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1. Indledning 
 
Dette tekniske baggrundsnotat til vandplanen for Hovedvandopland 
Limfjorden 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.  
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2. Vandløb 
 
Redegørelse for datagrundlaget og anvendte retningslinjer 
i Hovedvandopland 1.2 Limfjorden 
 
 

2.1 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.  
 
 

2.2 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. 

 
 
2.2.1 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 2.1 
illustrerer hvordan et vandområde kan være underinddelt ned til den 
mindste enhed, segment. 
 

 
 
Figur 2.1: Eksempel på vandområde og underinddeling i delvandom-
råde, strækning og segment. 
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2.2.2 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 1.2, Limfjorden, er der anvendt data 
fra 2260 stationer til beskrivelse af tilstanden på 3721 km vandløb.  
 
 
2.2.3 Kvalitetselementer 
 
Tilstanden og miljømålene fastsættes ud fra en række kvalitetsele-
menter. Kvalitetselementerne kan inddeles i Biologiske, Hydromorfo-
logiske, Kemiske og Fysisk-kemiske.  
 
  
2.2.3.1 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 2.1. 
  
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 2.1. 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 
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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. 
 
2.2.3.2 Hydromorfologiske kvalitetselementer 
 

o Vandføring 
o Kontinuitet 
o Morfologiske forhold (fysisk variation i vandløbet) 

 
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), mangelfulde eller helt 
mangler registrering, er der en usikkerhed ved angivelse af såvel pla-
cering, som antallet af spærringer.  
 
2.2.3.3 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.  
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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. 
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. 

 
2.2.3.4 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/. 
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Okker 
Er vandløbene væsentligt okkerbelastede, overskygger denne belast-
ning ofte andre årsager til en forringet tilstand. Derfor er denne pa-
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+). 
 
I oplandet til Limfjorden er indholdet af ferrojern eller synlige okker-
påvirkninger i vandløb med manglende målopfyldelse anvendt til at 
fastsætte indsatsen overfor okker.  
 
2.2.3.5 Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) 
I perioden fra 2000 til 2008 er der foretaget målinger af miljøfrem-
mede stoffer i 4 vandløb (Odder bæk, Rold kilde, Ravn kilde, Kelddal 
mølle) i oplandet til Limfjorden. Ingen målinger overskrider de fast-
satte miljøkrav (Bilag 2.1).  
 
En række vandløbsstrækninger er indplaceret i indsatskategori 2 
(vandløbsstrækning under observation), selvom der ikke foreligger 
målinger. I indsatskategori 2 er medtaget vandløbsstrækninger direk-
te påvirket af renseanlæg, fiskeopdræt og virksomheder. Herudover 
er vandløbsstrækninger der er direkte påvirket af regnvandsbetinge-
de udledninger og spredt bebyggelse medtaget, hvor der samtidig er 
risiko for, at de ikke opfylder målsætningen for DVFI. 
 
 
2.2.4 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 
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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. 
 
2.2.4.1 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 i de enkelte hovedvandoplande. Metoder og 
usikkerheder ved beregningerne fremgår derfor af det tekniske bag-
grundsnotat for grundvand. Der er her lagt særlig vægt på at vurde-
re, om der forekommer overskridelser af de vejledende krav for mak-
simal tilladt påvirkning af medianminimumsvandføringen, idet fauna-
klassen ikke er velegnet som mål for den økologiske effekt af reduk-
tioner af vandføringen, herunder de deraf følgende ændringer af af-
strømningsmønsteret over året. Hvor datagrundlaget er ufuldstæn-
digt eller manglende, er der ikke fastlagt nogen indsats. 
 
 

2.3 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. 
 
 
2.3.1 Udpegning af national vandløbstype (blødbunds-
vandløb) 
 
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. 
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Udbredelsen af blødbundsvandløbene er naturligt koncentreret i de 
mindst kuperede egne af landet. 
 
 
2.3.2 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. 
 
 
2.3.3 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 
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). 
 
 
2.3.4 Fastsættelse af mål 
 
Vandløbenes mil jømål udtrykkes ved en  økologisk t ilstandsklasse og 
fastsættes i  denne van dplan med udgang spunkt i kends kab 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. 
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Det generelle miljømål for god økologisk tilstand fastsættes til fauna-
klasse 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 miljømålet 
til høj økologisk tilstand. 
 
Miljømålet god økologisk tilstand for et vandløbs-delvandområde be-
skrives 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 delstrækninger. 
 
Beskrivelsen af målfastsættelsen sker på baggrund af bedømmelser-
ne på flertallet af stationerne indenfor vandområdet. Eksempelvis 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 faunaklassen er 
bedømt til hhv. 5 og 6, beskrives miljømålet med faunaklasse 5. Det 
forudsættes, at der i forbindelse med diverse tilladelser og godken-
delser ikke sker forringelser af den tilstand, som miljømålet er be-
skrevet med. 
 
Uddrag af retningslinjer/2/ for fastsættelse af miljømål 
 
 

2.4 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. 
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Figur 2.2. Indsats doseres når den fremskrevne tilstand i 2015 (baseline) ik-
ke når miljømålet. 

Miljømål 

Miljøtilstand i 2015 
(baseline) 

{ Behov for ind-

 
Nedenstående tabel 2.2 indeholder de virkemidler foreslået som ind-
sats til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. 
 
Virkemiddel 

nr. Virkemiddel Kriterier for indsats Indsats overfor 

3.1  
Ændret vandløbsvedlige-
holdelse 

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 2.2. Anvendte virkemidler i vandløbene. 
 
Hvor virkemidlerne er  doseret fr emgår af  miljøministeriets WebG IS 
løsning. Se mere under afsnittet ”Miljøministeriets WebGIS”. 
 
 
2.4.1 Grundlag for dosering af de enkelte virkemidler 
 
Virkemiddel ændret vedligeholdelse (3.1) er doseret, hvor den nor-
maliserede 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 ligeledes doseret 
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for alle okkerbelastede vandløb og for rørlagte strækninger, 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. 
 
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/. 
 
 

2.5 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 2.3 herunder er angivet de anvendte undtagelser i oplandet til 
Limfjorden:  
 

Problemstilling Undtagelse 

Begrundelse 
for anvendel-
se af undta-

gelse 

 
Konsekvens 

af undtagelse 

I vandløb, hvor hovedårsagen til manglende 
målopfyldelse skyldes udledning af spilde-
vand fra spredt bebyggelse, afventes effek-
ten af en forbedret spildevandsrensning før 
det vurderes, hvorvidt der også er brug for 
at ændre vandløbsvedligeholdelsen for at 
kunne opfylde miljømålene 
 

Virkemiddel 
3.1 udskydes 

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

Virkemiddel 
3.3 udskydes 

For visse kunstige og stærkt modificerede 
vandløb, der har en tilstand, der nødvendig-
gør en indsats overfor de fysiske forhold, 
forlænges fristen for at opfylde miljømålet 
begrundet i manglende viden om den nød-

Udskydelse af 
tidsfrist for må-

lopfyldelse 

Tekniske år-
sager        

Der mangler 
tilstrækkelig 
viden til at 

vurdere indsat-
sen i første 
planperiode 

Virkemiddel 
3.1 og 3.3 ud-

skydes 
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vendige indsats for at opnå målopfyldelse. 
Eventuel indsats for at sikre kontinuiteten i 
denne type vandløb forudsættes som ud-
gangspunkt dog fortsat gennemført i 1. 
planperiode 
 

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

Virkemiddel 
3.4 udskydes 

Vandløb hvor der mangler viden om til-
stand og/eller indsatsbehov 

Indsats eller 
dele af indsats 

udskydes 

Okkerbelastede vandløb 

Virkemiddel 
3.1 eller 3.5 
iværksættes, 
men det er 
ukendt om 

miljømålet er 
opfyldt i 2015 

Større spærringer hvor der kun findes fin-
des korte strækninger opstrøms og effekten 
af at skabe passage er minimal 
 

Virkemiddel 
3.2 udskydes 

Stuvningszonen opstrøms visse større spær-
ringer, hvor etablering af kontinuitet ikke 
kan nås inden 2015 
 

Virkemiddel 
3.2 udskydes 

Spærringer, hvor der ikke skabes kontinui-
tet, og hvor den ovenfor liggende stuv-
ningspåvirkede strækning ligeledes undta-
ges 
 

Virkemiddel 
3.2 udskydes 

Spærring med rørlægning på stærkt modifi-
ceret vandløbsstrækning 
 

Virkemiddel 
3.2 og 3.4 ud-

skydes 
Tidsfristforlængelse for fjernelse af spær-
ringer i visse vandløb med okker 
 

Virkemiddel 
3.2 udskydes 

Vandløbsstrækninger umiddelbart ned-
strøms søer hvor miljømålet ikke nås i før-
ste planperiode eller kun opfyldes delvist. 

Naturgivne 
forhold        

Forsinket re-
spons indebæ-
rer, at målet 

ikke nås inden 
2015 

Miljømål for-
ventes ikke 

opnået i 2015 

Tabel 2.3. Anvendte undtagelser og konsekvens heraf. 
 
 

2.6 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/. 
Begge gistabeller og tilhørende datamodeller og anvendte tematise-
ringer på Webgis kan hentes via Miljøministeriets WebGIS side her. 
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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 vedligeholdelse. Her er det også muligt at identificere 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. Spærrin-
gerne er geografisk identificeret ved x,y koordinatsæt og i visse til-
fælde også relateret til strækningstemaet via et unikt vandløbs-
segmentnummer. Ligeledes er spærringstypen angivet. Rørlagte 
vandløbsstrækninger over 20 meter er medtaget i begge temaer. 
 
 

2.7 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”.  
 
 

2.8 Referencer 
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Bilag 2.1. Miljøfarlige forurenende stoffer, datagrundlag 

2. Vandløb, side 15 



 

2. Vandløb, side 16 

 



 

3. Søer  
 
 
Bilag 3.1 Stamoplysninger for søen, herunder beliggenhed inkl. 
kort over oplandet, morfometri, beskyttelse samt oplandsbeskri-
velse, dvs. arealanvendelse og jordbundsforhold  
 
Bilag 3.2 Udvikling i sommermiddelværdier af sigtdybde, klorofyl 
a, total-fosfor og total-kvælstof i søerne i hovedvandoplandet 
 

 

3.1. Beregningsforudsætninger og -metoder 
 
 
3.1.1 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 det tidligere Nordjyllands Amt, Viborg 
Amt, Ringkjøbing Amt og Århus Amt og fra 2007 af Miljøcenter Ål-
borg, Miljøcenter Ringkøbing og Miljøcenter Århus.  
 
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. 
 
 
3.1.2 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. 
 
 
3.1.3 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.  
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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. 
 
 
3.1.4 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 indsatabehov i forhold til søer, fjor-
de, og kystområder). Belastningen direkte på søoverfladen er bereg-
net for de søer, hvor det vurderes at have en kvantitativ betydning. 
Der er regnet med et årligt P bidrag på 0,1 kg pr ha og et kvælstof 
bidrag på 15 kg N pr. ha. 
 
 
3.1.5 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 af janu-
ar 2010.  
 
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 
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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 2.2.7. 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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3.2. Økologisk og kemisk tilstand for søerne 
 
Økologisk tilstand 
I tabel 3.2.1 nedenfor er givet en oversigt over hvilken økologisk til-
standsklasse de forskellige søer i hovedvandopland Limfjorden 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 til-
stands klasse 

Sø navn 
 

S
ø

ty
p

e
 

middel max min Periode 
Antal må-

leår   

Langerak        

Estrup Dam 5 80,8 101,6 60,0 2002-2006 2 Dårlig 

Gravlev Sø 9 21,7 31,9 11,6 2002-2006 2 God 

Hornum Sø 1 37,8 77,6 8,0 2002-2007 6 Ringe 

Lindholm Kridtgrav 10 (2) - - (1998) (1) (Høj) 

Madum Sø 1 6,8 - - 2004 1 God 

Poulstrup Sø 10 55,6 63,7 46,7 2002-2005 3 Ringe 

Smalby Sø, Vest 10 (14) - - 2006 (1) (Moderat) 

Smalby Sø, Øst 10 (12) - - 2006 (1) (God) 

Smedsted Sø 9 (15) - - 2006 (1) (God) 

Solsidens Kridtgrav 10 7 - - 2005 1 Høj 

Store Økssø 13 (7,6) - - (2001) (1) (Høj) 

Teglsø 13 (25) - - 2006 (1) (God) 

Voerbjerg Lergrav 10 15,4 - - 2005 1 Moderat 

Østerå Sø 10 (6,3) - - 2006 (1) (Høj) 
 
Nibe Gjøl Bred-
ning        

Hyllested Sø 9 120,6 - - 2002 1 Dårlig 
Klokkerholm Møl-
lesø 9 149,1 168,3 129,8 2003-2006 2 Dårlig 
Klostereng Lergrav, 
Nord 11 50,3 - - 2005 1 Moderat 
Klostereng Lergrav, 
Syd 12 12,0 - - 2005 1 God 

Mølholm Kridtgrav 10 2,4 - - 2005 1 Høj 

Rosenlund Sø 10 (13) - - 2006 (1) (Moderat) 

Suldrup Sø 9 265 292,9 236,6 2002-2006 2 Dårlig 
Søenge Sø (Mølle 
Sø) 9 (32) - - 2006 (1) (Moderat) 

Ulvedybet 11 25,2 39,4 12,3 2002-2006 3 God 

Ulvedybet, Syd ? ? - - - - - 
 
Halkær Bredning        

Halkær Sø 13 39,9 - - 2006 1 Moderat 

Navn Sø 10 21,5 - - 2006 1 Moderat 

Skørbæk Sø 9 236,7 276,7 196,7 2002-2007 2 Dårlig 
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Klorofyl a, µg/l, sommermiddel 
Økologisk til-
stands klasse 

S
ø

ty
p

e
 

Sø navn 
 

Antal må-
middel max min Periode leår   

Løgstør Bredning 

Brokholm Sø 13 147 208 87 2004-2007 2 Dårlig 

Fiilsø ? ? -  - - - 

Glombak  11 42,5 - - 2000 1 Moderat 

Gollum Sø ? - - - - - - 

Gøttrup Sø ? - - - - - - 

Han Vejle 9 34,7 - - 2005 1 Moderat 

Kogleaks Sø 13 - - - - - - 

Lund Fjord 9 25,2 35,9 14,6 2005-2006 2 God 

Læssø 13 11,3 - - 2005 1 God 

Midtsø 15 180,7 - - 2007 1 Dårlig 

Måge Sø ? ? - - - - - 

Sandhullet ? ? - - - - - 

Selbjerg Vejle 11 14,1 - - 2000 1 God 

Sjørup Sø 10 7,6 - - 2006 1 God 
Sø øst for Øsløs 
Nord ? ? - - - - - 

Vestsø ? ? - - - - - 

Vilsted Sø 13 129,5 - - 2007 1 Dårlig 

Østsø 15 462,3 - - 2007 1 Dårlig 

        
Skive Fjord, 
Lovns Bredning, 
Risgårde Bred-
ning        

Bjørnkær 9 - - - - - - 

Bølling Sø 5 12 - - 2007 1 God 

Farsø Sø 9 172,7 - - 2005 1 Dårlig 
Flynder Sø, nordli-
ge del 10 104 96 112 2003-2006 2 Dårlig 
Flynder Sø, sydlige 
del 10 119 113 124 2003-2006 2 Dårlig 

Hauge Sø 9 59 - - 2002 1 Ringe 

Helle Sø 9 117 - - 2002 1 Dårlig 

Kragsø 5 17 - - 2007 1 Moderat 

Ladegård Sø 1 (128) - - (1999) 1 Dårlig 

Louns Sø 13 76,1 106,8 45,5 2003-2005 2 Ringe 

Mørke Sø 2 20 - - 2007 1 Moderat 

Natur sø 18A40 ? ? - - - - - 

Nipgård Sø 9 (10) - - (2001) 1 (God) 

Sjørupgårde Sø 10 20,8 - - 2006 1 Moderat 

Skalle Sø 9 (66) - - (2000) 1 (Ringe) 

Stubbergård Sø 9 102 - - 2006 1 Dårlig 
Sø syd for Skive 
Fjord ? ? - - - - - 

Viv Sø 5 17 - - 2006 1 Moderat 

Øje Sø 2 41,2 76,2 6,2 2002-2006 2 Ringe 

        

Hjarbæk Fjord        

Bavsø 1 - - - - - - 
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Klorofyl a, µg/l, sommermiddel 
Økologisk til-
stands klasse 

S
ø

ty
p

e
 

Sø navn 
 

Antal må-
middel max min Periode leår   

Birkesø 2 48 47 49 2005-2006 2 Ringe 

Bredmose Fjends 5 36 - - 2005 1 Ringe 

Bredmose Viborg 5 128 - - 2004 1 Dårlig 

Fjeldsted Sø 9 (185,5) - - (1997) (1) (Dårlig) 

Fussing Sø        

Glenstrup Sø 10 38,9 - - 2007 1 Ringe 
Gravet sø 1 syd for 
Kousted ? ? - - - - - 
Gravet sø 2 syd for 
Kousted ? ? - - - - - 
Gravet sø ved Ne-
der Bjerregrav ? ? - - - - - 
Gravet sø 1 vest for 
Bjergene ? ? - - - - - 
Gravet sø 2 vest for 
Bjergene ? ? - - - - - 

Hale Sø 9 127     Dårlig 

Hannerup Sø 1 151,5 195,3 107,8 2002-2006 2 Dårlig 

Hærup Sø 9 35     Moderat 

Hørby Sø 13 42,1 56,6 27,6 2004-2007 2 Moderat 

Klejtrup Sø 9 64,4 75,7 53,0 2002-2006 2 Ringe 

Lyngsø Sø 9 - - - - - - 

Movsø 10 25 23 28 2003-2006 2 Moderat 

Nørremose Sø 9 - - - - - - 

Rogenstrup Sø 9 - - - - - - 

Rødsø 9 64 - - 2007 1 Ringe 

Snæbum Sø 10 63,7 - - 2007 1 Dårlig 

Stensig Sø 9 - - - - - - 

Sø Øst for Movsø 10 - - - - - - 

Tjele Langsø 9 81 69 92 2002-2003 2 Ringe 

Vansø 9 136 - - 2002 1 Dårlig 

Ørslevkloster Sø 11 105 - - 2005 1 Dårlig 

        
Kaas Bredning, 
Venø Bugt, Sal-
lingsund        

Borbjerg Møllesø 9 79 - - 2005 1 Ringe 

Egge Sø 2 (33) - - (2003) 1 (Ringe) 

Hjerk Nor 11 71 - - 2007 1 Ringe 

Holmgård Sø 9 123 - - 2005 1 Dårlig 

Kilen 11 72 35 98 2002-2007 3 Ringe 

Kås Sø 11 193 - - 2006 1 Dårlig 

Legind Sø 9 90,7 98,1 83,3 2004-2007 2 Dårlig 

Mollerup Sø 9 84 63 106 2004-2007 2 Ringe 

Rettrupkær Sø 5 25 - - 2005 1 Moderat 

Skør Sø 1 10 2 16 2004-2006 3 God 

Skån Sø 1 11 - - 2006 1 God 

Spøttrup Sø 9 24 - - 2004 1 God 
Strandsø 1 v. Søn-
der Lem Vig  15 221 - - 2007 1 Dårlig 

Strandsø 2 v. Søn- 15 64 - - 2007 1 Ringe 
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Klorofyl a, µg/l, sommermiddel 
Økologisk til-
stands klasse 

S
ø

ty
p

e
 

Sø navn 
 

Antal må-
middel max min Periode leår   

der Lem Vig  

Sønder Lem Vig 9 67 17 116 2003-2006 2 Ringe 

Tranemose 5 28 - - 2006 1 Ringe 

Tværmose 5 (7) - - (2000) 1 God 

        

Vest for Mors        

Arup Vejle 11 133,4 169,3 100,0 2003-2007 3 Dårlig 

Bjålum 13 59,6 - - 2007 1 Ringe 

Bolbredning 13 - - - - - - 

Doverkil 9 - - - - - - 
Gravet sø 1 øst for 
Vigsø ? ? - - - - - 
Gravet sø 2 øst for 
Vigsø ? ? - - - - - 
Gravet sø 3 øst for 
Vigsø ? ? - - - - - 

Jølby Nor 9 58,0 84,6 31,4 2004-2007 2 Ringe 

Kokkær Vand 1 27,6 - - 2002 1 Ringe 

Lønnerup Fjord 11 25,6 - - 2007 1 Moderat 

Skarre Sø, vest 11 55,8 - - (1998) 1 Moderat 

Skarre Sø, øst 11 24,7 - - (1998) 1 God 

Sundby Sø ? ? - - - - - 
Strandsø syd for 
Karby Vig ? ? - - - - - 
Strandsø ved Må-
geodde ? ? - - - - - 
Strandsø ved Træ-
demark Odde ? ? - - - - - 
Sø vest for Arup 
Vejle ? ? - - - - - 

Sø øst for Klastrup ? ? - - - - - 

Søndervig 11 (58,5) - - (1998) 1 (Ringe) 

Tømmerby Fjord 9 72,7 106,8 29,5 2003-2007 3 Ringe 

Vullum Sø 13 22,7 - - 2005 1 God 

Østerild Fjord 11 77,2 - - 2003 1 Ringe 

        

Nissum Bredning        
Banegrav v. Thybo-
røn Fjord 11 - - - - - - 

Ferring Sø 11 145 86 175 2002-2007 4 Dårlig 

Flade Sø 11 168,2 - - 2005 1 Dårlig 

Førby Sø 9 13,9 19,4 8,3 2002-2005 2 God 

Gjeller Sø 11 6 - - 2004 1 Høj 

Gyrup Gård Sø 9 77,3 - - 2006 1 Ringe 

Harboøre Fjord 11 (41) - - (2001) 1 Moderat 

Horn Sø 11 257 - - 2004 1 Dårlig 

Hygum Nor 11 48 42 53 2004-2007 2 Moderat 

Kallerup Kær 11 - - - - - - 

Lemvig Sø 11 113 - - 2004 1 Dårlig 

Mellemvese 11 129 109 149 2004-2007 2 Dårlig 

Noret 15 106 96 116 2004-2007 2 Dårlig 
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Klorofyl a, µg/l, sommermiddel 
Økologisk til-
stands klasse 

S
ø

ty
p

e
 

Sø navn 
 

Antal må-
middel max min Periode leår   

Nørhå Sø 9 9,8 10,1 9,5 2003-2006 2 Høj 

Nørrevese 11 (83) - - (1990) 1 (Ringe) 

Ove Sø 9 187,5 - - 2003 1 Dårlig 

Per Madsens Kær 1 (5) - - (1994) (1) (Høj) 

Possø 5 6 - - 2004 1 Høj 

Rodenbjerg Sø 11 111 - - 2001 1 Dårlig 

Skomagerhul ? ? - -   - 

Smedshave Vese 11 (70) - - (1990) 1 Ringe 
Strandsø v. Agger 
Tange ? ? - - - - - 
Sø nord for Gjeller 
Sø 11 19 - - 2007 1 God 

Søndervese 11 (118) - - (1990) 1 (Dårlig) 

Thyborøn Fjord 11 (25) - - (2001) 1 (God) 

Ørum Sø 9 115 - - 2001 1 Dårlig 
 
Tabel 3.2.1 
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. Nedenstående tabeller giver en over-
sigt over resultater fra de søer, hvor der foreligger målinger af miljø-
farlige forurenende stoffer. For myndigheder er der adgang til pri-
mærdata gennem Danmarks Miljøportal. 
 
