilder ved status og ved baseline og efter yderligere indsats. 
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Beregning af kvælstof og fosfortilførsel til søer og kyst-
vandsområder 
Ved beregning af stoftilførsel til en sø eller et kystafsnit indgår både 
bidraget fra åbent land og fra punktkilder for hvert delopland. Bereg-
ningen foretages ”oppe fra” således, at der i første omgang beregnes 
en vand- og stofafstrømning fra oplandet, der ligger længst opstrøms 
i systemet. Vand og stof fra dette opland ledes til det nedstrøms op-
land, hvorfra der også kommer et arealbidrag og et punktkildebidrag. 
Såfremt der er en retention i dette opland, bliver den stofmængde, 
der tilføres fra opstrøms oplande og fra åbent land bidrag og punkt-
kilder i oplandet selv, reduceret med den procentdel, som retentionen 
udgør. Den stofmængde, der forlader oplandet, er således summen af 
bidraget fra opstrøms oplande, bidraget fra eget åbent land og fra 
punktkilder minus eventuel retention.  
 
Beregningen foretages i første omgang for statussituationen (punkt-
kildebidrag fra 2005 og åbent land bidrag som gennemsnit for 2001-
2005). Ved denne beregning tages udgangspunkt i måledata i det 
omfang, de findes, og der sker en afstemning til målt stoftransport, 
hvor det er muligt. 
 
Beregning af stofbelastning ved baseline sker ud fra de samme 
vandmængder, men med åbent land bidraget reduceret som beskre-
vet i retningslinierne og med punktkildebidrag reduceret til udlednin-
gen ved baseline. 
 
På de opstrøms liggende oplande der omfatter oplande til søer, er der 
kun beregnet belastning for de søer, hvor miljømålet ikke er opfyldt. 
De øvrige oplande til søer, hvor målet allerede er opfyldt, er belast-
ningen inkluderet i restoplandet. 
 
 
Sikkerhed af opgørelserne 
Den stoftransport, der strømmer ud af et konkret delopland, kan væ-
re opgjort med forskellig sikkerhed afhængig af datagrundlaget. Ta-
bellen tilknyttet oplandskortet på web-GIS indeholder i kolonnen: 
Sikkerhed en vurdering af den sikkerhed, som en stoftransport er op-
gjort med. Sikkerheden er angivet som 1, 2 eller 3. 
 
1 svarer til en opgørelse, hvor der har været målt stoftransport over 
årene 2001-2005 således, at der kan laves en rimeligt sikker opgørel-
se af belastningen. 
 
2 svarer til, at der kun er målinger fra enkelte år eller mere spredte 
målinger af koncentration eller vandafstrømning inden for oplandet, 
som kan indikere niveau for koncentration, vandafstrømning og be-
lastning.  
 
3 svarer til, at der ikke findes data for koncentration eller belastning 
(umålt opland), og arealbidraget må derfor beskrives på baggrund af 
målinger i andre tilsvarende oplande. 
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Web-GIS – uddybende beskrivelse 
I web-GIS findes temaet: ’Deloplande’ under gruppen: Påvirkninger. 
Hvis temaet downloades, vil der i den tilknyttede tabel kunne findes 
oplysninger svarende til indholdet i nedenstående tabel. 
 
Feltbeskrivelse for oplandskort på web-GIS 
 
Felt Navn Format Beskrivelse  
1 ID_UNIQUE Tekst 

 
Id for hovedvandopland. Id stammer fra 
det nationale kort over hovedvandoplande 
(WEB-GIS: VPF10 - Hovedvandopland)  

2 PL_OPLAND Tekst Navn på hovedvandopland 
3 OPLANDS_ID Flydende Id for delopland. Hvert center har hvert 

sit nummersystem. Dette id skal være 
unikt inden for et givent hovedvandopland 
(dvs. inden for ID_UNIQUE) 

4 NS_OPLAND Flydende Id for delopland nedstrøms ”OP-
LANDS_ID” 

5 Vand_mm Flydende Vandafstrømning angivet i mm/år 
6 Status_N Flydende N i mg/l for åbent land bidrag (bidrag fra 

landbrug, baggrund og spredt bebyggel-
se) (afstemt efter målinger og punktkilde-
bidrag) i status-situation 

7 Status_P Flydende P i mg/l for åbent land bidrag (bidrag fra 
landbrug, baggrund og spredt bebyggelse 
) i status-situation 

8 BL_N Flydende N i mg/l for åbent land bidrag i baseline-
situation 

9 BL_P Flydende P i mg/l for åbent land bidrag i baseline-
situation 

10 Nret_pct Flydende Retention for N i sø i pågældende delop-
land  (retention for status-beregningen) 

11 Pret_pct Flydende Retention for P i sø i pågældende delop-
land beregnet under forudsætning af eks-
tern belastning som ved status og under 
forudsætning af, at søen har opnået en li-
gevægtstilstand 

12 Sikkerhed Heltal Sikkerhed for opgørelse af transport ud af 
oplandet. 1 svarer til størst sikkerhed og 3 
til mindst sikkerhed. Omfang af data-
grundlaget for belastningsopgørelser jf. 
retningslinjernes beskrivelse af tre ni-
veauer for målinger af stoftransport samt 
beskrivelse i baggrundsnotat 

13 Kystvand Tekst Kystvand (vandplanniveau), som delop-
landet er knyttet til 
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