Tungmetaller og andre miljøfarlige forurenende stoffer i sedimentet 
Tabel 3.2.2 angiver resultaterne fra målinger af tungmetaller og an-
dre miljøfarlige forurenende stoffer i søsedimenter.  
 
 
Sønavn og Indhold i sediment mg/kg TS 

undersøgelsesår Bly Cadmium Krom Kobber Kviksølv Nikkel Zink PAH1 DEHP NPE 

Vansø, 1999 31,0 0,66 10,7 3,7 0,11 9,0 76 0,84 6,08 1,26 

Vansø, 2005 48,0 1,03 14,3 17,3 0,14 15,0 123 1,10 0 0 

Birke Sø. 1997 126,7 1,67 10,4 27,3 0,13 10,3 137    

Birke Sø, 1999 153,4 0,46 10,1 13,9 0,07 5,1 82 0,23 3,60 0 

Birke Sø, 2005 135,0 1,56 13,7 29,7 0,17 10,5 160 0,99 0 0 

Hale Sø, 1995 47,0 1,40   0,62 6,2     

Hale Sø, 1999 38,6 0,59 12,6 4,1 0,10 8,1 80 0,73 5,00 0 

Førby Sø, 1999 55,8 0,97 10,5 3,1 0,08 9,4 103 0,70 4,03 0,16 

           

75%-fraktil  65 1,6 23 33 0,2 27 235 5,786 2,275 0,550 

90%-fraktil  90 2,9 36 50 0,4 65 506 16,296 6,313 0,754 
Tabel 3.2.2 
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Indholdet af tungmetaller og andre miljøfarlige forurenende stoffer (mg/kg 
TS) i overfladesedimentet i de dybere dele i søer. Gennemsnit af 3 stationer 
pr. sø. Som vurderingskriterier er 75%- og 90%- fraktilen for indholdet i 
danske søsedimenter angivet, jf. Retningslinjer for udarbejdelse af indsats-
programmer, version 4, og værdier over disse er markeret. 
 1) Sum af 18 PAH’er 
 
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.  
 
 

3.3. Beregnet belastning og indsatsbehov 
 
Ekstern belastning 
Den beregnede belastning af søerne med fosfor i 2005 og 2015 
(baseline og målbelastning) fremgår af tabel 3.3.1. 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 ind-
løbskoncen-
tration ved 
mål-opfyldelse 

  Kg Kg kg kg mg/l mg/l 

Langerak             

Estrup Dam 116 116 39 77 0,122 0,041 

Gravlev Sø 100 100 102 0 0,070 0,071 

Hornum Sø  136 136 77 59 0,073 0,041 

Lindholm Kridtgrav  -   -   -  -  -   -  

Madum Sø  -   -   -  0  -   -  

Poulstrup Sø 1)  -   -   -  -  -   -  

Smalby Sø Vest 39 38 47 0 0,101 0,122 

Smalby Sø Øst 64 63 57 0 0,071 0,063 

Smedsted Sø   -   -   -  -  -   -  

Solsidens Kridtgrav  -   -   -  0  -   -  

Store Økssø   -   -   -  -  -   -  

Teglsø   -   -   -  -  -   -  

Voerbjerg Lergrav 1)  -   -   -  -  -   -  

Østerå Sø   -   -   -  -  -   -  

Nibe-Gjøl Bredning             
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Beregnet 
maksimal 
belastning 
ved mål-
opfyldelse

Indløbs-
koncen-
tration 
2005 

Maksimal ind-
løbskoncen-
tration ved 
mål-opfyldelse 

Baseline 
belastning 
2015 

Belastning 
2005 

Indsats-
behov Sønavn 

  Kg Kg kg kg mg/l mg/l 

Hyllested Sø1)  -   -   -  -  -   -  

Klokkerholm Møllesø 198 198 211 0 0,071 0,075 

Klostereng Lergrav, nord  40 40 31 9 0,163 0,126 

Klostereng Lergrav, syd 4 4 3 0 0,102 0,091 

Mølholm Kridtgrav  -   -   -  0  -   -  

Rosenlund Sø1)  -   -   -  -  -   -  

Suldrup Sø 78 78 48 29 0,139 0,086 

Søenge sø (Mølle Sø)  -   -   -  -  -   -  

Ulvedybet 3368 3351 1777 0 0,187 0,099 

Ulvedybet, Syd  -   -   -  -  -   -  

Halkær Bredning             

Halkær Sø 185 185 197 0 0,096 0,102 

Navn Sø 42 42 25 17 0,103 0,062 

Skørbæk Sø 1)  -   -   -  -  -   -  

Løgstør Bredning             

Brokholm Sø 1066 1061 645 416 0,146 0,088 

Fiilsø  -   -   -  -  -   -  

Glombak 886 886 1073 0 0,068 0,083 

Gollum Sø  -   -   -  -  -   -  

Gøttrup Sø  -   -   -  -  -   -  

Han Vejle  -   -   -  0  -   -  

Kogleaks Sø  -   -   -  -  -   -  

Lund Fjord 809 809 1011 0 0,087 0,108 

Læssø  -   -   -  0  -   -  

Midtsø 1)  -   -   -  -  -   -  

Måge Sø  -   -   -  -  -   -  

Sandhullet  -   -   -  -  -   -  

Selbjerg Vejle 1051 1050 622 0 0,098 0,058 

Sjørup Sø 75 75 34 0 0,107 0,049 

Sø øst for Øsløs N  -   -   -  -  -   -  

Vestsø  -   -   -  -  -   -  

Vilsted Sø 6604 6597 3726 0 0,149 0,084 

Østsø 1)  -   -   -  -  -   -  
Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bred-
ning           

Bjørnkær 57 45 60 0 0,084 0,088 

Bølling Sø 874 874 466 0 0,092 0,049 

Farsø Sø 1)  -   -   -  -  -   -  

Flyndersø nordlig del 2035 1985 1567 419 0,058 0,045 

Flyndersø sydlig del 2236 2166 1210 956 0,076 0,041 

Hauge Sø 175 121 189 0 0,090 0,097 
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Beregnet 
maksimal 
belastning 
ved mål-
opfyldelse

Indløbs-
koncen-
tration 
2005 

Maksimal ind-
løbskoncen-
tration ved 
mål-opfyldelse 

Baseline 
belastning 
2015 

Belastning 
2005 

Indsats-
behov Sønavn 

  Kg Kg kg kg mg/l mg/l 

Helle Sø 443 429 281 148 0,141 0,090 

Kragsø  -   -   -  0  -   -  

Ladegård Sø 1)  -   -   -  -  -   -  

Louns Sø 83 83 80 3 0,125 0,120 

Mørke Sø 1)  -   -   -  -  -   -  

Natur sø 18A40  -   -   -  -  -   -  

Nipgård Sø 118 118 57 0 0,090 0,043 

Sjørupgårde Sø 1)  -   -   -  -  -   -  

Skalle Sø 828 793 794 0 0,085 0,082 

Stubbergård Sø 1056 1010 1206 0 0,091 0,104 

Sø syd for Skive Fjord  -   -   -  -  -   -  

Viv Sø 1)  -   -   -  -  -   -  

Øje Sø 1)  -   -   -  -  -   -  

Hjarbæk Fjord             

Bavsø  -   -   -  -  -   -  

Birkesø  -   -   -  0  -   -  

Bredmose Fjends 23 23 18 5 0,057 0,045 

Bredmose Viborg 1)  -   -   -  -  -   -  

Fjeldsted Sø 1)  -   -   -  -  -   -  

Fussing Sø 282 273 383 0 0,082 0,111 

Glenstrup Sø 1584 1448 1243 204 0,091 0,071 
Gravet sø 1 syd for Kou-
sted  -   -   -  -  -   -  
Gravet sø 2 syd for Kou-
sted  -   -   -  -  -   -  
Gravet sø ved Neder Bjer-
regrav  -   -   -  -  -   -  
Gravet sø 1 vest for Bjer-
gene  -   -   -  -  -   -  
Gravet sø 2 vest for Bjer-
gene  -   -   -  -  -   -  

Hale Sø  -   -   -  -  -   -  

Hannerup Sø 1)  -   -   -  -  -   -  

Hærup Sø 233 225 183 42 0,120 0,094 

Hørby Sø1)  -   -   -  -  -   -  

Klejtrup Sø 744 683 666 17 0,118 0,106 

Lyngsø Sø 14 14 16 - 0,090 0,110 

Movsø 1)  -   -   -  -  -   -  

Nørremose Sø 39 39 39 - 0,090 0,091 

Rogenstrup Sø  -   -   -  -  -   -  

Rødsø 470 470 359 112 0,120 0,091 

Snæbum Sø1)  -   -   -  -  -   -  

Stensig Sø  -   -   -  -  -   -  
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Beregnet 
maksimal 
belastning 
ved mål-
opfyldelse

Indløbs-
koncen-
tration 
2005 

Maksimal ind-
løbskoncen-
tration ved 
mål-opfyldelse 

Baseline 
belastning 
2015 

Belastning 
2005 

Indsats-
behov Sønavn 

  Kg Kg kg kg mg/l mg/l 

Sø øst for Movsø  -   -   -  -  -   -  

Tjele Langsø 1286 1281 1996 0 0,065 0,101 

Vansø 344 344 318 25 0,092 0,085 

Ørslevkloster Sø 220 220 174 46 0,142 0,112 
Kås Bredning, Venø Bugt og Salling-
sund           

Borbjerg Møllesø 207 191 224 0 0,076 0,082 

Egge Sø 1)  -   -   -  -  -   -  

Hjerk Nor 1756 1718 1639 79 0,083 0,078 

Holmgård Sø 449 406 451 0 0,076 0,076 

Kilen 2012 1939 1584 355 0,157 0,123 

Kås Sø 130 96 147 0 0,116 0,131 

Legind Sø 169 157 114 43 0,126 0,084 

Mollerup Sø 2028 1518 999 519 0,151 0,074 

Rettrupkær Sø 225 153 162 0 0,051 0,037 

Skør Sø  -   -   -  0  -   -  

Skån Sø 43 43 22 0 0,090 0,046 

Spøttrup Sø 891 849 585 0 0,128 0,084 
Strandsø v. Sønder Lem 
Vig 2) 10 10 16 0 0,068 0,107 
Strandsø 2 v. Sønder Lem 
Vig 2) 21 21 25 0 0,070 0,082 

Sønder Lem Vig 2744 2357 2544 0 0,088 0,082 

Tranemose, Ringkøbing 56 56 26 30 0,090 0,041 

Tværmose 58 58 21 0 0,079 0,028 

Vest for Mors             

Arup Vejle2) 402 400 536 0 0,085 0,114 

Bjålum 21 21 18 2 0,098 0,087 

Bolbredning  28 28 12 - 0,268 0,114 

Doverkil 96 96 111 - 0,080 0,093 

Gravet sø 1 øst for Vigsø  -   -   -  -  -   -  

Gravet sø 2 øst for Vigsø  -   -   -  -  -   -  

Gravet sø 3 øst for Vigsø  -   -  - -  -   -  

Jølby Nor 2971 2686 1898 788 0,107 0,068 

Kokkær Vand 2)  -   -   -  0  -   -  

Lønnerup Fjord 7455 7431 5418 2012 0,099 0,072 

Skarre Sø Vest 83 83 69 14 0,098 0,082 

Skarre Sø Øst 92 92 95 0 0,084 0,086 

Strandsø syd for Karby Vig  -   -   -  -  -   -  

Strandsø ved Mågeodde  -   -   -  -  -   -  
Strandsø ved Trædemark 
Odde  -   -   -  -  -   -  

Sundby Sø 940 870 694 - 0,111 0,082 
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Beregnet 
maksimal 
belastning 
ved mål-
opfyldelse

Indløbs-
koncen-
tration 
2005 

Maksimal ind-
løbskoncen-
tration ved 
mål-opfyldelse 

Baseline 
belastning 
2015 

Belastning 
2005 

Indsats-
behov Sønavn 

  Kg Kg kg kg mg/l mg/l 

Sø vest for Arup Vejle  -   -   -  -  -   -  

Sø Øst For Klastrup 386 386 133 - 0,098 0,034 

Søndervig 1)  -   -   -  -  -   -  

Tømmerby Fjord 1)  -   -   -  -  -   -  

Vullum Sø 2459 2459 577 0 0,274 0,064 

Østerild Fjord 1998 1995 2137 0 0,088 0,094 

Nissum Bredning             
Banegrav v. Thyborøn 
Fjord  -   -   -  -  -   -  

Ferring Sø 1326 1274 856 418 0,182 0,117 

Flade Sø 451 451 538 0 0,151 0,179 

Førby Sø 340 340 113 0 0,151 0,050 

Gjeller Sø 55 55 19 0 0,081 0,028 

Gyrup Gård Sø 29 29 16 13 0,151 0,085 

Harboøre Fjord 375 375 209 167 0,186 0,103 

Horn Sø 891 856 302 555 0,255 0,086 

Hygum Nor 2683 2663 1352 1311 0,148 0,075 

Kallerup Kær 748 739 357 - 0,156 0,074 

Lemvig Sø 805 739 325 414 0,208 0,084 

Mellemvese 1142 1117 736 381 0,109 0,070 

Noret 955 955 318 638 0,227 0,076 

Nørhå Sø 6217 5870 1258 0 0,130 0,026 

Nørrevese 1956 1933 1088 844 0,131 0,073 

Ove Sø 11476 10915 6802 4113 0,134 0,079 

Per Madsens Kær  -   -   -  -  -   -  

Possø 568 568 62 0 0,151 0,016 

Rodenbjerg Sø 12109 11720 8253 3467 0,101 0,069 

Skomagerhul  -   -   -  -  -   -  

Smedshave vese 1891 1869 1078 791 0,122 0,070 

Strandsø på Agger Tange  -   -   -  -  -   -  

Sø Agger Tange  -   -   -  -  -   -  

Sø nord for Gjeller Sø  -   -   -  0  -   -  

Søndervese 1323 1294 802 492 0,128 0,078 

Thyborøn Fjord 930 930 469 0 0,183 0,092 

Ørum Sø 14734 14258 9692 4566 0,123 0,081 
 
Tabel 3.3.1 
Belastning med fosfor til søer i Hovedvandopland Limfjorden. 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 

4. Kystvande, side   29 



 

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 er uden til- og afløb. Søen opfylder ikke målet om god økologisk til-
stand, men indsatsbehovet og effekten af generel grøn vækst kan ikke opgø-
res. 
2) Belastning fra fuglekoloni indgår ikke i belastningsopgørelsen 
 
 
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 Limfjorden vurderes det teknisk set hensigtsmæssigt 
at gennemføre en sørestaurering i form af kemisk fældning af fosfor i 
sedimentet i Borbjerg Møllesø og Birkesø samt opfiskning i Klokker-
holm Møllesø. Begrundelsen er anført under de enkelte søer i afsnit 
3.4.   
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3.4 De enkelte søer 
 
I det følgende er der for hver sø angivet en kort beskrivelse indehol-
dende: 
Målsætning, beskyttede områder, tilstand, belastning, indsatsbehov. 
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.  
 
 
3.4.1 Estrup Dam 
 
Beskrivelse 
Estrup Dam ligger tæt på Skørping i udkanten af Rold Skov i et op-
land domineret af skov. Søen, som er 6,4 ha, er lavvandet (middel-
dybde 1,6 m), men regnes for dyb, da den danner et stabilt springlag 
over sommerperioden. Søen er desuden brunvandet med en pH om-
kring de 5 og var tidligere et tørvegravningssted, men er nu etableret 
som en skovsø. Søen får periodevist vand fra en mindre grøft i den 
østlige ende og har periodevist afløb til Lindenborg Å via en grøft i 
den nordlige ende af søen.  
 
Målsætning 
Estrup Dam målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H20: Rold 
Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, med naturtypen 3160: Brun-
vandede søer og vandhuller. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F4: Rold Skov. Endvidere er Estrup Dam en del af 
Natura 2000-område nr. 18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum 
Sø 
 
Tilstand 
Søens vandkemiske forhold er sparsomt undersøgt i 1989-1993, 
1995, 1997-1999 og 2003 med kun 1-2 prøver om året. I 2002 og 
2006 er søen grundigere undersøgt med 6-8 prøver om året. Tilstan-
den karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2002 og 2006. 
I samme periode var fosfor og kvælstofindholdet hhv. i moderat og 
ringe tilstand. Søens tilstand har været rimelig stabil i hele undersø-
gelsesperioden med små år til år svingninger. 
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Vegetations- og fiskeundersøgelsen i 2006 konkluderede, at søen 
hverken har undervandsvegetation eller en fiskebestand.  
 
Belastning 
Den eksterne næringsstof kommer hovedsageligt fra diffus afstrøm-
ning fra oplandet, men også spredt bebyggelse bidrager til belastnin-
gen. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 77 kg årligt. Dette 
kan gøres ved indsats over for især diffus afstrømning fra oplandet 
samt spredt bebyggelse. Der er i midlertidig ikke tilstrækkelige om-
kostningseffektive virkemidler i oplandet, hvorfor fristen for målopfyl-
delse udskydes til næste planperiode.  
 
 
3.4.2 Gravlev Sø 
 
Beskrivelse 
Gravlev Sø, som er en lavvandet sø på 14,6 ha, ligger ved Rebild 
Bakker ca. 5 km syd for Støvring. Søen er resultatet af et naturgen-
opretningsprojekt, hvor to dambrug blev lukket og hvor den kunstige 
vandstandssænkning blev stoppet. Desuden er Lindenborg Å, der før i 
tiden gennemstrømmede søen, nu ført udenom, og søen får i stedet 
tilført vand fra bække og kilder i søens vestside. Oplandet er hoved-
sagligt domineret af dyrkede landbrugsarealer. 
 
Målsætning 
Gravlev Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på de nuværende 21,5 µg/l, da tilstanden ikke må forringes. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H20: Rold 
Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, med naturtypen 3150: Næ-
ringsrige søer med flydeplanter eller store vandaks. Den er desuden 
omfattet af Fuglebeskyttelsesområde F4: Rold Skov. Endvidere er 
Gravlev Sø en del af Natura 2000-område nr. 18: Rold Skov, Linden-
borg Ådal og Madum Sø samt omfattet af arealfredningen af Gravlev-
dalen og Rebild Bakker. 
 
Tilstand 
Den økologiske tilstand er god ifølge indholdet af klorofyl i 2002 og 
2006. I betragtning af søens meget høje indhold af kvælstof pga. 
landbrugsdriften i det omgivende agerland må tilstanden dog beteg-
nes som sårbar. Den begrænsede mængde fosfor holder klorofylkon-
centrationen lav og giver klarvandet betingelser, men blot en mindre 
stigning vil hurtigt kunne ændre tilstanden i negativ retning. Der er 
fundet syv arter af undervandsvegetation i søen, som alle var for-
svundet ved den seneste vegetationsundersøgelse i 2006 pga. inten-
siv græsning fra vandfugle. Den bløde, dyndede bund er dækket af 
store forekomster af trådalger, og søen kan periodevis være helt 
grøn. Store opblomstringer af Daphnia magna er observeret i søen.  
Fiskebestanden havde en rovfiskeandel på 5 % i 2006 og var domine-
ret af både nipigget og trepigget hundestejle. 
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Belastning 
Den eksterne næringsstofbelastning kommer fra spildevand fra spredt 
bebyggelse samt diffus afstrømning fra oplandet. 
 
Indsatsbehov 
Der er ikke umiddelbart noget indsatsbehov eftersom søen i øjeblik-
ket opfylder miljømålet. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktivite-
ter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
 
3.4.3 Hornum Sø 
 
Beskrivelse 
Hornum Sø er en lavvandet (maxdybde 3,2 m) lobelie sø på 11,4 ha 
uden overfladiske tilløb og afløb. Søen er beliggende vest for Støvring 
i et landbrugspræget og kuperet terræn. Oplandet består hovedsag-
ligt af dyrkede landbrugsarealer. Søen er desuden udpeget som ba-
devandssø efter de gældende regler for danske badevandssøer.  
 
Målsætning 
Hornum Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra årlige målinger af klorofyl-
indholdet i perioden 2002 til 2007. Klorofylindholdet i søen har de se-
nere år vist betydelige år til år udsving, hvor det tidligere lå rimeligt 
stabilt på et lavt niveau. De store svingninger i klorofylindholdet vid-
ner om, at Hornum Sø er et skrøbeligt og ustabilt økosystem. Næ-
ringsstofniveauerne for fosfor og kvælstof er korrelerede med den 
svingende tendens for klorofyl, og har i samme periode hhv. moderat 
og ringe tilstand. 
I 2007 dækkede undervandsvegetationen 7 % af søens bundareal og 
var domineret af almindelig kildemos og strandbo. I søen blev der li-
geledes registreret de sjældne grundskudsplanter sortgrøn brasenfø-
de og tvepibet lobelie. Der blev fundet undervandsvegetation ud til en 
dybde på 2 meter. Både dækningsgraden og dybdegrænsen af under-
vandsvegetationen er blevet stærkt forringet de senere år. I 2004 var 
40 % af bunden således dækket af undervandsvegetation, som havde 
en dybdegrænse på 3,1 meter med store populationer af kransnålal-
gen (Nitella flexilis).  
Fiskebestanden var i den seneste undersøgelse domineret af skalle og 
aborre, herudover blev der registreret gedde, rudskalle og karusse i 
søen. Rovfiskeandel udgjorde 17,6 %. 
Søen har tidligere været plaget af store sommeropblomstringer af 
blågrønalger og ved planktonundersøgelserne i 2007 udgjorde de 
15,6 % af den samlet biomasse. 
Undersøgelser af søens sediment viser, at der kun er lidt fosfor opho-
bet i sedimentet, hvorfor søens interne fosforbelastning er lille.  
 
Belastning 
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Den eksterne næringsstofbelastning kommer hovedsagelig fra diffus 
afstrømning fra oplandet samt spildevand fra spredt bebyggelse. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 59 kg årligt. Dette 
kan gøres ved en indsats overfor især diffus afstrømning fra oplandet 
samt spredt bebyggelse. Der er i midlertidig ikke tilstrækkelige om-
kostningseffektive virkemidler i oplandet, hvorfor fristen for målopfyl-
delse udskydes til næste planperiode. 
 
 
3.4.4 Lindholm Kridtgrav 
 
Beskrivelse 
Lindholm Kridtgrav ligger midt i Nørresundby og benyttes som rekre-
ativt område. Oplandet udgøres især af befæstede arealer. Søen, der 
er meget dyb (maxdybde 41 m) er 16,3 ha og uden til- og afløb. 
 
Målsætning 
Lindholm Kridtgrav målsættes med høj økologisk tilstand og med et 
klorofylmål på 7 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søen målsættes med høj økologisk tilstand på baggrund af målinger 
fra 1998. Samtidig blev der målt en meget lav fosforkoncentration 
svarende til god tilstand, hvorimod koncentrationen af kvælstof blev 
klassificeret som ringe. 
   
Belastning 
Belastningen til søen er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Da søens nuværende tilstand er ukendt, er der ikke fastlagt et evt. 
indsatsbehov. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplan-
det sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
 
3.4.5 Madum Sø 
 
Beskrivelse 
Madum Sø er en lobeliesø på 203 ha og ligger sydøst for Skørping i 
udkanten af Rold Skov. Oplandet består af et bakket, næringsfattigt 
morænelandskab, hvor en stor del er dækket af skov, hede samt dyr-
kede landbrugsarealer. Søen er forholdsvis dyb (maxdybde 7,8 m), 
men har ingen springlag over sommeren og betegnes derfor som lav-
vandet. Søen er formentligt opstået som et dødishul i det bakkede 
landskab. Der er ingen egentligt til- eller afløb, men der findes et 
temporært afløb til Lindenborg Å i søens nordøstlige ende. Offent-
ligheden har adgang til badning fra den vestlige og østlige bred. Ret-
ten til sejlads, jagt og fiskeri tilkommer lodsejerne. Søen er udpeget 
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som badevandssø efter de gældende regler for danske badevands-
søer. 
 
Målsætning 
Madum Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
mål på de nuværende 7,1 µg/l, da tilstanden ikke må forringes. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H20: Rold 
Skov, Lindenborg Ådal, Madum Sø, med naturtypen 3110: Kalk- og 
næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer). Den er desuden om-
fattet af Fuglebeskyttelsesområde F3: Madum Sø. Endvidere er Ma-
dum Sø en del af Natura 2000-område nr. 18: Rold Skov, Lindenborg 
Ådal og Madum Sø samt arealfredningen af Madum Sø og Langmo-
sen.  
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som god ud fra klorofyl og fosforindholdet i 
2004. Tilstanden er således forholdsvis stabil, og den største næ-
ringskilde til søen er atmosfærisk deposition. Kvælstofindholdet var i 
moderat tilstand, og tendensen er en øget belastning de senere år, så 
det er vigtigt at begrænse belastningen fra oplandet og atmosfæren, 
og dermed bevare søen som en næringsfattig, sur lobeliesø.  
Madum Sø er en såkaldt lobeliesø med gode populationer af tvepibet 
lobelie, sortgrøn brasenføde og strandbo ud til 3 meters dybde. På 
dybere vand vokser almindelig kildemos ned til 7 meter. 
Samfundet af planteplankton i Madum Sø var artsfattigt, hvilket er 
kendetegnet for næringsfattige søer i almindelighed. Planteplanktonet 
var domineret af små arter (<5 µm) tilhørende algegrupperne grøn-
alger og furealger. Der er stort set ingen kiselalger og blågrønalger 
registreret i Madum Sø. Mængden af dyreplankton var ligeledes lav 
og kun repræsenteret af få arter. Det større dyreplankton var totalt 
domineret af vandlopper tilhørende gruppen af calanoide vandlopper 
(1,5-2 mm). 
I næringsfattige søer er bestanden af fisk generelt lille og domineret 
af rovfisk, hvilket blev understøttet af undersøgelserne i 1991 og 
1996. Fiskeundersøgelsen i 1996 påviste kun tre arter i Madum Sø, 
nemlig aborre, gedde og helt, hvoraf aborre udgjorde hele 99 % af 
den totale fangst. I år med god rekruttering af aborreyngelen blev 
det således set, at vandloppemængden er gået drastisk ned, og 
mængden af planteplankton kortvarigt stiger. Rovfiskeandelen i 1996 
udgjorde 49 %. Søen vurderes som helhed at være i god tilstand. 
 
Belastning 
Den eksterne tilførsel af næringsstoffer kommer fra spildevand fra 
spredt bebyggelse og baggrundsbelastning. 
 
Indsatsbehov 
Der er umiddelbart intet indsatsbehov, da søen allerede opfylder mål-
sætningen. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet 
sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
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3.4.6 Poulstrup Sø 
 
Beskrivelse 
Poulstrup Sø ligger midt i det kuperede terræn i det fredede Dall He-
de område ca. 4 km syd for Ålborg. Oplandet består hovedsagligt af 
dyrkede landbrugsarealer og skov, men moser, overdrev og krat ind-
går også som en del af oplandet. Søen, der er 1,1 ha og uden til- og 
afløb, betegnes som dyb (maxdybde 5,5 m), da den har stabilt 
springlag over sommeren. Søen benyttes desuden som rekreativt 
området. 
 
Målsætning 
Poulstrup Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylindhold på 12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er omfattet af arealfredningen af Dall Hede og Poulstrup Sø. 
 
Tilstand 
Søen vandkemiske forhold er sparsomt undersøgt i 70’erne og start 
90’erne. I 1981, 2002, 2003 og 2005, er søen grundigere undersøgt 
med 6 - 13 prøver om året. Tilstanden karakteriseres som ringe ud 
fra klorofyl, fosfor og kvælstofindholdet i 2002, 2003 og 2005. Til-
standen i søen har været rimelig stabil siden 1981, dog med en ten-
dens til stigende værdier for de tre overstående parametre.  
Søens dårlige tilstand afspejles også af den sparsomme undervands-
vegetation, som i 2005 havde en dækningsgrad på 1,3 % med spora-
diske bevoksninger af kruset vandaks, liden vandaks, hår-tusindblad 
og kransnålalgen (Chara globularis var. globularis). Der blev også 
fundet trådalger i søen med en dækningsgrad på 8,3 %. 
En fiskeundersøgelse i 2002 viste ingen tegn på rovfisk i søen, og kun 
karusse, skalle og trepigget hundestejle blev registret. For at forbed-
re tilstanden blev der i 2003 foretaget en opfiskning med vod i søen. 
I de efterfølgende år forsøgte man derefter at oprette en rovfiskebe-
stand ved udsætning af geddeyngel samt udsætning af større gedder 
og aborrer fra andre søer. Søen har i dag formentlig etableret en 
mindre rovfiskebestand, men desværre har det ikke haft den ønskede 
effekt på vandkvaliteten. 
  
Belastning 
Belastningen kommer fra diffus afstrømning fra oplandet. Der er også 
observeret fodring af ænder i søen. 
 
Indsatsbehov 
Ifølge belastningsopgørelser er den eksterne belastning tilstrækkelig 
lav til at søen kan opnå god økologisk tilstand. Der fastsættes derfor 
intet indsatsbehov. Den ringe tilstand må skyldes biologisk ubalance 
med en fiskebestand bestående af for mange fredfisk. Datagrundlaget 
er imidlertid utilstrækkeligt til at vurdere om det er relevant at re-
staurere søen, hvilken metode, der er den bedst egnede, og om re-
staurering vil føre til målopfyldelse. Fristen for målopfyldelse udsky-
des derfor til næste planperiode. 
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3.4.7 Smalby Sø, Vest 
 
Beskrivelse 
Smalby Sø, Vest der er 49,5 ha ligger ca. 2,5 km nord for Nørresund-
by i et opland domineret af dyrkede landbrugsarealer. Søen, der er 
en gammel råstofgraf med stejle skrænter, er dyb med en middel-
dybde på 7,9 m. Søen får tilført vand fra flere smågrøfter og har afløb 
til Smalby Sø, Øst.  
 
Målsætning 
Smalby Sø, Vest målsættes med en god økologisk tilstand og med et 
klorofylmål på 12 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Ud fra de seneste undersøgelser vurderes søen at være i moderat til-
stand ifølge klorofyl-, fosfor- og kvælstofindholdet. 
 
Belastning 
Den eksterne fosforbelastning kommer hovedsageligt fra diffus af-
strømning fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse 
bidrager til belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Da der allerede er planlagt en indsats over for den eksterne fosforbe-
lastning, har søen intet yderligere indsatsbehov. 
 
 
3.4.8 Smalby Sø Øst 
 
Beskrivelse 
Smalby Sø, Øst der er 30 ha, ligger ca. 2,5 km nord for Nørresundby 
i et opland domineret af dyrkede landbrugsarealer. Søen, der er en 
gammel råstofgrav, er dyb med en middeldybde på 4,1 m. Søen har 
tilløb fra Smalby Sø, Vest og periodisk afløb til Lerbæk. 
 
Målsætning 
Smalby Sø Øst målsættes med en god økologisk tilstand og med et 
klorofylmål på 12 µg/l. 
 
Beskyttede områder: 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Ud fra de seneste undersøgelser vurderes søen at være i god økolo-
gisk tilstand. 
 
Belastning 
Den eksterne fosforbelastning stammer hovedsagelig fra diffus af-
strømning fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse 
bidrager til belastningen.  
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Indsats 
Da søen vurderes til at opfylde målet om god økologisk tilstand, fast-
sættes der intet indsatsbehov. Det skal dog sikres, at der ikke ved 
aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
 
3.4.9 Smedsted Sø 
 
Beskrivelse 
Søen, der er en lavvandet lergrav på 4,1 ha uden til- og afløb, ligger 
ved Nørre Halne nordvest for Aalborg. Oplandet er domineret af dyr-
kede landbrugsarealer. 
 
Målsætning 
Smedsted Sø målsættes med en god økologisk tilstand og med et klo-
rofylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende viden. En augustmåling fra 
2006 viser dog, at søen var i god økologisk tilstand ifølge klorofyl, 
fosfor og kvælstofindholdet. Der er desuden ved samme lejlighed re-
gistreret store bevoksninger af hår-tusindblad og korsandemad samt 
tilstedeværelse af både gedde og skalle.  
 
Belastning 
Den eksterne fosforbelastning kommer hovedsageligt fra diffus af-
strømning fra oplandet. 
 
Indsats 
På grund af manglende viden om søens tilstand har det ikke været 
muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for må-
lopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.10 Solsidens Kridtgrav 
 
Beskrivelse 
Solsidens Kridtgrav ligger midt i Nørresundby i et opland domineret af 
befæstede arealer og skov. Søen, der er dyb (middeldybde 6,8 m), 4 
ha og uden til- og afløb benyttes ofte som rekreativt område. 
 
Målsætning 
Solsidens Kridtgrav målsættes med en god økologisk tilstand og med 
et klorofylmål på de nuværende 6,9 µg/l, da tilstanden ikke må for-
ringes. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
 
 

4. Kystvande, side   38 



 

Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som god ud fra klorofylindholdet i 2005, 
hvorimod fosfor og kvælstofindholdet er i moderat tilstand. Søens til-
stand har været stabil siden 1998, hvor den har ligget og svinget 
mellem god og høj tilstand ifølge klorofylindholdet. 
Vegetationsundersøgelsen i 2005 viste en dækningsgrad på 16,9 %, 
med tornfrøet hornblad som den altdominerende art med en dybde-
grænse på 6,1 meter. Der blev desuden registreret spredte bevoks-
ninger af aks-tusindblad, kransnålalgen (Chara vulgaris var. papilla-
ta), liden vandaks, kruset vandaks og bøstebladet vandaks. Der er i 
øvrigt registreret små bevoksninger af trådalger med en samlet dæk-
ningsgrad på 4 %.  
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer kun fra baggrundsbelast-
ningen. 
 
Indsats 
Da søen opfylder målet om god økologisk tilstand, er der ikke fastsat 
et indsatsbehov. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i op-
landet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
 
3.4.11 Store Økssø 
 
Beskrivelse 
Store Økssø er en lavvandet, brunvandet og sur sø på 32,4 ha belig-
gende i Rold skov syd for Skørping By. Oplandet er domineret af 
skov, hede og moseområder. Søen får tilført vand fra smågrøfter og 
har periodisk afløb til Kovads Bæk, som løber ud i Lindenborg Å. Søen 
er desuden udpeget som badevandssø efter de gældende regler for 
danske badevandssøer. 
 
Målsætning 
Store Økssø målsættes med en høj økologisk tilstand og med et klo-
rofylmål på de nuværende 7,6 µg/l, da tilstanden ikke må forringes. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H20: Rold 
Skov, Lindenborg Ådal, Madum Sø, med naturtypen 3110: Kalk og 
næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) og 3160 Brunvandede 
søer og vandhuller. Den er desuden omfattet af Fuglebeskyttelsesom-
råde F4: Rold Skov. Endvidere er Store Økssø en del af Natura 2000-
område nr. 18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. 
 
Tilstand 
Store Økssø har indgået i overvågningsprogrammet siden 1980, hvor 
man jævnligt har undersøgt søen. Det er dog kun i årene 1980 og 
2001, at man har en længerevarende prøveserie over sommerperio-
den. Tilstanden karakteriseres som høj ud fra klorofylindholdet i 
2001. Søens nuværende tilstand er dog ukendt. Algevæksten i de 
danske søer er typisk begrænset af fosfortilførslen, og i Store Økssø 
er denne lav sammenlignet med andre danske søer. I undersøgelses-
perioden har fosforkoncentrationen svinget mellem god og høj til-
stand for søtypen. Kvælstofkoncentrationen har ligeledes været lav i 
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undersøgelses-perioden, dog med en tendens til en stigning hen mod 
de nyeste målinger, og tilstanden er gået fra høj til moderat.  
Søens sure og brune vand med en pH omkring 4 opstår i det omgi-
vende hede og moseområde, hvorfra der udskilles humussyre. Af-
hængig af vandets brune farve er der målt sommersigtedybder, vari-
erende mellem 0,85 og 3,2 meter, med en tendens til faldende sigt-
barhed frem mod de seneste målinger. Generelt synes vandet dog 
klart, dvs. algeproduktionen er beskeden. Sandsynligvis på grund af 
søens vindbeskyttede beliggenhed i skoven, dannes der om somme-
ren et temperaturspringlag. Det bundnære vand kan i denne periode 
være meget iltfattigt. 
Det er mosserne der dominerer i Store Økssø og som danner en hæn-
gesæk. Kun enkelte steder findes andre planter, som karakteriserer 
den sure, klare sø. Tvepibet lobelie, sortgrøn brasenføde og strandbo 
er tidligere fundet i søen. Gul åkande findes ligeledes i søen, hvor der 
er læ, da det kun er her, der kan aflejres i det slamlag, som er en be-
tingelse for denne art. Typisk for den næringsfattige sø, er sumpbæl-
tet med tagrør, sumpstrå og rørgræs kun svagt udviklet. 
En bestand af store aborre findes i søen, hvor der ligeledes er regi-
streret ål. Den nuværende økologiske tilstand vurderes at være høj. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstofbelastning kommer hovedsageligt fra diffus 
afstrømning fra oplandet. 
 
Indsatsbehov 
Da søens nuværende tilstand er ukendt, fastsættes der intet indsats-
behov over for fosfor. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i 
oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
 
3.4.12 Teglsø 
 
Beskrivelse 
Teglsø, der er en lavvandet og brunvandet sø på 7,7 ha, ligger i den 
vestlige del af Rold Skov. Søen er opstemmet og blev formentlig lavet 
for at forskønne omgivelserne omkring Jagthuset. Oplandet er domi-
neret af skov. Søen har afløb til Lindenborg Å via Grødebæk. 
 
Målsætning 
Teglsø målsættes med en god økologisk tilstand og med et klorofyl-
mål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområdet H20: Rold 
Skov, Lindenborg Ådal, Madum Sø, med naturtypen 3150: Næringsri-
ge søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks. Den er 
desuden omfattet af Fuglebeskyttelsesområdet F4: Rold Skov. Endvi-
dere er Teglsø en del af Natura 2000-område nr. 18: Rold Skov, Lin-
denborg Ådal og Madum Sø. 
 
Tilstand  
Søens tilstand er ukendt pga. manglende viden. Der foreligger dog en 
enkelt måling fra august 2006, som viste en god tilstand for klorofyl, 
fosfor og kvælstofindholdet. 
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Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer fra baggrundsbelastningen. 
 
Indsatsbehov 
På grund af manglende viden om søens tilstand har det ikke været 
muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for må-
lopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.13 Voerbjerg Lergrav 
 
Beskrivelse 
Voerbjerg Lergrav er beliggende nordvest for Nørresundby ved Aal-
borg Lufthavn i et opland bestående primært af landbrugsarealer. Sø-
en er ca. 19 ha og med en maksimal dybde på 13 m. Den er uden 
egentligt tilløb, men har kontakt til Lindholm Å via en kontraventil, så 
vandet kan løbe ud, men ikke ind i søen. 
 
Målsætning 
Voerbjerg Lergrav målsættes med god økologisk tilstand og med et 
klorofylmål på 12 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som moderat ud fra klorofylindholdet i 
2005, mens søen mht. næringsstofbelastningen af fosfor og kvælstof 
vurderes i hhv. dårlig og ringe tilstand. De meget høje fosforkoncen-
trationer i vandfasen sammenholdt med den moderate tilstand i klo-
rofyl tyder på, at søen er kvælstofbegrænset. Søen har tidligere haft 
store opblomstringer af blågrønalger i sommerperioden. 
 
Belastning  
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer primært fra baggrundsbe-
lastningen samt diffus afstrømning fra oplandet. Viden om belastnin-
gen er dog utilstrækkelig. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne fosfortilførsel til søen, 
men da det ikke er muligt at beregne det eksakte indsatsbehov, og 
da viden om søens belastning er utilstrækkelig, udskydes fristen for 
målopfyldelse til næste planperiode. 
 
 
3.4.14 Østerå Sø 
 
Beskrivelse 
Østerå Sø ligger i Østerådalen i det sydlige Ålborg og er omgivet af 
befæstede områder og engarealer. Søen er en lille (7,6 ha), dyb 
grusgravsø med en max dybde på 22,4 meter og er uden til- og af-
løb. 
 

4. Kystvande, side   41 



 

Målsætning: 
Østerå Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
mål på 12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
På grund af meget få måledata for søen er det ikke muligt at foretage 
en vurdering af søens nuværende økologiske tilstand. Der findes dog 
en enkelt måling fra 2006 som tyder på, at søen var i høj økologisk 
tilstand. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer hovedsageligt fra bag-
grundsbelastningen.  
 
Indsatsbehov 
Da søens tilstand er ukendt, har det ikke været muligt at afgøre om 
søen evt. har et indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse udskydes 
derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.15 Hyllested Sø 
 
Beskrivelse 
Hyllested Sø, der er en lavvandet sø på 10,1 ha, ligger syd for Nibe i 
et opland domineret af intensivt dyrkede landbrugsarealer med flere 
kvæg og svinebesætninger. Søen har afløb til Sønderå, der er en del 
af Binderup Å vandløbssystem. 
 
Målsætning 
Hyllested Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra klorofylindholdet samt de 
høje koncentrationer af kvælstof og fosfor i 2002. Det vurderes at der 
forekommer intern belastning af fosfor. 
 
Belastning 
Belastningen til søen stammer hovedsageligt fra diffus afstrømning 
fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse bidrager til 
belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne det eksakte indsatsbehov. Det vurderes 
ydermere ud fra de foreliggende data, at der forekommer intern be-
lastning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. Datagrundlaget 
er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at restaurere 
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søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst egnede. Fristen 
for målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.16 Klokkerholm Møllesø 
 
Beskrivelse 
Søen ligger i Klokkerholm By og er genetableret i 1979 efter at have 
været tørlagt i forbindelse med afvandingsprojekter i 1914. Søen, der 
er lavvandet og 7,6 ha, er opstået ved opstemning af Klokkerholm 
Møllebæk, og er derfor et stærkt modificeret vandområde. Oplandet 
består af dyrkede landbrugsarealer og befæstet områder. 
 
Målsætning 
Klokkerholm Møllesø målsættes med godt økologisk potentiale og 
med et klorofylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søen vandkemiske forhold er sparsomt undersøgt i 1980’erne og 
start 1990’erne. I 1998, 2001, 2003 og 2006 er søen grundigere un-
dersøgt med 7 - 10 prøver om året. På baggrund af klorofylindholdet 
er søens nuværende tilstand dårlig. Næringsstofbelastningen af kvæl-
stof og fosfor er derimod i hhv. ringe og moderat tilstand. Undersø-
gelserne af miljøtilstanden i Klokkerholm Møllesø viser en rimelig sta-
bil tendens i næringsstofbelastningen med små år til år variationer si-
den 1998. Sigtdybden er dog blevet lidt forbedret i perioden, hvilket 
burde give bedre betingelser for undervandsvegetationen. Sigtdybden 
er dog ikke den begrænsende faktor for udbredelsen af undervands-
vegetationen, hvilket skyldes græsningstrykket fra flere udsatte 
græskarper. I 2006 var den samlede dækningsgrad af undervands-
planter på 1,5 % med små bevoksninger af vandpest, kruset vandaks 
og fladfrugtet vandstjerne. 
I forbindelse med en biomanipulation i 2002 blev der opfisket 3 tons 
skaller og karusser for at skabe en bedre biologisk balance i søen. 
Ved samme lejlighed fandt man også den hidtil i Danmark ukendte 
båndgrundling. For at følge op på fundet af båndgrundling blev der 
yderligere foretaget en bestandsanalyse i både 2003 og 2006. I løbet 
af den periode er fredfiskeandelen faldet i både antal og vægt og be-
standen af gedder ser ud til at være forøget. 
I 2006 udgjorde 63 % af planteplanktonet blågrønalger og 91 % af 
dyreplanktonet var cladoceer. 
 
Belastning 
Den eksterne fosforbelastning kommer fra diffus afstrømning fra op-
landet, spildevand fra spredt bebyggelse samt regnbetingede udled-
ninger, men ifølge modelberegninger er den eksterne fosforbelastning 
til søen tilstrækkelig lav til at opnå god økologisk tilstand. Den dårlige 
tilstand skyldes en stor population af karper. 
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Indsatsbehov 
Der fastsættes intet indsatsbehov for den eksterne fosforbelastning. 
Der skal dog foretages en sørestaurering i form af opfiskning pga. 
den skæve fiskesammensætning. 
 
 
3.4.17 Klostereng Lergrav, Nord 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 6,6 ha og uden egentlige til- og afløb, ligger i Mølholm 
vest for Aalborg ved siden af det lokale rensningsanlæg i et opland 
bestående primært af befæstede arealer. Beliggenheden tæt ved Lim-
fjorden (afstand ca. 250 m) gør at saliniteten i perioder er høj. Søen 
er forholdsvis dyb (middeldybde 3 m, maxdybde 7 m), men betegnes 
som lavvandet, da den ikke har et stabilt springlag over sommeren.  
 
Målsætning 
Klostereng Lergrav, Nord målsættes med god økologisk tilstand og 
med et klorofylmål på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som moderat ud fra klorofyl, fosfor og 
kvælstofindholdet i 2005. 
Vegetationsundersøgelsen i 2005 viste i en meget lille dækningsgrad 
på 0,9 %. I alt blev seks arter registeret med aks tusindblad og al-
mindelig kildemos som de mest udbredte. 
Planteplanktonbiomassen var stort set uden blågrønalger, og dy-
replanktonet var domineret af copepoder med 85 % i 2005.  
Fiskebestanden samme år var domineret af skalle, trepigget hunde-
stejle og aborre, og havde en rovfiskeandel på hele 27,4 %. Der blev 
yderligere registreret et mindre antal af sude, kutling sp., søørred og 
nipigget hundestejle.  
Saliniteten var varierende omkring 3 ‰. I perioder var saliniteten 
dog betydelig højere ved bunden, hvilket kan give meget iltfattige 
forhold. 
 
Belastning 
Størstedelen af belastningen til søen kommer fra regnbetingede ud-
ledninger, men også diffus afstrømning fra oplandet bidrager til be-
lastningen. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 9 kg årligt. Dette 
kan gøres ved en indsats overfor bl.a. diffus afstrømning fra oplan-
det. Der er imidlertid ikke tilstrækkelige omkostningseffektive virke-
midler i oplandet, hvorfor fristen for målopfyldelse udskydes til næste 
planperiode. 
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3.4.18 Klostereng Lergrav, Syd 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 4,6 ha ligger ca. 450 m fra Limfjorden i den vestlige del 
af Ålborg By og tæt ved det lokale rensningsanlæg. Søen er en af de 
sjældne type 12-søer som er dybe (middeldybde 3,4 m, maxdybde 
7,1 m) og saline (0,7-0,8 ‰). 
 
Målsætning 
Klostereng Lergrav, Syd målsættes med god økologisk tilstand og 
med et klorofylindhold på 12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand karakteriseres som moderat i forhold til klorofylkon-
centrationen (sommermiddel på 17,8 µg/l) og total-N, men ringe i 
forhold til total-P indholdet. 
Ved vegetationsundersøgelsen i 2005 blev der fundet et relativt plan-
tedækket areal (RPA) på 13,76 %, med dominans af tornfrøet horn-
blad og aks-tusindblad og med en dybdegrænse på 4,8 m. 
 
Belastning 
Den eksterne belastning kommer fra diffus afstrømning fra oplandet. 
 
Indsatsbehov 
Ifølge modelberegninger er den eksterne fosforbelastning tilstrække-
lig lav til at opnå målopfyldelse. Den moderate tilstand må skyldes at 
den generelle målsætning ikke passer på søtypen. Fristen for målop-
fyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.19 Mølholm Kridtgrav 
 
Beskrivelse 
Mølholm Kridtgrav, der er en dyb (middeldybde 7,3 m, maxdybde 11 
m), højalkalin sø på 12 ha og uden til- og afløb, ligger i Mølholm i det 
vestlige Aalborg. Oplandet består hovedsagligt af befæstede arealer. 
Søen benyttes som badevandssø, selv om den ikke er udpeget som 
badevandssø efter de gældende regler for danske badevandssøer. 
 
Målsætning 
Mølholm Kridtgrav målsættes med høj økologisk tilstand og med det 
nuværende klorofylindhold på 2,4 µg/l, da tilstanden ikke må forrin-
ges. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som høj ud fra klorofylindholdet i 2005, 
hvilket underbygges af et meget lavt fosforindhold. Kvælstofindholdet 
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er derimod i ringe tilstand, hvilket straks ville gøre søen sårbar ved 
en øget fosforbelastning. 
Vegetationsundersøgelsen i 2005 påviste en dækningsgrad på 2,9 % 
med en dybdegrænse ud til 4,3 meter. Børstebladet vandaks var do-
minerende, men også arter som liden vandaks, aks tusindblad og 
kransnålalgen (Chara vulgaris var. longibracteata) var repræsenteret. 
Som helhed vurderes tilstanden at være i høj tilstand pga. det meget 
lave fosforindhold. 
Søen kan i forårsperioden være lagdelt, med meget lave temperatu-
rer i de nederste vandlag. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer fra baggrundsbelastningen. 
 
Indsatsbehov 
Da søen umiddelbart opfylder målsætningen, er der ikke fastsat et 
indsatsbehov. Det skal dog sikres at der ikke ved aktiviteter i oplan-
det sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
 
3.4.20 Rosenlund Sø 
 
Beskrivelse 
Rosenlund Sø, der er en dyb (middeldybde 4,9 m), højalkalin sø på 8 
ha uden til- og afløb, ligger i byen Åbybro nordvest for Aalborg. Op-
landet består derfor hovedsagligt af befæstede arealer. Søen er en 
gammel grusgrav. 
 
Målsætning 
Rosenlund Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på 12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er kun kendt fra én måling i 2006. Denne måling klas-
sificerer søens økologiske tilstand som moderat baseret på både klo-
rofyl, fosfor og kvælstofindholdet. Vurderingsgrundlaget må dog an-
ses for at være utilstrækkeligt. 
 
Belastning 
Belastningen til søen kommer primært fra regnbetingede udledninger. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne indsatsbehovet. Tilførslen fra regnbe-
tingede udledninger udgør (17 kg), dertil kommer den diffuse af-
strømning, som ikke er beregnet. Fristen for målopfyldelse udskydes 
derfor til næste planperiode. 
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3.4.21 Suldrup Sø 
 
Beskrivelse 
Suldrup Sø, der er 8 ha og lavvandet, ligger sydvest for Støvring i 
byen Suldrup, og bruges her som rekreativt område. Søen har perio-
disk afløb til Binderup Å vandløbssystem via mindre grøfter. Søen 
blev tørlagt i 1870 af Hedeselskabet, men jorden var ikke velegnet 
som landbrugsjord. I 1975 blev søen genskabt ved en lokal indsats. 
Oplandet består primært af befæstede områder og dyrkede land-
brugsarealer.  
 
Målsætning 
Suldrup Sø målsættes med en god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2006. 
Tilstanden underbygges af det meget høje kvælstof og fosforindhold, 
som fastholder søen i en dårlig tilstand. Efter mange års næringsstof-
udledning må det formodes, at søen lider af intern belastning. Den 
dårlige tilstand afspejles også af den fraværende undervandsvegeta-
tion i 2006, som har svært ved at etablere sig i den bløde bund og 
ved vandets dårlige sigtbarhed. 
 
Belastning 
Størstedelen af den eksterne næringsstoftilførsel kommer fra regnbe-
tingede udledninger, men også diffus afstrømning fra oplandet og i 
mindre grad spildevand fra spredt bebyggelse bidrager til belastnin-
gen. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 29 kg årligt. Da 
indsats overfor regnbetingede udledninger ikke er en del af de om-
kostningseffektive virkemidler, kan indsatsen til søen ske overfor dif-
fus afstrømning fra oplandet samt spredt bebyggelse. Da de omkost-
ningseffektive virkemidler i oplandet er utilstrækkelige, udskydes fri-
sten for målopfyldelse til næste planperiode. Det vurderes ydermere 
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.  
 
 
3.4.22 Søenge Sø (Mølle Sø) 
 
Beskrivelse 
Søenge Sø er en lavvandet, højalkalin sø på 11,6 ha uden til- og af-
løb. Den ligger øst for den store brakvandssø, Ulvedybet mellem 
Øland og Gjøl i Vendsyssel et opland domineret af dyrkede land-
brugsarealer. 
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Målsætning 
Søenge Sø målsættes med en god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende viden. Der foreligger dog en 
enkelt måling fra august 2006, som tyder på at søen er i moderat til-
stand. 
 
Belastning 
Belastningen til søen kommer hovedsageligt fra diffus afstrømning fra 
oplandet. 
 
Indsatsbehov 
På grund af manglende viden om søens tilstand har det ikke været 
muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for må-
lopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.23 Ulvedybet 
 
Beskrivelse 
Ulvedybet er en lavvandet, ca. 554 hektar stor brakvandssø belig-
gende mellem Gjøl og Øland. 
Søen er den sidste rest af et stort vådområde, som er blevet drænet i 
løbet af de sidste 100 år ved inddæmninger og etablering af pumpe-
stationer. Søen får tilført vand fra flere kanaler og grøfter og har for-
bindelse til Limfjorden via en sluse. Oplandet består hovedsagligt af 
dyrkede landbrugsarealer. Området er desuden et vildtreservat, og 
ligesom Vejlerne, en vigtig ynglelokalitet for ande- og vadefugle samt 
rastelokalitet for trækfugle. 
 
Målsætning 
Ulvedybet målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H15: Nibe 
bredning, Halkær ådal og Sønderup ådal. Den er desuden omfattet af 
Fuglebeskyttelsesområde F1: Ulvedybet og Nibe bredning samt Ram-
sarområde R7. Endvidere er Ulvedybet en del af Natura 2000-område 
nr. 15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som god ud fra klorofylindholdet i 2002, 
2003 og 2006. Det vurderes dog at tilstanden er sårbar eftersom næ-
ringsstofbelastningen af kvælstof og fosfor er i hhv. moderat og dårlig 
tilstand. Den høje fosforkoncentration sammenholdt med den gode 
klorofyltilstand tyder på, at søen er kvælstofbegrænset. Der har væ-
ret en faldende tendens for indholdet af klorofyl og kvælstof siden de 
første målinger i 1981. Fosforkoncentrationen har derimod været ri-
melig stabil i hele undersøgelsesperioden med høje værdier. 
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I 2006 dækkede undervandsvegetationen 62 % af søens bundareal 
og var domineret af langstilket havgræs og børstebladet vandaks. 
Der blev registreret vegetation ud til en dybde på 1,65 m.  
Fiskebestanden var ve d den sene ste undersøgelse i 2003 domineret 
af trepigget hundestejle og kutling sp., herudover blev der registreret 
nipigget hundestejle og tangnål. 
Det gælder for Ulvedybet, såvel som andre brakvandsområder, at an-
tallet af arter er meget lavt. Dette skyldes, at der kun findes få orga-
nismer, der kan tolerere de skiftende saltholdigheder i brakvandsom-
råder. Saliniteten i søen er varierede hen over året med værdier imel-
lem 5 - 15 promille, hvor den laveste salinitet forekommer om vinte-
ren, hvor nedbøren er størst.  
 
Belastning 
Størstedelen af den eksterne næringsstofbelastning kommer fra diffus 
afstrømning fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse 
og i mindre grad regnbetingede udledninger bidrager til belastningen.  
 
Indsatsbehov 
Da søen opfylder målet om god økologisk tilstand, fastsættes der in-
tet indsatsbehov. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i op-
landet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
 
3.4.24 Ulvedybet syd 
 
Beskrivelse 
Ulvedybet, syd der er en lavvandet brakvandssø på ca. 31 ha, ligger 
ud til Limfjorden sydvest for den store brakvandssø, Ulvedybet mel-
lem Øland og Gjøl i Vendsyssel.  
 
Målsætning 
Ulvedybet, syd målsættes med god økologisk tilstand. Der kan dog 
ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H15: Nibe 
bredning, Halkær ådal og Sønderup ådal. Den er desuden omfattet af 
Fuglebeskyttelsesområde F1: Ulvedybet og Nibe bredning samt Ram-
sarområde R7. Endvidere er Ulvedybet syd en del af Natura 2000-
område nr. 15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
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3.4.25 Halkær Sø 
 
Beskrivelse 
Halkær Sø, der er en lavvandet og brunvandet sø på 90 ha, ligger 
sydvest for Aalborg i nærheden af Nibe. Søen blev etableret i 2005 
som et naturgenopretningsprojekt under VMP II. En del af vandet fra 
Halkær Å ledes gennem et lavbundsareal ved åens oprindelige forløb. 
Herved opstår der et vådområde som reducerer næringsstofudled-
ningen fra åen til Halkær Bredning. Oplandet består hovedsagligt af 
dyrkede landbrugsarealer. 
 
Målsætning 
Halkær Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H15: Nibe 
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, med naturtypen 3150: Næ-
ringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks. 
Endvidere er Halkær Sø en del af Natura 2000-område nr. 15: Nibe 
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som moderat ud fra klorofylindholdet i 
2006. Formålet med genopretningsprojektet var primært at fremme 
en naturlig reduktion i udledningen af næringsstoffer fra landarealer-
ne til Halkær Bredning, og der må i en længere årrække forventes et 
højt næringsstofindhold i søen. Dette stemmer godt overens med de 
målte koncentrationer af fosfor og kvælstof, som er i hhv. ringe og 
dårlig tilstand i søen. Tilstanden må derfor formodes at være ustabil 
på grund af søens unge alder med år til år svingninger af klorofylkon-
centrationen. 
 
Belastning 
Næringsstoftilførslen stammer hovedsagelig fra diffus afstrømning fra 
oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse bidrager til be-
lastningen. 
 
Indsatsbehov 
Da søen er anlagt med henblik på at fjerne kvælstof (VMP II sø) fast-
sættes der intet indsatsbehov, og da der er manglende viden for fast-
sættelse af et mindre strengt miljømål udskydes fristen for målopfyl-
delse til næste planperiode.  
 
 
3.4.26 Navn Sø 
 
Beskrivelse 
Navn Sø, der er dyb (maxdybde 9,2 m), højalkalin og 1 9,2 ha, ligger 
nordvest for Års og l ige øst for Gatten Plantage. Søen er opstået som 
et dødishul og er omgivet af hede, eng og overdrev på et svagt kupe-
ret terræn. Et mose- og sumpområde  går fra søen mod nord og mod  
øst ligger et ældre hed emoseområde med gamle tørvegr ave. I 1987 
har man afskåret en drænledning til søen, således at den ikke længe-
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re modtager drænvand . Søen har  do g afløb til V idkær Å. Søen er 
desuden udpeget som badevandssø efter de gældende regler for dan-
ske badevandssøer. 
 
Målsætning 
Navn Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylmål 
på 12 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H17: Navn Sø 
med hede, med naturtypen 3110: Kalk- og næringsfattige søer og 
vandhuller (lobeliesøer) og 3130: Ret næringsfattige søer og vand-
huller med små amfibiske planter ved bredden. Endvidere er Navn Sø 
en del af Natura 2000-område nr. 200: Navn Sø med hede samt om-
fattet af arealfredningen af Navn Sø. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som moderat ud fra klorofyl, fosfor og 
kvælstofindholdet i 2006. I størstedelen af undersøgelsesperioden har 
søen været undersøgt en til to gange årligt, men i 2001 og 2006 er 
søen undersøgt med hhv. seks og syv målinger. Vinterværdierne for 
fosfor viste en nedadgående tendens efter afskæringen af drænled-
ningen i 1987. Tendensen var dog ikke vedvarende, og fra midt halv-
femserne har tendensen været en stigning. Klorofylindholdet i søen er 
fuldstændig korreleret med næringsstofbelastningen, hvilket kan af-
læses direkte på sigtdybden, hvor denne tidligere varierede mellem 3 
og 4,2 meters dybde, til nu hvor sigtdybden sjældent kommer over 
tre meter. Søen tilstand må betegnes som sårbar, og en indsats må 
formodes at være nødvendigt for at forbedre tilstanden. 
I det klare vand er der gode lysforhold for en alsidig vegetation af 
vandplanter. Fra bredden og ud til 1,5 meters dybde findes arter som 
pilledrager, liden siv, tvepibet lobelie og strandbo. Til en dybde op til 
3 meter er hårtusindblad almindelig, og kransnålalger ses ud til en 
dybde på 5 meter. Sortgrøn brasenføde er fundet som ny art i 2006 
med en lille population. Den samlede dækningsgrad var 43 % i 2006.  
Fiskebestanden er domineret af større aborre og mindre skaller. Der 
er desuden registreret gedde og ål i søen. 
 
Belastning 
Belastningen til søen stammer fra diffus afstrømning fra oplandet. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 17 kg årligt. Dette 
kan gøres ved en indsats over for diffus afstrømning fra oplandet.  
 
 
3.4.27 Skørbæk Sø 
 
Beskrivelse 
Skørbæk Sø, der er en lavvandet sø på 1,75 ha uden til- og afløb, 
ligger sydvest for Nibe ved siden af den genoprettede Halkær Sø. Op-
landet består hovedsagligt af dyrkede landbrugsarealer. 
 

4. Kystvande, side   51 



 

Målsætning 
Skørbæk Sø målsættes med en god økologisk tilstand og med et klo-
rofylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder: 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2007 
og de meget høje fosfor og kvælstofkoncentrationer i søen. Der fore-
kommer desuden intern fosforbelastning. Ved en vegetations-
undersøgelsen i 2007, blev der ikke registreret nogen form for under-
vandsvegetation.  
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer fra diffus afstrømning fra 
oplandet. Der er desuden mange ænder i søen. 
 
Indsats 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne det eksakte indsatsbehov. Det vurderes 
ydermere ud fra de foreliggende data, at der forekommer intern be-
lastning 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. Fristen 
for målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.28 Brokholm Sø 
 
Beskrivelse 
Søen er beliggende i Salling nord for byen Breum. Søen er blevet af-
vandet gennem flere tiltag inden for de sidste 200 år. Søen blev gen-
skabt i 1999 og har nu et vandspejl på ca. 83 ha. Søen har 3 mindre 
vandløb/kanaler som tilløb og afløbet sker via Hinnerup Å. 
 
Målsætning 
Kravet til målopfyldelse er en klorofylkoncentration på 25 µg/l, for at 
søen opfylder målsætningen om god økologisk tilstand.  
 
International beskyttelse 
Ingen 
 
Tilstand 
Undersøgelser fra 2004 og 2007 har vist, at miljøtilstanden er dårlig 
(ca. 147 µg klorofyl/l). Søen havde i de undersøgte år høje nærings-
stofkoncentrationer og ringe sigtdybde. 
 
Undervandsvegetationen i søen var ringe udbredt, med kun 13 %’s 
dækning, som følge af de dårlige lysforhold. Der blev dog fundet 9 
forskellige arter, heriblandt to kransnålalger. Søen har pga. dens lav-
vandede karakter potentiale til at udvikle en artsrig og udbredt un-
dervandsflora. Fiskebestanden var i 2004 stadigt præget af søens ny-
etablerede status, da der kun blev fanget skalle og gedde. 
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Belastning 
Søen belastes hvert år med 1061 kg P fra diffus afstrømning fra op-
landet og spredt bebyggelse. Derudover påvirkes søen af en intern 
fosforbelastning om sommeren. 
 
Indsats 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 416 kg årligt ud-
over den allerede vedtagne indsats på 5 kg P/år overfor spredt be-
byggelse (baseline). Den interne belastning vil sandsynligvis fasthol-
de søen i en dårlig tilstand. Datagrundlaget er utilstrækkeligt til at 
vurdere, om det er relevant at restaurere søen, hvilken metode der 
er den bedst egnede og om restaurering vil føre til målopfyldelse. 
Derfor udskydes tidsfristen for målopfyldelse til næste planperiode. 
 
 
3.4.29 Fiilsø 
 
Beskrivelse 
Fiil Sø, der er en lavvandet sø på 7,5 ha ligger lige øst for Selbjerg 
Vejle, og udgør en del af "Naturreservatet Vejlerne" som ejes af Aage 
V. Jensens Fonde. Oplandet består primært af naturarealer. Søen er 
uden til- og afløb. 
 
Målsætning 
Fiilsø målsættes med god økologisk tilstand. Der kan dog ikke fast-
sættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H6: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. Endvi-
dere er Fiilsø en del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør Bredning, 
Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen af Vejlerne. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende data. 
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Da søens tilstand og belastning er ukendt, har det ikke været muligt 
at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse 
udskydes derfor til næste vandplanperiode. 
 
  
3.4.30 Glombak 
 
Beskrivelse 
Glombak er en lavvandet, brakvandssø på 116,8 ha og får tilført vand 
fra Glombak Kanal, som løber igennem søen og ud i Limfjorden via en 
sluse. Glombak er en del af "Naturreservatet Vejlerne", som ejes af 
Aage V. Jensens Fonde.  
Reservatet Vejlerne omfatter et 6000 hektar stort inddæmmet områ-
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de, som oprindeligt lå under havets overflade. Området rummer 
Danmarks største rørskove og nogle af landets største strandenge. 
Oplandet til søen består af intensivt og ekstensivt dyrkede landbrugs-
arealer samt områder med spredt bebyggelse.  
 
Målsætning 
Glombak målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. Endvi-
dere er Glombak en del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør Bred-
ning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen af Vejler-
ne. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som moderat ud fra klorofylindholdet i 
2000, hvorimod indholdet af fosfor og kvælstof er svarende til hhv. 
moderat og ringe tilstand. I Glombak er både koncentrationen af fos-
for, kvælstof og klorofyl faldet i takt med en forbedret sigtdybde op 
gennem 1990’erne. Reparationen på Krap-diget og den højere vand-
stand i Bygholm Vejle Nord har betydet en større afstrømning til 
Glombak, hvilket formentlig forklarer, hvorfor søen er blevet mere 
fersk siden 1993. Saliniteten er nu varierende omkring 1 ‰. Til-
standsforbedringen skal især ses i lyset af den øgede afstrømning fra 
Bygholm Vejle med lavt næringsstofindhold og de generelt mere fer-
ske betingelser. Den lavere salinitet giver desuden en større fore-
komst af dafnier, som er mere effektiv i kontrollen af fytoplankton, 
end de vandlopper som tidligere dominerede søen. Et fald i klorofyl 
betinget af f.eks. øget græsning kan også medfører et fald i både 
kvælstof og fosfor, da det bindes i sediment og planter, og fordi de-
nitrifikationen kan øges, når færre næringsstoffer er bundet i plante-
planktonet. 
Undervandsvegetationen i søen er især domineret af flere arter 
kransnålalger og aks tusindblad.    
 
Belastning 
Størstedelen af den eksterne næringsstofbelastning kommer fra diffus 
afstrømning fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse 
samt i mindre grad regnbetingede udledninger bidrager til belastnin-
gen. 
 
Indsatsbehov 
Da den eksterne fosfortilførsel ifølge modelberegninger er bragt til-
strækkelig langt ned til at opnå målopfyldelse, må den moderate til-
stand skyldes, at den generelle målsætning og klorofylkrav ikke pas-
ser til søtypen (brakvandssø). Der fastsættes derfor intet indsatsbe-
hov og fristen for målopfyldelse udskydes derfor til næste planperio-
de. Det skal dog sikres at der ikke ved aktiviteter sker en øget tilfør-
sel af næringsstoffer. 
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3.4.31 Gollum Sø 
 
Beskrivelse 
Gollum Sø, der er en lavvandet sø på 4,7 ha, ligger mellem Selbjerg 
Vejle og Han Vejle og udgør en del af "Naturreservatet Vejlerne", som 
ejes af Aage V. Jensens Fonde. Oplandet består primært af natur-
arealer. Søen har ingen egentlige til- og afløb, men står til tider i for-
bindelse med Kogleaks Sø, der ligger lige vest for søen. 
 
Målsætning 
Gollum Sø målsættes med god økologisk tilstand. Der kan dog ikke 
fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, med naturtypen 3140: Kalkrige søer 
og vandhuller med kransnålalger. Den er desuden omfattet af Fugle-
beskyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. 
Endvidere er Gollum Sø en del af Natura 2000-område nr. 16: Løg-
stør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen 
af Vejlerne. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende viden. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer hovedsageligt fra bag-
grundsbelastningen. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden om søens tilstand har det ikke været muligt at 
afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse 
udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.32 Gøttrup Sø 
 
Beskrivelse 
Gøttrup Sø, der er 9,5 ha og uden til- og afløb, ligger i byen Gøttrup 
sydvest for Fjerritslev. Søen er opstået ved grusgravning som afslut-
tedes i 1980’erne og har siden fungeret som Put & Take sø. Oplandet 
er domineret af dyrkede landbrugsarealer  
 
Målsætning 
Gøttrup Sø målsættes med god økologisk tilstand. Der kan dog ikke 
fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende viden. 
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Belastning 
Den eksterne næringsstofbelastning kommer hovedsageligt fra diffus 
afstrømning fra oplandet. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden om søens tilstand har det ikke været muligt at 
afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse 
udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.33 Han Vejle 
 
Beskrivelse 
Han Vejle er en lavvandet sø på 40 ha og ligger adskilt af en dæm-
ning nedenfor den store brakvandssø, Lund Fjord i "Naturreservatet 
Vejlerne", som ejes af Aage V. Jensens Fonde. Søen har næsten intet 
opland (kun rørskov) efter afskæringen fra Lund Fjord, som skete i 
forbindelse med etableringen af en jernbanedæmning i 1904. Fra Han 
Vejles sydøstlige hjørne er etableret en afvandingskanal til til Lund 
Fjord Kanal til afledning af overskydende vand.  
 
Målsætning 
Han Vejle målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
mål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, med naturtypen 3140: Kalkrige søer 
og vandhuller med kransnålalger. Den er desuden omfattet af Fugle-
beskyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. 
Endvidere er Han Vejle en del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen af 
Vejlerne. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som moderat ud fra klorofylindholdet i 
2005. Søen havde en periode med ringe vandkvalitet, og deraf uklart 
vand i starten af 1990’erne, hvor søen pga. en åben forbindelse til 
Lund Fjord kanal ofte modtog tilbagestrømninger af næringsrigt vand 
fra kanalen. Resultatet var en høj fosforkoncentration i søen og en 
ringe sigtdybde. I efteråret 1994 blev der imidlertid etableret et stem 
i den ellers åbne forbindelse mellem Han Vejle og Lund Fjord kanal 
for at stoppe tilførslen af næringsrigt vand fra kanalen. Virkningen 
kunne allerede ses i 1999, hvor billedet var vendt og fosforkoncentra-
tionen var faldet betydeligt. Indholdet af fosfor og kvælstof i 2005 er 
på niveau med 1999 og svarede til hhv. moderat og ringe tilstand.  
Den samlede dækningsgrad af undervandsvegetationen var i 2005 
58,1 %, og bestod overvejende af kransnålalgen (Chara aspera) og 
aks tusindblad. Der blev desuden registreret små populationer af hele 
fem vandaksarter i søen. Undervandsvegetationen blev fundet i det 
meste af søen pga. det klare vand, som giver lys til søbunden og go-
de vækstbetingelser for bundplanterne. Plantedækket, som er størst i 
sommerhalvåret, yder de større dyreplanktonarter god beskyttelse 
mod fisk, og de har derfor optimale betingelser for at opretholdet et 
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stort græsningstryk på planteplanktonet. Planteplanktonet var i 2005 
især domineret af grønalger og blågrønalger. 
Ved fiskeundersøgelsen i 2005 blev der registreret i alt seks forskelli-
ge fiskearter med nipigget hundestejle og skalle som de altdomine-
rende, hvorimod arter som ål, gedde, aborre og karusse kun blev 
fanget i mindre antal. Rovfiskeandel var på 1,8 %. 
Saltindholdet i Han Vejle er så lavt (0,2 ‰), at den må betegnes 
som fersk. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer fra tilbageløb fra Lund 
Fjord Kanal pga. utætheder i stemmeværket. 
 
Indsatsbehov 
Der er allerede planlagt et projekt (i 2010/2011) med at reparere 
stemmet mellem søen og Lund Fjord Kanal for at undgå tilbageløb 
med fosforrigt vand. Der er derfor ikke behov for yderligere indsats. 
 
 
3.4.34 Kogleaks Sø 
 
Beskrivelse 
Kogleaks Sø, der er en lavvandet og brunvandet sø på 26,9 ha, er en 
del af "Naturreservatet Vejlerne", som ejes af Aage V. Jensens Fonde. 
Søen ligger lige syd for Han Vejle og Lund Fjord i et meget lille opland 
bestående af landbrugsarealer og naturarealer (tagrør). 
 
Målsætning 
Kogleaks Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. Endvi-
dere er Kogleaks Sø en del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen af 
Vejlerne. 
 
Tilstand 
Tilstanden er ukendt pga. manglende viden. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer hovedsageligt fra bag-
grundsbelastningen. 
 
Indsatsbehov 
På grund af manglende viden om tilstand har det ikke været muligt at 
afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse 
udskydes derfor til næsten planperiode. 
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3.4.35 Lund Fjord 
 
Beskrivelse 
Lund Fjord, der er 538,6 ha er en af de største lavvandede 
brakvandssøer i "Naturreservatet Vejlerne" som ejes af Aage V. Jen-
sens Fonde. Søen ligger lige nord for den noget mindre Han Vejle, 
hvor en dæmning adskiller søerne. Oplandet består mod nord af klit-
arealer og mod øst og vest af opdyrkede strandengsarealer, som af-
vandes til søen gennem flere grøfter. Søen modtager endvidere vand 
fra Senå Mølbæk og Lund Bæk og i sjældnere tilfælde løber vand fra 
Lund Fjord Kanal ind i Lund Fjord. Søen afvandes gennem Lund Fjord 
Kanal, som udmunder gennem et sluseanlæg i Limfjorden. For at 
modvirke tilgroning af fjorden afgræsses engene af kreaturer og tag-
rørene høstes jævnligt.  
 
Målsætning 
Lund fjord målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på de nuværende 23 µg/l, da tilstanden ikke må forringes. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. Endvi-
dere er Lund Fjord en del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen af 
Vejlerne. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som god ud fra klorofylindholdet i 2005 og 
2006. Det vurderes, at tilstanden er sårbar eftersom næringsstofbe-
lastningen af hhv. kvælstof og fosfor er i moderat tilstand. Siden de 
første målinger i 1981 er belastningen af næringsstoffer til søen fal-
det betydeligt, hvilket direkte kan aflæses på den forbedrede sigt-
dybde og det faldende klorofylindhold. 
Vegetationsundersøgelser i 1981, 1992 og 1999 viste alle en ringe 
udbredelse af undervandsvegetationen i søen. I 1999 var dæknings-
graden på 23 %. Kransnålalgen (Chara aspera var. aspera) domine-
rende, og var især udbredt i de lavvandede områder i den sydøstlige 
del af søen. I 2005 dækkede undervandsvegetationen 27 % af søens 
bundareal og var stadig domineret af kransnålsalgen (Chara aspera 
var. aspera). De øvrige 11 arter der blev registreret ved undersøgel-
sen havde alle en sporadisk forekomst. Heraf blev der registreret fire 
vandaksarter, krans-tusindblad, aks-tusindblad, tornløs hornblad og 
vandpest. Undervandsvegetationen dybdegrænse var på 1,2 m. Om-
kring søen, med undtagelse af enkelte områder på nord siden, vokser 
et tæt bælte af tagrør, hvori der findes strandkogleaks, rørgræs og 
dunhammer. 
Der er lavet planktonundersøgelser i både 1999 og 2005. En stor del 
af dyreplanktonet var små arter som fandtes i små mængder, hvilket 
er i overensstemmelse med de mange fisk i søen som spiser dy-
replanktonet. Planteplanktonet var totaldomineret af blågrønalger 
1999, imens andelen i 2005 var faldet til kun 18 %. 
Fiskebestanden var i den seneste undersøgelse i 2005 domineret af 
små aborre og skalle, herudover blev der registreret trepigget hunde-
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stejle, nipigget hundestejle, grundling, karusse, rudskalle, sandart, 
smelt og ål i søen. Rovfiskeandelen udgjorde 15 %. 
 
Belastning 
Næringsstofbelastningen til søen stammer fra diffus afstrømning fra 
oplandet samt spildevand fra spredt bebyggelse. 
 
Indsatsbehov 
Da søen opfylder målet om god økologisk tilstand, er der ikke fastlagt 
et indsatsbehov. 
 
 
3.4.36 Læssø 
 
Beskrivelse 
Læssø, der er en lavvandet og brunvandet sø på 28,8 ha, ligger mel-
lem Selbjerg Vejle og Han Vejle og udgør en del af "Naturreservatet 
Vejlerne", som ejes af Aage V. Jensens Fonde. Oplandet består pri-
mært af naturarealer i form af rørskov. 
 
Målsætning 
Læssø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylmål 
på de nuværende 12,1 µg/l, da tilstanden ikke må forringes. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg med naturtype 3140: Kalkrige søer og 
vandhuller med kransnålalger. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. Endvi-
dere er Læssø en del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør Bred-
ning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen af Vejler-
ne. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som god ud fra klorofylindholdet, hvorimod 
fosfor og kvælstofindholdet er i hhv. god og ringe tilstand. Klorofyl-
indholdet er tæt korreleret med fosforkoncentrationen, og gør denne 
meget sårbar overfor en stigende fosforbelastning. 
Undervandsvegetationen var i 2005 domineret af kransnålalgen (Cha-
ra aspera) og aks-tusindblad, hvorimod arter som børstebladet vand-
aks, butbladet vandaks, liden vandaks, slank blærerod og kransnålal-
gen (Nitella flexilis) kun fandtes sporadisk, vegetationens dæknings-
grad var på 70 %.  
Fiskebestanden var domineret af skaller og aborrer i 2005, men også 
gedde, nipigget hundestejle, rudskalle og sude er registeret i søen. 
Rovfiskeandel var 18,3 %, og tætheden af fiskene var generel meget 
lav. Saliniteten var varierende omkring 0,3 ‰. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer hovedsageligt fra bag-
grundsbelastningen. 
 
Indsatbehov 
Da søen opfylder målet om god økologisk tilstand, er der ikke fastsat 
et indsatsbehov. 
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3.4.37 Midtsø 
 
Beskrivelse 
Midtsø, der er en lavvandet, brunvandet brakvandssø på 11 ha, er en 
del af "Naturreservatet Vejlerne", som ejes af Aage V. Jensens Fonde. 
Søen ligger ud til Limfjorden kun adskilt via hovedvej 11. Søen mod-
tager periodevis vand fra Lund Fjord Kanal. Oplandet er hovedsagligt 
domineret af afgræssede arealer og periodisk vanddækkede områder. 
 
Målsætning 
Midtsø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylind-
hold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. Endvi-
dere er Midtsø en del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør Bred-
ning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen af Vejler-
ne. 
 
Tilstand 
De meget høje værdier af kvælstof, fosfor og klorofyl i 2007 klassifi-
cerer tilstanden i søen som dårlig. Søen er således stærk forurenet 
med uklart vand og et højt indhold af suspenderede stoffer med et 
farvetal på over 200. Søen er meget vindeksponeret, hvilket betyder, 
at bundmateriale hvirvles op i vandfasen og giver dårlig sigtdybde og 
høje værdier af suspenderet stof.   
Den samlede dækningsgrad af undervandsplanter var i 2007 på 27 % 
med en stor udbredelse af børstebladet vandaks, stilket vandkrans og 
kransnålalgen (Chara vulgaris var. vulgaris).  
Vandstanden skifter meget hen over året og saliniteten er varierende 
fra 0,9 til 10,3 ‰. Søen vurderes som helhed i dårlig tilstand.  
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel til søen er ukendt. Der ses dog ad-
skillige rastende gæs og andefugle i området. 
 
Indsatsbehov 
På grund af utilstrækkelig viden om belastningen har det ikke været 
muligt at fastsætte et indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse udsky-
des derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.38 Måge Sø 
 
Beskrivelse 
Måge Sø, der er 3,2 ha og uden til- og afløb ligger sydvest for Navn 
Sø, ca. 9 km nordvest for byen Aars.   
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Målsætning 
Måge Sø målsættes med god økologisk tilstand. Der kan dog ikke 
fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende viden. 
 
Belastning 
Belastningen til søen er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden om tilstand og belastning har det ikke været 
muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for må-
lopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.39 Sandhullet 
 
Beskrivelse 
Sandhullet, der er en lavvandet sø på 2,3 ha uden til- og afløb, er en 
del af "Naturreservatet Vejlerne", som ejes af Aage V. Jensens Fonde. 
Søen ligger mellem Selbjerg Vejle og Glombak i et opland bestående 
primært af naturarealer og ekstensiv drevet landbrugsarealer.  
 
Målsætning 
Sandhullet målsættes med god økologisk tilstand. Der kan dog ikke 
fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. Endvi-
dere er Sandhullet en del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen af 
Vejlerne. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende viden. 
 
Belastning 
Belastningen kommer hovedsageligt fra diffus afstrømning fra oplan-
det. 
 
Indsatsbehov 
På grund af manglende viden om søens tilstand, har det ikke været 
muligt at afgøre om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for målop-
fyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
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3.4.40 Selbjerg Vejle 
 
Beskrivelse 
Selbjerg Vejle ligger på kanten mellem Thisted og Jammerbugt Kom-
muner. Søen er en stor, lavvandet brakvandssø på 474 ha beliggende 
i naturreservatet ”Vejlerne", som ejes af Aage V. Jensens Fonde. Vej-
lerne omfatter et 6000 hektar stort inddæmmet område, som oprin-
deligt lå under havets overflade. Området rummer Danmarks største 
rørskove og nogle af landets største strandenge. Søen ligger i et op-
land bestående af intensivt dyrkede landbrugs-arealer samt mindre 
befæstede arealer og naturarealer. Selbjerg Vejle modtager vand fra 
Vabesgård Bæk, Lynge Bæk samt en del smågrøfter og afvandes via 
Krap Kanal til Glombak. 
 
Målsætning 
Søen målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylmål på 
den nuværende tilstand på 14 µg/l, da tilstanden ikke må forringes. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg med naturtype 3140: Kalkrige søer og 
vandhuller med kransnålalger. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. Endvi-
dere er Selbjerg Vejle en del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen af 
Vejlerne. 
 
Tilstand 
Søen vurderes at være i god økologisk tilstand mht. klorofyl og fos-
forindholdet (data fra 2000). Modelberegninger tyder dog på, at næ-
ringsstoftilførslen er for stor. Søen er også kun i moderat tilstand 
hvad angår kvælstofindholdet.  
Der er ikke foretaget vegetationsundersøgelser i søen under NOVANA 
eller DEVANO programmet, men i 2000 foretog DMU en vegetations-
undersøgelse i søen. Her blev der fundet børstebladet vandaks, hjer-
tebladet vandaks samt kransnålalgen (Chara aspera), som var den 
mest dominerende. Den gennemsnitlige dækningsgrad var på ca. 40 
%. Samme år foretog DMU også en fiskeundersøgelse, hvor der blev 
fundet en pæn rovfiskeandel på 64 %. De registrerede desuden en 
pæn diversitet i fiskebestanden med arter som grundling, rudskalle, 
suder, aborre, skalle, ål og trepigget hundestejle. 
 
Belastning 
Belastningen til søen kommer hovedsageligt fra diffus afstrømning fra 
oplandet, men spildevand fra spredt bebyggelse og i mindre grad 
regnbetingede udledninger bidrager også til den eksterne belastning. 
 
Indsatsbehov 
Da søen vurderes at opfylde målet om god økologisk tilstand, fast-
sættes der intet indsatsbehov. Det skal dog sikres, at der ikke ved 
aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
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3.4.41 Sjørup Sø 
 
Beskrivelse 
Sjørup Sø, der er en dyb (maxdybde 17 m), højalkalin sø på 37,8 ha, 
ligger i en smeltevandsdal syd for Gatten og lige vest for Øje Sø. Op-
landet består af dyrkede landbrugsarealer, enge og nåleskov i et me-
get kuperet terræn. Søen har afløb til Bjørnsholm Å via Herredsbæk-
ken. 
Søen er desuden udpeget som badevandssø efter de gældende regler 
for danske badevandssøer.  
 
Målsætning 
Sjørup Sø målsættes med en god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på de nuværende 7,6 µg/l, da tilstanden ikke må forringes. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Sjørup Sø har indgået i overvågningsprogrammet fra 1980 til 2006, 
hvor man jævnligt har undersøgt søen. I størstedelen af undersø-
gelsesperioden har Sjørup Sø maksimalt været undersøgt en gang år-
ligt, men der foreligger et større datagrundlag i årene 1980, 2001 og 
2006. Tilstanden karakteriseres som god ud fra klorofylindholdet i 
2006, hvorimod tilstanden for fosfor og kvælstof er hhv. ringe og 
moderat. På baggrund af næringsstofbelastningen må søens tilstand 
formodes at være sårbar. Tilstanden har været rimelig stabil siden 
1980, med en tendens til et lille fald i udledningen af fosfor og kvæl-
stof  
I de tidligere vegetationsundersøgelser er vandaksarterne de domine-
rende, endvidere ses aks-tusindblad, tornfrøet hornblad, vandranun-
kel og kransnålalger. Der blev fundet undervands-vegetation ned til 
en dybde af ca. 4 meter. Ved karteringen i 1980 var mange vand-
planter besat med algeklumper, ligesom der også langs den vestlige 
bred fandtes områder med lysegrønne, slimede algeklatter. Ved den 
seneste vegetationsundersøgelse i 2006 var dybdegrænsen øget til 
9,9 meter og vandpest og tornfrøet hornblad dominerede. Der blev 
endvidere registreret fem vandaksarter, to kransnålalger, kredsbladet 
vandranunkel, hår-tusindblad og krybende vandkrans. Den samlede 
dækningsgrad udgjorde 26,1 %. 
Søen har en stor bestand af gedder, og der er også registreret abor-
rer, brasen, ål og skaller i søen. For mange år siden er der rapporte-
ret helt i søen, men det er usikkert om den stadig findes her. 
I perioder optræder der et springlag i søen på 5-6 m dybde. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstofbelastning kommer fra diffus afstrømning 
fra oplandet. 
 
Indsatsbehov 
Da søen opfylder målet om god økologisk tilstand, fastsættes der in-
tet indsatsbehov. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i op-
landet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
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3.4.42 Sø øst for Øsløs N 
 
Beskrivelse 
Sø øst for Øsløs N, er en lavvandet, højalkalin sø på ca. 3 ha uden til- 
og afløb. Den ligger mellem Øsløs By og den store brakvandssø, 
Glombak i et opland domineret af dyrkede landbrugsarealer og skov.  
 
Målsætning 
Sø øst for Øsløs N målsættes med en god økologisk tilstand. Der kan 
dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen er omfattet af arealfredningen af Skårup Odde. 
 
Tilstand 
Søen tilstand er ukendt pga. manglende viden. 
 
Belastning 
Belastningen til søen kommer hovedsageligt fra diffus afstrømning fra 
oplandet. 
 
Indsatsbehov 
På grund af manglende viden om søens tilstand har det ikke været 
muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for må-
lopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.43 Vestsø 
 
Beskrivelse 
Vestsø, der er 5,9 ha, er en lavvandet brakvandssø og ligger ud til 
Limfjorden kun adskilt af hovedvejen 11. Søen ligger i Bygholm Vejle, 
og er en del af "Naturreservatet Vejlerne". For at modvirke tilgroning 
afgræsses engene af kreaturer og tagrørene høstes jævnligt.  
 
Målsætning 
Vestsø målsættes med god økologisk tilstand. Der kan dog ikke fast-
sættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.    
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. Endvi-
dere er Vestsø en del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør Bred-
ning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen af Vejler-
ne.  
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende data.  
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer hovedsageligt fra bag-
grundsbelastningen. Et stort antal rastende fugle kan dog også bidra-
ge betydeligt til belastningen af søen. 
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Indsatsbehov 
Pga. hhv. manglende viden og utilstrækkelig viden om søens tilstand 
og belastning har det ikke været muligt at afgøre om søen har et evt. 
indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse udskydes derfor til næste 
planperiode. 
 
 
3.4.44 Vilsted Sø 
 
Beskrivelse 
Vilsted Sø, der er en lavvandet og brunvandet sø på 450 ha, er belig-
gende mellem Ranum og Vilsted. Søen blev genoprettet i 2005 efter 
at have været tørlagt siden 1956 for at fremme landbrugsdriften i 
området. Første spadestik til reetableringen blev taget d. 3. september 2005. Omkring 
1. juni 2006 blev det gamle åløb lukket, og vandet begyndte at stige i søen. Vådområ-
deprojektet er det hidtil største natur- og miljøgenopretningsprojekt i 
Nordjylland.  
Oplandet omfatter flere byer og store områder med dyrkede land-
brugsarealer. 
 
Målsætning 
Vilsted Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2007. 
Tilstanden mht. næringsstofbelastningen af fosfor og kvælstof vurde-
res som ringe. Vandkvaliteten i søen er negativt påvirket af fosforfri-
givelse fra de tidligere landbrugsarealer, der blev oversvømmet ved 
gendannelsen af søen. Et af formålene med genopretningsprojektet 
var at fremme en naturlig reduktion i udledningen af næringsstoffer 
fra landarealerne til Limfjorden, og der må i en længere årrække for-
ventes et forhøjet næringsstofindhold i søen. Efter en årrække for-
ventes søen at reducere tilførslen af næringsstoffer til Limfjorden med 
hhv. 2 tons fosfor og 200 tons kvælstof årligt.  
I 2007 dækkede undervandsvegetationen 3 % af søens bundareal. 
Der blev registreret i alt 6 arter af undervandplanter med korsande-
mad som den dominerende. Dybdegrænsen for undervandsvegetatio-
nen var 1,7 meter. 
Der er ikke foretaget fiskeundersøgelser i søen.   
 
Belastning 
Den eksterne belastning kommer hovedsageligt fra diffus afstrømning 
fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse og i mindre 
grad regnbetingede udløb og dambrug bidrager til belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Der fastsættes intet indsatsbehov, da søen er etableret med henblik 
på at fjerne kvælstof under Vandmiljøplan II. Datagrundlaget er util-
strækkeligt til at vurdere, om søen kan opnå god økologisk tilstand 
eller om den skal tildeles et mindre strengt miljømål. Søen omfattes 
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derfor af undtagelsesbestemmelsen, udskydelse af tidsfrist. Det skal 
dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel 
af næringsstoffer. 
 
 
3.4.45 Østsø 
 
Beskrivelse 
Østsø, der er 7,7 ha, lavvandet og brak, ligger i naturreservatet Vej-
lerne i Bygholm Vejle, som ligger mellem Thisted og Fjerritslev. Søen 
ligger ud til Limfjorden kun adskilt af hovedvej 11. 
 
Målsætning: 
Østsø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylmål på 
25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F13: Østlige Vejler samt Ramsarområde R6. Endvi-
dere er Østsø en del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør Bred-
ning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet af arealfredningen af Vejler-
ne. 
 
Tilstand 
De meget høje værdier af kvælstof, fosfor og klorofyl i 2007 klassifi-
cerer tilstanden i søen som dårlig. Søen er således stærk forurenet 
med uklart vand og et højt indhold af suspenderede stoffer (farvetal 
over 500). Søen er meget vindeksponeret, hvilket betyder at bund-
materiale hvivles op i vandfasen og giver dårlig sigtdybde og meget 
høje værdier af suspenderet stof.   
I 2007 dækkede undervandsvegetationen 5 % af søens bundareal og 
var domineret af børstebladet vandaks. Der blev registreret vegetati-
on ud til en dybde på 0,75 m.  
Vandstanden og saliniteten i søen varierer meget hen over året. Der 
er registreret en salinitet svingende mellem 0,8 ‰ og 6,7 ‰ i søen. 
 
Belastning 
Den eksterne fosforbelastning er ukendt. Der er dog mange rastende 
fugle i området, som sandsynligvis belaster søen i stort omfang. 
 
Indsatsbehov 
På grund af manglende viden om søens belastning har det ikke været 
muligt at fastsætte et indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse udsky-
des derfor til næste planperiode. Det skal dog sikres, at der ikke ved 
aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
 
3.4.46 Bjørnkær 
 
Beskrivelse 
Søen er på 7,4 ha og beliggende i landbrugsområde nordøst for Vin-
derup. Søen er opstået som resultat af tørvegravning. Søen har et 
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mindre tilløb og et afløb (Bjørnkær grøft), der har forbindelse til Skal-
lesø 
 
Målsætning 
Kravet til målopfyldelse er en klorofylkoncentration på 25 µg/l, for at 
søen opfylder kravet om god økologisk tilstand.  
 
Tilstand 
Der foreligger ikke data fra perioden 2002-2007, hvorfor den nuvæ-
rende tilstand ikke kan beskrives. I 1994 blev målt en klorofylkoncen-
tration på 29,9 µg/l.  
 
Belastning 
Søen belastes med 57 kg P/år fra diffus afstrømning fra oplandet, 
spredt bebyggelse og atmosfærisk deposition på vandoverfladen.  
 
Indsats 
Der er en forudsat indsats på 12 kg P/år fra spredt bebyggelse, som 
er indregnet i baseline. Der er ikke planlagt yderligere indsats pga. 
utilstrækkeligt datagrundlag. 
 
 
3.4.47 Bølling Sø 
 
Beskrivelse 
Søen er 380 ha og beliggende ved Engesvang i Midtjylland i den 
øverste ende af Karup Å systemet. Søens har ingen større tilløb og 
afvander til Limfjorden gennem Karup Å. Søen blev genetableret i 
2004/2005 efter at have været afvandet siden 1870’erne. 
 
Målsætning 
Søen målsættes med god økologisk tilstand med den øvre grænse for 
klorofylkoncentration for brunvandede søer på 12 µg/l.  
 
Fredning 
Søen er fredet. 
 
Tilstand 
Søen blev undersøgt i 2007, og klorofylkoncentrationen blev dengang 
målt til 12 µg/l i sommerperioden. Der har endnu ikke indfundet sig 
en ligevægtstilstand i Bølling Sø, hvorfor der er risiko for at klorofyl-
koncentrationen kan ligge højere næste gang søen undersøges. Fos-
forkoncentrationen i søen var høj i 2007 (215 µg P/l) svarende til en 
dårlig økologisk tilstand.  
 
Søens undervandsvegetation var i 2007 svagt udviklet, idet kun ca. 5 
% af bunden var dækket, Der blev registreret 14 forskellige arter og 
den maksimale dybdegrænse var 1,60 m. Den relativt lavvandede sø 
har potentiale til at få en artsrig og udbredt undervandsvegetation. 
 
Belastning 
Søen tilføres ca. 875 kg P/år fra diffus afstrømning fra oplandet, 
spredt bebyggelse og regnvandsbetingede udløb. 
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Indsats 
Da søen opfylder målsætningen om god økologisk tilstand er der ikke 
stillet et indsatskrav. Det skal dog sikres at søens tilstand ikke forrin-
ges. 
 
 
3.4.48 Farsø Sø 
 
Beskrivelse 
Søen, der er en lavvandet, højalkalin sø på 3,7 ha uden til- og afløb, 
er beliggende midt i Farsø og benyttes som rekreativt område. Op-
landet er derfor domineret af befæstede områder, med indslag af in-
tensivt dyrkede landbrugsarealer. 
 
Målsætning 
Farsø Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2005. 
Det understøttes af de meget høje kvælstof og fosforkoncentrationer 
som fastholder søen i en dårlig tilstand. Tendensen for både fosfor og 
kvælstofindholdet har dog været faldende siden sidst i firserne. De 
høje fosforkoncentrationer i søvandet i sommerperioden tyder på in-
tern belastning. 
Der er ikke registreret undervandsvegetation i søen, men både hvid 
åkande og vandpileurt var tidligere til stede som flydebladsplanter. 
 
Belastning 
Den nuværende belastning skyldes et betydeligt bidrag fra separat-
kloakerede udledninger og diffus afstrømning fra oplandet. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne det eksakte indsatsbehov. Der er imid-
lertid ikke tilstrækkelige omkostningseffektive virkemidler i oplandet, 
hvorfor fristen for målopfyldelse udskydes til næste planperiode. Det 
vurderes ydermere 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. 
 
 
3.4.49 Flyndersø, nordlige del 
 
Beskrivelse 
Flyndersø er beliggende i det naturskønne område sydvest for Skive. 
Søen består af en nordlig og en sydlig del, opdelt af et ganske smalt 
og lavvandet sund, kaldet Snævringen. Den nordlige del af Flyndersø 
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har en max. dybde på 8,0 m og afvander ud i Koholm Å, der er en del 
af Karup Å systemet. Indløbet kommer fra den sydlige del af søen. 
 
International beskyttelse 
Søen ligger i EF-habitatområde H41 og Natura2000 område - Hjelm 
Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø og er udpeget som naturtype 
3150, næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 
vandaks. Søen indgår også i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 29, 
Flyndersø og Skallesø. Desuden er store dele af området omkring 
Flyndersø fredet. 
 
Målsætning 
Søen målsættes god økologisk tilstand med den øvre grænse for klo-
rofylkoncentration for dybe søer på 12 µg/l.  
 
Tilstand 
Den nordlige del af Flyndersø blev undersøgt i 2003 og 2006. Kloro-
fylkoncentrationen var i gennemsnit ca. 104 µg/l, og miljøtilstanden 
kategoriseres derfor som dårlig. Søen var meget eutrofieret, med bå-
de høje fosfor og kvælstofkoncentrationer. Sigtdybde var meget lav, 
som følge af de mange alger i vandet. Undervandsvegetationen blev 
sidst undersøgt i 2006. Her registrerede Viborg Amt kun 3 arter af 
undervandsplanter med en yderst begrænset udbredelse, på kun 
0,3% af bundarealet og en dybdegrænse på kun 1,40 m. 
 
Belastning 
Søen belastes årligt af 2035 kg P, der stammer fra diffus afstrømning 
fra oplandet, spredt bebyggelse og regnvandsbetingede udledninger. 
Ophobet fosfor på søbunden bidrager i sommerperioden med en in-
tern belastning. Grundvands- og kildetilstrømning udgør en betragte-
lig del af vandtilførslen, og søen er sandsynligvis belastet af et natur-
ligt, fosforrigt grundvandsreservoir.  
 
Indsats 
Der er vedtaget en indsats på 50 kg P/år (baseline) overfor den 
spredte bebyggelse. Derudover skal der fjernes 419 kg P/år fra op-
landet. Den interne belastning i søen vil formodentlig holde søen i en 
dårlig tilstand. Datagrundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurdere, 
om det er relevant at restaurere søerne. Derfor udskydes tidsfristen 
for målopfyldelse til næste planperiode. 
 
 
3.4.50 Flyndersø, sydlige del 
 
Beskrivelse 
Flyndersø er beliggende i det naturskønne område sydvest for Skive. 
Søen består af en nordlig og en sydlig del, opdelt af et ganske smalt 
og lavvandet sund, kaldet Snævringen. Den sydlige del af Flyndersø 
modtager vand fra Stubbergård Sø gennem Stubber Å, fra Hellesø 
gennem Helle Å og fra Skalle Sø gennem den korte Hindså. Afløbet 
sker gennem Snævringen til den nordlige del af Flyndersø. 
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International beskyttelse 
Søen er i habitatområde 41, Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård 
Sø, udpeget som naturtype 3150, næringsrige søer og vandhuller 
med flydeplanter eller store vandaks. Søen indgår også i EF-
fuglebeskyttelsesområde 29, Flyndersø og Skallesø. Desuden er store 
dele af området omkring Flyndersø fredet. 
 
Målsætning 
Flyndersø sydlige del er en dyb sø, hvorfor klorofylkoncentrationen 
ikke må overstige 12 µg/l for at søen opfylder målet om god økolo-
gisk tilstand. 
 
Tilstand 
Den sydlige del af Flyndersø blev undersøgt i 2003 og 2006. Klorofyl-
koncentrationen var i gennemsnit ca. 119 µg/l. Søen var meget 
eutrofieret, med både høje fosfor og kvælstofkoncentrationer. Sigt-
dybden var meget lav, som følge af de mange alger i vandet. Under-
vandsvegetationen blev sidst undersøgt i 2006. Her registrerede 
Ringkøbing Amt 6 arter af undervandsplanter med en yderst begræn-
set udbredelse. 
 
Belastning 
Søen belastes årligt af 2.236 kg P. Belastningen stammer fra diffus 
afstrømning fra oplandet, spredt bebyggelse og regnvandsbetingede 
udløb. Ophobet fosfor på søbunden bidrager i sommerperioden med 
en intern belastning. Grundvands- og kildetilstrømning udgør en be-
tragtelig del af vandtilførslen, og søen er sandsynligvis belastet af et 
naturligt, fosforrigt grundvandsreservoir.  
 
Indsats 
Der er i baseline regnet med en forudsat indsats på 70 kg P/år fra 
spredt bebyggelse. Derudover skal der fjernes 956 kg P/år fra oplan-
det. Intern belastning vil sandsynligvis holde søen i en dårlig tilstand. 
Datagrundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er rele-
vant at restaurere søerne, hvilken metode der er den bedst egnede 
og om restaurering vil føre til målopfyldelse. Derfor udskydes tidsfri-
sten for målopfyldelse til næste planperiode. 
 
 
3.4.51 Hauge Sø 
 
Beskrivelse 
Hauge Sø er en ca. 19 ha lavvandet sø, der dog har en max. dybde 
på 7,9 m. Søen ligger øverst i Haller Å, der er en del af Karup Å-
systemet. Der er derfor ingen større tilløb til Hauge Sø.  
 
International beskyttelse 
Ingen 
 
Målsætning 
Klorofylkoncentrationen må max. være 25 µg/l for at søen lever op til 
kravet om god økologisk tilstand. 
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Tilstand 
Søen blev sidst undersøgt i 2002 og havde her en ringe økologisk til-
stand med en klorofylkoncentration på 59 µg/l. 
Der blev kun fundet to arter af undervandsplanter, Liden vandaks og 
strandbo. Dækningsgraden for begge arter var meget begrænset. 
 
Belastning 
Søen belastes årligt af 175 kg P, der stammer fra diffus afstrømning 
fra oplandet og spredt bebyggelse. Desuden ligger der en pulje fosfor 
i sedimentet, som om sommeren frigives som intern belastning. 
 
Indsats 
Der er i baseline forudsat en reduktion af fosforbelastningen fra 
spredt bebyggelse på 54 kg P/år. Der synes ikke at være behov for 
yderligere indsats overfor den eksterne belastning for at opfylde mil-
jømålet. I forhold til intern belastning er datagrundlaget utilstrække-
ligt til at vurdere, om det er relevant at restaurere søen, hvilken me-
tode der er den bedst egnede og om restaurering vil føre til målopfyl-
delse. 
 
 
3.4.52 Helle Sø 
 
Beskrivelse  
Helle Sø er en ca. 26,7 ha stor lavvandet sø beliggende umiddelbart 
NØ for Sevel i Holstebro kommune. Søen ligger sammen med Flynder 
Sø, Stubbergård Sø, Skalle Sø og Ladegård Sø i en stor nord-syd ori-
enteret tunneldal. Søen, der sandsynligvis er opstået som et død-
ishul, er en del af Karup Å systemet, der udmunder i Limfjorden. 
 
Målsætning 
Helle Sø målsættes med god økologisk tilstand med en klorofylkon-
centration på 25 µg/l. 
 
International beskyttelse 
Søen er fredet og beliggende i EF-Habitatområde (H41) Hjelm Hede, 
Flyndersø, og Stubbergård Sø. Helle Sø er udpeget som naturtype 
3150 (næringsrige søer med flydeplanter eller stor vandaks). Endvi-
dere er Helle Sø en del af Natura 2000 område nr. 41. Hjelm Hede, 
Flyndersø, og Stubbergård Sø. 
 
Tilstand 
Søen var i 2002 uklar med høje næringsstofkoncentrationer. Den nu-
værende klorofylkoncentration er 117 µg/l og ligger langt fra målet 
på 25 µg/l. Den nuværende klorofylkoncentration svarer til dårlig 
økologisk tilstand. 
 
Undervandsvegetationen var sparsomt udviklet og bestod kun af 4 
arter. Søen kan betegnes som en typisk skalle/brasen-sø. Søen har et 
tykt slamlag på bunden. 
 
Belastning 
Kilderne til kvælstof- og fosfortilførslen kommer primært fra diffus til-
førsel fra oplandet samt spredt bebyggelse. Helle sø fik indtil 1991 til-
ført spildevand fra Sevel by samt fra mejeriet i Sevel. Daværende 
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spildevandsudledninger kan være en medvirkende årsag til, at der er 
en årlig tilbagevendende intern belastning med fosfor i sommerperio-
den. 
Den totale tilførsel af næringsstoffer fra oplandet udgjorde 443 kg 
P/år i 2001-2005. 
 
Indsatsbehov 
Fosfortilførslen i 2015 til Helle Sø forventes at udgøre 429 kg/år. I 
baseline er der forudsat en indsats på 14 kg P fra spredt bebyggelse. 
For at opfylde kravet til god økologisk tilstand skal den eksterne fos-
forbelastning reduceres til 281 kg P/år. Den årlige eksterne fosforbe-
lastning skal således reduceres med 148 kg, hvilket skal ske ved en 
indsats overfor diffus afstrømning fra oplandet, som følge af ”Grøn 
Vækst” og ved etablering P-ådale.  
 
Målsætningen forventes ikke opfyldt i 2015 på grund af intern fosfor-
belastning. Indgreb overfor den interne belastning kan først iværk-
sættes når den eksterne belastning er nedbragt.  
 
 
3.4.53 Krag Sø 
 
Beskrivelse 
Kragsø er en lavvandet brunvandet sø på 15 ha uden tilløb og afløb. 
Søen er beliggende umiddelbart syd for Karup Lufthavn i et område 
med hede og skov. Søen har ingen tilløb eller afløb. 
 
Målsætning 
Da Kragsø er en brundvandet sø, må klorofylkoncentrationen max. 
være 12 µg/l for at leve op til kravet om god økologisk tilstand. 
 
International beskyttelse 
Ingen 
 
Tilstand 
Søens økologiske tilstand var i 2007 moderat (17 µg klorofyl/l). Søen 
fik i starten af 1990’erne tilført urea fra start- og landingsbanerne på 
Karup lufthavn. Dette førte til forøget pH-værdier og toksisk høje 
kvælstofkoncentrationer, hvilket havde tydelig effekt på søens biolo-
giske struktur. Der blev således i 1994 ikke fanget en eneste fisk i 
søen. Ved sidste tilstandsundersøgelse i 2007 var kvælstofkoncen-
trationerne på et normalt lavt niveau igen. pH var dog stadigt højere 
end udgangspunktet. 
 
Undervandsvegetationen var i 2007 domineret af en tørvemos, der er 
typisk for næringsfattige sure søer, men der blev også registreret 
grundskudsplanten strandbo. Dækningsgraden var 9 %, dybdegræn-
sen var 1,7 m og der blev fundet 5 arter.  
 
Belastning 
Næringsstofbelastningen stammer hovedsageligt fra overfladisk til-
strømning, grundvand og atmosfærisk deposition, men er ikke kvanti-
ficeret. 
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Indsats 
Datagrundlaget for belastningen af søerne er ikke tilstrækkeligt til at 
vurdere indsatsbehovet. Der planlægges derfor ingen indsats, men 
tilstanden må ikke forringes. Det skal således sikres, at der ikke ved 
aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer 
 
 
3.4.54 Ladegård Sø 
 
Beskrivelse 
Søen er en lille, lavvandet, kalkfattig sø beliggende vest for Sevel. 
Søen har et mindre opland, hvor der dog findes en del intensivt op-
dyrket landbrugsland. 
 
Målsætning 
Klorofylkoncentrationen må max. være 12 µg/l for at leve op til god 
økologisk tilstand. 
 
International beskyttelse 
Ladegård Sø ligger i habitatområde 41, Hjelm Hede, Flynder Sø og 
Stubbergård Sø. Søen er dog ikke udpeget som en naturtype. Områ-
det omkring søen er fredet. 
 
Tilstand 
I 1999 blev der foretaget en tilstandsundersøgelse, hvor den økologi-
ske tilstand var dårlig (128 µg P/l). Søen er blevet undersøgt i 2008, 
og disse data vil indgå i næste vandplan. 
 
Belastning 
Der er ingen tilløb eller afløb til søen, så næringsstofbelastningen 
stammer fra overfladisk tilstrømning, grundvand og atmosfærisk de-
position. Desuden ligger der en stor pulje næringsstoffer i sedimen-
tet, som hver sommer frigives som intern belastning. 
 
Indsats 
Datagrundlaget for belastningen af søen er ikke tilstrækkeligt til at 
vurdere indsatsbehovet. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktivite-
ter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
Det vurderes ud fra de foreliggende data, at der forekommer intern 
belastning af fosfor i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. Data-
grundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er muligt at 
restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst eg-
nede. 
 
 
3.4.55 Louns Sø 
 
Beskrivelse 
Louns Sø var i stenalderen en vig af Limfjorden, men i forbindelse 
med landhævningen efter sidste istid blev den afsnøret fra fjorden af 
en strandvold. Søen blev i løbet af 1800-tallet afvandet, og i 1925 
blev afvandingen forbedret ved hjælp af en pumpestation. I 
1980’erne havde jorden sat sig så meget at ideen til at genskabe sø-
en opstod, og i 1995 kunne den reetablerede sø indvies. Louns Sø er i 
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dag 50 ha, lavvandet, brunvandet og har afløb til Lovns Bredning via 
et mindre vandløb. Søen ligger i et opland domineret af landbrugs-
arealer. 
 
Målsætning 
Louns Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylmål 
på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søen er undersøgt fra 1998 og med jævne mellemrum frem til 2005. 
Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra klorofylindholdet i 2003 og 
2005, hvilket underbygges yderligere af indholdet af fosfor og kvæl-
stof med dårlig tilstand. På trods af den store næringsstofbelastning 
var der i 1998 sigt til bunden og en udbredt undervandvegetation. 
Årsagen til den klarvandende tilstand, på trods af den høje fosforkon-
centration er sandsynligvis, at predationstrykket på dyreplankton 
stadig er lav pga. en lille biomasse af skaller, karusser og hundestej-
ler. En stabil klarvandet tilstand i søen opnås dog først når puljen af 
fosfor i sedimentet er mindsket betydeligt. I de senere år har tenden-
sen været en forringelse af sigtdybden og dermed en begrænsning af 
undervandsvegetationen. Derfor blev der i maj 2003 udsat 10.000 
geddeyngel i et forsøg på at fastholde søen i en klarvandet tilstand. 
Effekten var kortvarig, og i 2005 var sigtdybden ydereligere forværret 
og samtidig forekom der hyppige opblomstringer af blågrønalger. 
Lige efter reetableringen havde søen en udbredt og kraftig under-
vandsvegetation domineret af tornløs hornblad, og med gode bestan-
de af kruset vandaks, vandpileurt, vandspir og korsandemad. I 2003 
var søen stadig domineret af tornløs hornblad, men også store be-
stande af vandpest, kruset vandaks og flydebladsplanten vandpileurt 
blev registreret. Søens dækningsgrad af undervandsvegetation var 
dette år 70 %. I 2005 ændrede billede sig fuldstændigt, og dæk-
ningsgrad faldt til kun 3 % med små spredte bevoksninger af tornløs 
hornblad, vandpest, vejbred skeblad og tre vandaksarter. 
Fiskebestanden bestod i 2003 af ål, gedde, karpe, karusse, trepigget 
hundestejle og nipigget hundestejle. 
  
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer hovedsageligt fra diffus af-
strømning fra oplandet, men også regnbetingede udledninger og i 
mindre grad spildevand fra spredt bebyggelse bidrager til belastnin-
gen. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 3 kg årligt. Dette 
kan gøres ved en indsats overfor diffus afstrømning fra oplandet. Det 
vurderes dog ud fra de foreliggende data, at der også 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. Fristen for målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode.  
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3.4.56 Mørke Sø 
 
Beskrivelse 
Søen er dannet som et dødishul nordvest for Flyndersø, sydlige del. 
Omgivelserne består næsten udelukkende af skov i Estvadgård Plan-
tage. Søen har hverken tilløb eller afløb. 
 
International beskyttelse 
Mørke Sø ligger i habitatområde 41, Hjelm Hede, Flynder Sø og Stub-
bergård Sø. Søen er udpeget som naturtype 3110, lobeliesøer. Søen 
indgår desuden i fuglebeskyttelsesområde 29, Flyndersø og Skalle Sø. 
Mørke Sø er omfattet af 1967 fredningen ved Flyndersø, hvis formål 
er bl.a at sikre naturværdierne i området.   
 
Målsætning 
Søen målsættes med god økologisk tilstand med den øvre grænse for 
klorofylkoncentration for lavakaline dybe søer på 12 µg/l.  
 
Tilstand 
Mørke Sø havde i 2007 en moderat økologisk tilstand med en kloro-
fylkoncentration på 20 µg/l. Undervandsplanterne bestod af 5 arter, 
bl.a. rentvandsarterne tvepibet lobelie og sortgrøn brasenføde. Dæk-
ningsgraden for undervandsplanterne var 44 % og dybdegrænsen var 
5,5 m. Det relativ plantefyldt volumen var forholdsvis lavt med godt 4 
%, hvilket er kendetegnende for lobeliesøer, hvor grundskudsplanter 
er dominerende.  
 
Belastning 
Der er ingen tilløb eller afløb til søen, så næringsstofbelastningen 
stammer fra overfladisk tilstrømning, grundvand og atmosfærisk de-
position. 
 
Indsats 
Datagrundlaget for belastningen af søerne er ikke tilstrækkeligt til at 
vurdere indsatsbehovet. Der planlægges derfor ingen indsats, men 
tilstanden må ikke forringes. Det skal således sikres, at der ikke ved 
aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer.  
 
 
3.4.57 Natursø 18A40 
 
Beskrivelse 
Natursø 18A40 er ca. 6 ha og ligger i Karup Ådal ca. 5 km syd for 
Skive. Søens ligger sammen med en række andre småsøer og vand-
huller, der er opstået ved gravning. 
 
Målsætning 
Klorofylkoncentrationen må max. være 25 µg/l for at leve op til god 
økologisk tilstand. 
 
International beskyttelse 
Natursø 18A40 ligger i habitatområde 40, Karup Å. Søen er naturtype 
3150, næringsrige søer og vandhuller med flydeblade eller store 
vandaks. 
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Tilstand 
Søen blev opdaget ved kortlægning af småsøer i habitatområder i 
2007, og navngivningen stammer derfra. Der er ingen data for kloro-
fylkoncentrationen i søen, men ved kortlægningen viste en sommer-
prøve 500 µg fosfor/l, hvilket tyder på dårlig økologisk tilstand. 
 
Belastning 
Der er ingen tilløb eller afløb til søen, så næringsstofbelastningen 
stammer fra overfladisk tilstrømning, grundvand og atmosfærisk de-
position. 
 
Indsats 
Datagrundlaget for belastningen af søerne er ikke tilstrækkeligt til at 
vurdere indsatsbehovet. Der planlægges derfor ingen indsats, men 
tilstanden må ikke forringes. Det skal således sikres, at der ikke ved 
aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
 
3.4.58 Nipgård Sø 
 
Beskrivelse 
Nipgård Sø er en irregulær sø, der bærer præg af at ligge i et land-
skab med mange dødishuller. Der findes ingen større tilløb til søen og 
afløbet, der i lange perioder er tørlagt, løber til Åresvad Å og derfra 
videre til Karup Å. 
 
International beskyttelse 
Søen er udpeget som en overgangstype mellem naturtype 3130, ret 
næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved 
bredden og naturtype 3150 næringsrige søer og vandhuller med fly-
deplanter eller store vandaks. Søen har tidligere været en lobeliesø, 
men tvepibet lobelie er ikke set siden 1974.  
 
Målsætning 
Målsættes med god tilstand med den senest målte klorofylkoncentra-
tion (10 µg/l) som øvre grænse, da søen allerede opfylder dette mål, 
og tilstanden ikke må forringes. 
 
Tilstand 
Der foreligger ikke nyere data, men i 2001 viste undersøgelser at sø-
en var i god økologisk tilstand (10 µg klorofyl/l). Samme år blev der 
registreret 19 forskellige arter af undervandsplanter, herunder sort-
grøn brasenføde, søpryd, svømmende sumpskærm og flere forskellige 
varianter af kransnålalger. Dybdegrænsen var 2,0 m. 
I 1994 blev de fanget aborre, skalle og gedde. Antalsmæssigt domi-
nerede aborre, men vægtmæssigt udgjorde skalle over 80 % af den 
samlede fiskebestand. 
 
Belastning 
Søen belastes årligt af 119 kg P, der stammer fra diffus afstrømning 
fra oplandet og spredt bebyggelse. Det vurderes at miljøtilstanden i 
Nipgård Sø på sigt er truet, da næringsstofbelastningen er for høj til 
at fastholde den nuværende tilstand i søen. 
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Indsats 
Der er ikke noget indsatsbehov eftersom søen i øjeblikket opfylder 
miljømålet. Det bemærkes dog at søens tilstand, i henhold til vand-
rammedirektivet, ikke må forværres. 
 
 
3.4.59 Sjørupgårde Sø 
 
Beskrivelse 
Sjørupgårde Sø er en dyb sø (middeldybde 3,8 m) på 4 ha uden til- 
og afløb med en beliggenhed midt mellem Strandby og Farsø. Søen 
ligger i et kuperet terræn, der hovedsageligt består af dyrkede land-
brugsarealer og landbrug med kvægbesætninger. Palæoøkologiske 
undersøgelser af Sjørupgårde Sø har påvist en nedgang i rentvand-
sarterne af cladoceer fra 1850 til i dag. Hertil kommer en ændring i 
fiskesammensætningen, med tilgang af flere planktivore fisk. Dette 
indikerer at søens næringsstofbelastning er øget siden 1850. Plante-
dækket var væsentligt højere omkring år 1900, men ligger i dag på 
højde med år 1850.   
 
Målsætning 
Sjørupgårde Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klo-
rofylindhold på 12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen omfattet af arealfredningen af Sjørupgårde Sø. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som moderat ud fra klorofyl, fosfor og 
kvælstofindholdet i 2006. Sjørupgårde Sø har indgået i overvåg-
ningsprogrammet fra 1987 til 2006, hvor man jævnligt har undersøgt 
søen. Det er dog kun i 1998 og 2006, at man har en længerevarende 
prøveserie over sommerperioden. Tilstanden har været rimelig stabil i 
undersøgelsesperioden med mindre år til år svingninger. På grund af 
den dybe, vindbeskyttet beliggenhed i terrænet og søens dybde, op-
står der om sommeren i 4 - 6 meters dybde et temperatur- og 
iltspringlag. Neden for springlaget er der en kølig, afiltet vandmasse, 
som først om efteråret, under vindpå-virkning blandes op med over-
fladelaget. 
I de tidligere vegetationsundersøgelser fra 1986 og 1991 kunne der 
findes spredte bevoksninger af både strandbo og tvepibet lobelie i sø-
en. i 1991 fandt man yderligere en rentvandsart i form af sortgrøn 
brasenføde. Alle tre arter blev eftersøgt ved vegetationsundersø-
gelsen i 2006, men kun strandbo blev fundet i små spredte bevoks-
ninger. Den altdominerende art var hår-tusindblad, som kunne findes 
ud til tre meters dybde. Den samlede dækningsgrad var i 2006 på 30 
%.   
 
Belastning 
Belastningen til søen kommer fra diffus afstrømning fra oplandet. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne indsatsbehovet. Fristen for målopfyldel-
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se udskydes derfor til næste planperiode. Det skal dog sikres at der 
ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
 
3.4.60 Skalle Sø 
 
Beskrivelse 
Skalle Sø er en ca. 76,7 ha stor lavvandet sø, beliggende i et mose- 
og plantageområde ca. 6 km nordøst for Vinderup. Skalle Sø er en del 
af et større søsystem, hvor Flynder Sø, Stubbergård Sø og Helle Sø 
forbindes. Skalle Sø er ligesom mange andre søer i området dannet i 
et dødishul. 
 
Målsætning 
Skalle Sø målsættes med god økologisk tilstand med en klorofylkon-
centration på 25 µg/l. 
 
International beskyttelse 
Søen er beliggende i EF-Habitatområde (H41) Hjelm Hede, Flyndersø, 
og Stubbergård Sø samt udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde 
F29 – Flyndersø og Skalle Sø.  Helle Sø er udpeget som naturtype 
3150 (næringsrige søer med flydeplanter eller stor vandaks). Endvi-
dere er Helle Sø en del af Natura 2000 område nr. 41. Hjelm Hede, 
Flyndersø, og Stubbergård Sø. 
 
Tilstand 
Søen var i 2000 uklar på grund af alger og havde høje koncentratio-
ner af fosfor og klorofyl. Den nuværende klorofylkoncentration er 66 
µg/l og ligger således over målsætningen på 25 µg/l. Den nuværende 
klorofylkoncentration svarer til ringe tilstand. 
 
Undervandsvegetationen var i 2000 moderat artsrig, men var mæng-
demæssigt domineret af aks-tusindblad. Søen kan betegnes som en 
typisk skalle/brasen-sø. 
 
Belastning 
Kilderne til fosforbelastningen er diffus tilførsel fra oplandet samt 
spredt bebyggelse. Den totale tilførsel fra oplandet i 2001-2005 var 
på 828 kg P/år. Derudover påvirkes søen af en intern fosforbelastning 
om sommeren. 
 
Indsats 
Fosfortilførslen i 2015 til Skalle Sø forventes at udgøre 793 kg/år i 
baseline forudsat en indsats på 35 kg P fra spredt bebyggelse. For at 
opfylde kravet til god økologisk tilstand må den eksterne fosforbe-
lastning ikke overstige 794 kg P/år. Der stilles derfor ikke yderligere 
krav til reducering af fosforbelastningen. I 2015 forventes målsæt-
ningen dog ikke at være opfyldt på grund af den interne fosforbelast-
ning. 
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3.4.61 Stubbergård Sø 
 
Beskrivelse  
Stubbergård Sø er beliggende sydøst for Sevel i Holstebro kommune. 
Søen ligger i en smuk tunneldal, og den er en del af Karup Å-
vandsystemet. Søen er en ca. 153 hektar lavvandet sø med et enkelt 
dybt bassin den sydlige ende, hvor søen er op til 10 meter dyb. Søen 
har tidligere modtaget by- og dambrugsspildevand.  
 
Målsætning 
Stubbergård Sø er at betragte som en lavvandet ferskvandssø, og 
målsættes med god økologisk tilstand svarende til en øvre grænse for 
klorofylkoncentrationen på 25 µg/l. 
 
International beskyttelse 
Stubbergård Sø er i habitatområde 41, Hjelm Hede, Flyndersø og 
Stubbergård Sø, udpeget som naturtype 3150, næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter eller store vandaks. Stubbergård Sø er 
endvidere udpeget som badevandssø og skal opfylde kravene til ba-
devandskvaliteten (jf. badevandsdirektivet). Den gældende fredning, 
der omfatter Stubbergård Sø trådte i kraft i 1980. 
 
Tilstand 
Stubbergård Sø er en næringsrig sø, som har en stor intern fosforbe-
lastning. Det betyder, at søen i sommerperioden har en dårlig sigt-
dybde og at vandets fosforindhold er stærkt forhøjet. I vinterperioden 
ses en klar forbedring i vandets klarhed. Søen er forsøgt biomanipu-
leret i perioden 2005 – 2007. Umiddelbart efter biomanipulationen 
kunne Stubbergård Sø opfylde kravene til sin status som badevands-
sø.   
 
Undervandsvegetationen har også i perioden med klart vand haft en 
markant positiv udvikling i udbredelse og artsrigdom. Således er der 
kommet 10 nye arter af undervandsvegetation på blot 1 år. Fiskebe-
standen er ændret som følge af biomanipulationen hvor man fjernede 
110 tons fisk, primært brasen og skalle. Således er andel af rovfisk 
som forventeligt steget. 
    
Stubbergård Sø er en sø som har haft en positiv udvikling i den eks-
terne næringsstofbelastning, men den interne belastning bidrager 
forsat til at fastholde søen i en dårlig økologisk tilstand.  
 
Belastning 
Fosfortilførslen stammer primært fra diffus afstrømning fra oplandet 
og spredt bebyggelse. Den totale fosfortilførsel i 2001- 2005 udgjorde 
1.056 kg P/år. Ophobet fosfor på søbunden bidrager i sommer-
perioden, når søen bliver midlertidigt lagdelt, med en intern belast-
ning. Grundvands- og kildetilstrømning udgør en betragtelig del af 
vandtilførslen, og søen er sandsynligvis belastet af et naturligt, fos-
forrigt grundvandsreservoir.  
 
Indsats 
Fosfortilførslen til Stubbergård Sø forventes i 2015 (baseline) at ud-
gøre 1010 kg/år forudsat en indsats på 46 kg P fra spredt bebyggel-
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se. Den eksterne belastning er ifølge modelberegninger på et niveau 
så målsætningen kan opfyldes, men pga. den nedstrømsliggende 
Flyndersø, sydlige del, fjernes 389 kg P/år fra Stubbergård Sø’s op-
land. I 2015 forventes målsætningen dog ikke opfyldt i Stubbergård 
Sø på grund af intern fosforbelastning. Det nuværende vidensgrund-
lag er utilstrækkeligt til at vurdere om det er relevant at restaurere 
søen. Stubbergård Sø er derfor omfattet af Vandplanens undtagel-
sesbestemmelser. 
 
 
3.4.62 Sø syd for Skive Fjord 
 
Beskrivelse 
Sø syd for Skive Fjord er dannet ved afskæring af et ca. 11 ha vand-
område ved anlæggelse af Ny Viborgvej. 
 
Målsætning 
Klorofylkoncentrationen må max. være 25 µg/l for at leve op til god 
økologisk tilstand. 
 
International beskyttelse 
Ingen 
 
Tilstand 
Der foreligger ikke data, hvorfor den nuværende tilstand ikke kan be-
skrives. 
 
Belastning 
Datagrundlaget er utilstrækkeligt til at vurdere søens belastning. 
 
Indsats 
Der planlægges ingen indsats overfor den eksterne belastning på 
grund af manglende viden. Det skal sikres, at der ikke ved aktiviteter 
i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer til søen. 
 
 
3.4.63 Vivsø 
 
Beskrivelse 
Vivsø er en brun- og lavvandet sø, som er beliggende i et opland, der 
består af skov, hede og dyrkede arealer. Søens nordlige bassin er den 
oprindelige del, mens det større sydlige bassin er opstået ved tørve-
gravning. 
 
Målsætning 
Viv Sø er målsat til en god økologisk tilstand med et klorofylindhold 
på 12 µg/l som øvre grænse. 
 
International beskyttelse 
Ingen. 
 
Tilstand 
Søen er i en moderat økologisk tilstand både hvad angår klorofyl (17 
µg/l). Vegetationen, som er undersøgt i 2006, har en sparsom udbre-
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delse og artssammensætning. Tørvemosserne er helt dominerende, 
hvilket er forventeligt, da søen har en lav pH og et højt farvetal. 
 
Belastning 
Søen har intet tilløb og der foreligger ingen opgørelse af belastningen 
til søen. 
 
Indsats 
Kendskabet til søens belastning er begrænset og det har derfor ikke 
været muligt at beregne den eventuelle indsats der skal til, for at sø-
en bringes til god økologisk tilstand. Det er dog vigtigt at sikre, at der 
ikke ved aktiviteter i søens opland sker en øget tilførsel af nærings-
stoffer.  
 
 
3.4.64 Øje Sø 
 
Beskrivelse 
Øje Sø er beliggende i et sommerhusområde i Øje Sø Plantage nord 
for Aars. Det topografiske opland består primært af sandede nærings-
fattige jorder med nåleskov og hede, men også landbrugsarealer ind-
går i oplandet.  
Søen er opstået som et dødishul under istiden. Et dødishul dannes, 
når isaflejringer dækkes af moræne, og isen derefter smelter og mo-
rænen synker sammen. I bunden af sådanne huller vil der ofte natur-
ligt dannes søer (pga. et lavere niveau i forhold til omgivelserne). 
Øjesø er grundvandsfødt og har ikke noget synligt afløb, hvorfor 
vandstanden kan svinge meget. I sådanne søer følger vandstands-
ændringerne grundvandssvingningerne. Søen, der er lavalkalin og 3 
ha, er forholdsvis lavvandet (middeldybde 1,6 m, maxdybde 4,7 m), 
men har stabil temperatur springlag over sommeren og karakterise-
res derfor som dyb. 
Søen er desuden udpeget som badevandssø efter de gældende regler 
for danske badevandssøer.  
 
Målsætning  
Øjesø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylmål på 
12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er omfattet af arealfredningen af Øje Sø. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra klorofylindholdet i 2002 og 
2006, hvor søen mht. næringsstofbelastningen af fosfor og kvælstof 
vurderes i hhv. god og moderat tilstand. 
Ved vegetationsundersøgelsen i 2006 var den samlede dækning af 
undervandplaneter 50 %.  
Undervandsvegetationen var domineret af almindelig kildemos og 
tørvemos, med en dybdegrænse på 3,5 meter. Af rentvandsarter blev 
der fundet strandbo, tvepibet lobelie, sortgrøn brasenføde og liden 
siv.  
Ved fiskeundersøgelsen i 2004 blev der kun registreret aborre og 
gedde i søen. 
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Søen har en meget lav alkalinitet, hvilket betyder, at påvirkninger af 
søens surhedsgrad meget let kan ske pga. den manglende bufferka-
pacitet. Søens pH ligger omkring 5,7. 
 
Belastning 
Viden om den eksterne næringsstofbelastning er utilstrækkelig. Der 
ligger dog flere sommerhuse med sivdræn ned til søen og som kan 
være årsagen til den ringe tilstand. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne det eksakte indsatsbehov. Pga. util-
strækkelig viden om belastningen, udskydes fristen for målopfyldelse 
til næste planperiode. 
 
 
3.4.65 Bavsø 
 
Beskrivelse 
Bavsø er en lille sø på 4,2 ha beliggende i et dødishul syd for Hvilsom 
Hede ved Hobro. Søen har ingen tilløb eller afløb.  
 
Målsætning 
Kravet til målopfyldelse er en klorofylkoncentration på 12 µg/l, for at 
søen opfylder målet om god økologisk tilstand. 
 
Tilstand 
Der er ingen nyere data. I 1993 var klorofyl a i sommerperioden i 
gennemsnit 64 µg/l. Ifølge ejeren er der aborre, skalle, gedde, suder 
og ål i søen. 
 
Belastning 
Der er ingen tilløb eller afløb til søen, så næringsstofbelastningen 
kommer fra overfladisk tilstrømning, grundvand og atmosfærisk de-
position, ligesom der vurderes at være en intern belastning af næ-
ringsstoffer fra sedimentet. Oplandet udgør ca. 28 ha, hvoraf 77 % er 
landbrug. 
 
Indsats 
Der planlægges ingen indsats overfor den eksterne belastning pga. 
utilstrækkeligt datagrundlag. 
 
 
3.4.66 Birkesø 
 
Beskrivelse 
Birkesø er en tidligere hedesø på kun 1,8 ha, der nu er omgivet af 
landbrug og skov. Søen har for 40 år siden været en klarvandet lobe-
liesø, men miljøtilstanden er gennem årene blevet forringet. Søen har 
ingen til- og afløb. 
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Målsætning 
Kravet til målopfyldelse om god økologisk tilstand er en klorofylmål-
sætning på 12 µg/l. Søen er desuden badesø og skal leve op til kra-
vene til badevand i bekendtgørelsen om badevand og badeområder. 
 
International beskyttelse 
Søen er udpeget som naturtype 3110, kalk- og næringsfattige søer 
og vandhuller (Lobeliesøer) og ligger i EF-habitatområde H39 og Na-
tura 2000 nr. 39, Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal. 
 
Tilstand 
Søen har en ringe økologisk tilstand (48 µg klorofyl/l). Dette skyldes 
bl.a. intern belastning fra søens dybe områder. Dominansen af alger 
(flagellater), der er i stand til at bevæge sig op og ned i vandsøjlen, 
frigiver kontinuerligt de ellers utilgængelige næringsstoffer i hypolim-
nion til epilimnion. Myndighederne nedlagde badeforbud i 2002 og 
2006 pga. forekomst af toksiske blågrønalger i vandet. Dyreplankton-
samfundet er domineret af små individer med dårlig græsningskapa-
citet. Fiskebestanden er ekstensivt undersøgt i 1996, hvor der kun 
blev fanget skalle og aborre. Søens undervandsvegetation har været i 
kraftig tilbagegang. I 2005 fandtes kun små populationer af strandbo 
og sekshannet bækarve, mens der i 1998 blev fundet tvepibet lobelie 
og i 1980’erne tillige sortgrøn brasenføde. 

Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sedi-
ment fremgår af tabel 3.2.3. Da der ikke foreligger målinger af priori-
terede stoffer eller tidligere Liste 1-stoffer, samt af miljøfarlige foru-
renende stoffer, er det ikke muligt at vurdere søens hhv. kemiske til-
stand og økologiske tilstand. Der foreligger dog målinger af miljøfarli-
ge forurenende stoffer i sediment, som der endnu ikke er fastsat mil-
jøkvalitetskrav for. Indholdet af cadmium og nonylphenol (NPE) over-
skrider 75 %-fratilen. Søen placeres derfor som et vandområde under 
observation (indsatskategori 2). Indholdet af bly overskrider 95%-
fratilen. Det høje konstaterede indhold af bly formodes at stamme fra 
en nærliggende skydebane, og da det ikke har været tilladt at skyde 
med blyhagl siden 1993, vurderes det, at der i Birke Sø ikke er behov 
for en egentlig stofspecifik indsats for bly (indsatskategori 3), hvorfor 
søen placeres i indsatskategori 2 for dette tungmetal. 
 
Belastning 
Der er ingen tilløb eller punktkilder til søen. Belastningen til Birkesø 
er ikke opgjort, men næringsstofbelastningen stammer fra det over-
fladenære grundvand, der strømmer til fra højtliggende dyrkede 
arealer sydvest for søen, samt periodisk overfladeafstrømning fra op-
landet. Løvfald fra træerne rundt om søen tilfører organisk materiale. 

Indsats 
Datagrundlaget for belastningen af søen er ikke tilstrækkeligt til at 
vurdere indsatsbehovet. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktivite-
ter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
Det vurderes ud fra de foreliggende data, at der forekommer intern 
belastning af fosfor i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. For at 
opnå målopfyldelse i 2015 vurderes det derfor nødvendigt med en 
indsats overfor den interne belastning gennem sørestaurering. 
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3.4.67 Bredmose Fjends 
 
Beskrivelse 
Søen er på 3,7 ha og beliggende i Liebes Plantage mellem Skive og 
Viborg, og er en tidligere hedesø, der nu i stedet er omgivet af skov. 
Der er et enkelt lille tilløb i søens sydlige ende og afløb til Ajstrup 
Bæk, der løber i Jordbro Å. En mindre del af oplandet er landbrug, 
men dette er lokaliseret over 500 meter fra søen. 
 
Målsætning 
Søen er brunvandet, og målsættes med god økologisk tilstand med 
en klorofylkoncentration på 12 µg/l. 
 
International beskyttelse 
Søen er udpeget som naturtype 3160, Brunvandende søer og vand-
huller, i EF-habitatområde H39 og Natura2000 område nr. 39 Møn-
sted og Daugbjerg Kalkgruber, og Mønsted Ådal. 
 
Tilstand 
Klorofylkoncentrationen i søen er høj (36 µg/l) og tilstanden ringe set 
i forhold til de moderate næringsstofkoncentrationer. Dette skyldes 
sandsynligvis dominansen af flagellater, der er i stand til at bevæge 
sig op og ned i vandsøjlen og derved anvende ellers utilgængelige 
næringsstoffer i hypolimnion. Søens undervandsvegetation er meget 
sparsom, hvilket kan forklares med den ringe mængde lys der når 
bunden, dels som følge af alger, dels som følge af vandets høje farve-
tal. 
 
Belastning 
Søen belastes med 23 kg P/år. Næringsstofferne kommer primært fra 
diffus afstrømning fra oplandet. Der er ingen kendte punktkilder i op-
landet til søen. 
 
Indsats 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 5 kg P årligt. Da 
der ikke er punktkilder i oplandet, skal dette alene gøres ved indsats 
overfor diffus afstrømning fra oplandet. 
 
 
3.4.68 Bredmose Viborg 
 
Beskrivelse 
Bredmose Viborg er en lille brunvandet sø på 2,3 ha uden til- og af-
løb, som ligger ca. 5 km vest for Viborg og lige syd for Romlund. Op-
landet til søen er domineret af intensivt opdyrkede landbrugsarealer. 
Søen er sandsynligvis opstået ved tøvegravning.  
 
Målsætning 
Søen målsættes med god økologisk tilstand med den øvre grænse for 
klorofyl på 12 µg/l. 
 
Tilstand 
Søen har ringe økologisk tilstand idet klorofylkoncentrationen i 2004 
var på ca. 128 µg/l. Dette skyldes antagelig en intern belastning med 
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fosfor fra søsedimentet. Der blev ikke fundet undervandsplanter i sø-
en. Søen er ikke specielt sur for en brunvandet sø, da pH ligger mel-
lem 6 og 7. 
 
Belastning 
Der er ikke foretaget en belastningsopgørelse på søen, men ud fra de 
foreliggende data vurderes det, at det er den interne belastning i sø-
en, der holder søen i en ringe tilstand.  
 
Indsats 
Datagrundlaget er utilstrækkeligt til at vurdere om det er relevant at 
restaurere søen, hvilken metode, der er den bedst egnede og om re-
staurering vil føre til målopfyldelse. Tidsfristen for målopfyldelse ud-
skydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.69 Fjeldsted Sø 
 
Beskrivelse 
Søen, der er lavvandet og på 2 ha, er opstået som et dødishul og blev 
i 1930’erne opdelt i tre små bassiner pga. et vejanlæg. Det nordligste 
bassin er det største, og det er her prøvetagningen foregår. Alle tre 
bassiner står i forbindelse med hinanden via rørsystemer under veje-
ne, men de to mindste bassiner er ofte tørlagte og anvendes til 
græsning af kreaturer. Vandstanden svinger meget, og for at forhin-
dre dette blev der i 1996 etableret et overløb med pumpe, der går i 
gang når vandstanden når en vis højde. Der er meget lidt bebyggelse 
i oplandet til søen, som er domineret af dyrkede landbrugsarealer og 
landbrug med kvæg og svinebesætninger. 
 
Målsætning 
Fjeldsted Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylindhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
De seneste målinger i søen blev foretaget i 1997. Indholdet af fosfor 
og kvælstof var højt med store svingninger hen over året. Der har 
været høje koncentrationer af fosfor i både det spildevand og dræn-
vand, der blev tilført søen i 1997. Det må derfor formodes, at søen i 
dag lider af en intern fosforbelastning, som under anaerobe forhold 
bliver frigivet fra sedimentet.  
Søen havde tidligere ingen undervandsvegetation, men udbredelsen 
er i dag ukendt. 
 
Belastning 
Søen får tilført vand fra diverse markdræn og overfladeafstrømning 
fra de omkringliggende arealer samt spildevand fra nogle af de ca. 15 
ejendomme, der ligger i oplandet. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne indsatsbehovet. Det vurderes ydermere 
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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. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.70 Fussing Sø 
 
Beskrivelse   
Fussing Sø er en forholdsvis stor og dyb sø beliggende ca. 8 km. vest 
for Randers i Randers Kommune.  Søen ligger smukt placeret med 
stejle skråninger i det kuperede landskab ned mod søen. Langs syd- 
og vestsiden er der skov, men hovedparten af oplandet er opdyrket.  
Hovedtilløbet er Søgård Bæk. På sydsiden findes en række små bæk-
ke, hvoraf Elkær Bæk er den største. Der er en stor diffus vandtilfør-
sel til søen. Afløbet fra Fussing Sø (Møllebækken) i søens vestlige en-
de er starten på Skals Å, der strømmer ud i Hjarbæk Fjord og Lim-
fjorden.  
Søen er efter danske forhold meget dyb, og med den vindbeskyttede 
beliggenhed opstår der en temperaturlagdeling af vandmasserne om 
sommeren. Lagdelingen medfører en naturlig betinget iltfri periode i 
bundvandet om sommeren. 
 
Målsætning 
Målsættes god økologisk tilstand med middel klorofylkoncentration for 
dybe søer (12 µg/l). 
 
International beskyttelse 
Fussing Sø ligger i et EF-habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjar-
bæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. 
og er udpeget som naturtype 3150, næringsrige søer og vandhuller 
med flydeblade eller store vandaks. 
 
Tilstand 
Klorofylkoncentrationen i søen var i 2005 21 µg/l, hvilket er en lille 
stigning i forhold til år 2000. Af samme grund reduceredes sommer-
sigtdybden fra 2,8 til 2,1 meter.  I lange perioder om sommeren er 
koncentrationen af uorganisk kvælstof (nitrat og ammonium) i over-
fladevandet så lav, at planktonalgerne kvælstofbegrænses. I korte 
perioder midt på sommeren kan planteplankton også være begrænset 
af fosfor, men periodevis frigivelse af ophobet fosfor fra søbunden re-
sulterer i et generelt højt niveau af uorganisk fosfor resten af året. 
 
I 2005 registreredes 15 arter/grupper af undervandsplanter. Der var 
fortrinsvis tale om almindelige danske arter med tilknytning til alkali-
ske søer. Søens i særklasse mest interessante art er kortskaftet ske-
blad, der i dag kun kendes fra Fussing Sø i Danmark, hvor den blev 
(gen)fundet i år 2000. Dybdegrænsen for undervandsvege-tationen 
var 4,9 meter i 2005 og dækningsgraden var med 15% af søens areal 
høj, når man tager søens store dybder i betragtning. 
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Belastning 
Den årlige tilførsel af fosfor (2005 niveau) er 282 kg P/år. Data indi-
kerer, at der forekommer en intern belastning af fosfor fra sedimen-
tet under iltfrie forhold om sommeren. 
  
Indsats 
Der vurderes ikke at være behov for en indsats overfor den eksterne 
belastning for at opfylde miljømålet. Det vurderes dog ud fra de fore-
liggende data, at der forekommer en intern fosforbelastning i søen, 
som vil hindre målopfyldelse i 2015. Datagrundlaget er dog utilstræk-
keligt til at vurdere, om det er relevant at restaurere søerne, hvilken 
metode der er den bedst egnede og om restaurering vil føre til må-
lopfyldelse. Derfor udskydes tidsfristen for målopfyldelse til næste 
planperiode. 
 
 
3.4.71 Glenstrup Sø 
 
Beskrivelse 
Glenstrup Sø ligger tæt på Hobro i et opland domineret af skov og 
dyrkede landbrugsarealer. Søen, der er 349 ha og dyb (middeldybde 
10,4 m), er en del af Skals Å vandløbssystem og får tilført vand fra 
adskillige småbække og kilder og har afløb til Klejtrup Bæk. Søen er 
desuden udpeget som badevandssø efter de gældende regler for dan-
ske badevandssøer. 
 
Målsætning 
Glenstrup Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylindhold på 12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H30: Lovns 
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal, med naturtype 3140: Kalkri-
ge søer og vandhuller med kransnålalger og 3150: Næringsrige søer 
og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks. Endvidere er 
Glenstrup Sø en del af Natura 2000-område nr. 30: Lovns Bredning, 
Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. 
 
Tilstand 
Søens vandkemiske forhold er sparsomt undersøgt i 80’erne og star-
ten af 90’erne. I 2000 og 2007 er søen grundigere undersøgt med 7 - 
10 prøver om året. Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra kloro-
fylindholdet i 2007, hvorimod næringsstofbelastningen af kvælstof og 
fosfor er i moderat tilstand. Fosforbelastningen var faldende i under-
søgelsesperioden, hvilket har givet bedre sigtdybde de seneste år. 
Det har desuden givet undervandsvegetationen bedre betingelser, 
men man må dog stadig forvente, at en varm sommer giver store 
mængder blågrønalger, dårlig sigtdybde og kun ilt i de øverste 6 me-
ter. I 2000 var tilstanden ekstraordinær forbedret med lave klorofyl-
værdier, men ved de nyeste undersøgelser i 2007 var tilstanden igen 
forværret.   
Undervandsvegetationens dybdegrænse afspejler vandets generelle 
klarhed. I 1986 og 1991 var vegetationens dybdegrænse ud til 2 me-
ter. I 2000 og 2007 var den kraftig forøget til 5 meters dybde, og 
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bunden var næsten helt dækket ud til 3 meter. De seks arter af 
egentlige undervandsplanter fra de tidligere undersøgelser blev gen-
fundet i 2000, men kransnålalgen (Chara globularis) havde langt 
største udbredelse, og vandpest havde etableret sig som ny art i sø-
en. I 2007 blev spinkel vandaks og liden vandaks yderligere tilføjet 
søens artsliste. Den samlede dækningsgrad var 20 % i 2007.  
Der kan være mange årsager til den bedre miljøtilstand i søen, men 
en af de væsentligste er indsats overfor udledningen af spildevand i 
oplandet specielt tilbage i 80érne. En anden ændring der har gavnet 
søen, var lodsejernes frivillige aftale om at trække de dyrkede arealer 
tilbage fra søen. Der er i dag en bred udyrket bræmme næsten hele 
vejen rundt, hvilket reducerer risikoen for at fosforholdig landbrugs-
jord tilføres søen ved overflade erosion. Et naturgenopretningsprojekt 
gennemført af Nordjyllands Amt i samarbejde med lodsejere vest for 
Glenstrup By, har også bidraget til en forbedring af vandkvaliteten.  
 
Belastning 
Størstedelen af den eksterne næringsstofbelastning kommer fra diffus 
afstrømning fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse 
og i mindre grad regnbetingede udledninger bidrager til belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 204 kg årligt. Det-
te kan gøres ved en indsats over for diffus afstrømning fra oplandet. 
 
 
3.4.72 Gravet Sø 1 syd for Kousted 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 7,4 ha og en del af Skals Å vandløbssystem, ligger ca. 9 
km nordvest for Randers syd for Kousted. Søen har afløb til Kousted 
Å via en grøft. 
  
Målsætning 
Gravet Sø 1 syd for Kousted målsættes med god økologisk tilstand. 
Der kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er 
ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen ligger i Habitatområde H30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og 
Skals, Simested og Nørre Ådal, Skarvad Bæk. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
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3.4.73 Gravet Sø 2 syd for Kousted 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 7,9 ha og uden til- og afløb, ligger ca. 8,5 km nordvest 
for Randers syd for Kousted.  
 
Målsætning 
Gravet Sø 2 syd for Kousted målsættes med god økologisk tilstand. 
Der kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er 
ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen ligger i Habitatområde H30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og 
Skals, Simested og Nørre Ådal, Skarvad Bæk. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.74 Gravet Sø ved Neder Bjerregrav 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 7 ha og uden til- og afløb, ligger ca. 8 km nordvest for 
Randers mellem Øster Bjerregrav og Kousted. 
 
Målsætning 
Gravet Sø ved Neder Bjerregrav målsættes med god økologisk til-
stand. Der kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi 
er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen ligger i Habitatområde H30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og 
Skals, Simested og Nørre Ådal, Skarvad Bæk. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
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3.4.75 Gravet Sø 1 vest for Bjergene 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 7,1 ha og uden til- og afløb, ligger ca. 9,5 km nordvest 
for Randers vest for Øster Bjerregrav.  
 
Målsætning 
Gravet Sø 1 vest for Bjergene målsættes med god økologisk tilstand. 
Der kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er 
ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen ligger i Habitatområde H30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og 
Skals, Simested og Nørre Ådal, Skarvad Bæk. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.76 Gravet Sø 2 vest for Bjergene 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 5,6 ha og uden til- og afløb, ligger ca. 9,5 km nordvest 
for Randers vest for Øster Bjerregrav.  
 
Målsætning 
Gravet Sø 2 vest for Bjergene målsættes med god økologisk tilstand. 
Der kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er 
ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen ligger i Habitatområde H30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og 
Skals, Simested og Nørre Ådal, Skarvad Bæk. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
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3.4.77 Hale Sø 
 
Beskrivelse 
Hale Sø er beliggende ca. 5 km øst for Møldrup i den nordlige del af 
Viborg Kommune. Det er en lille, lavvandet sø på 10 ha uden større 
tilløb eller afløb. 
 
Målsætning 
Søen har en klorofylmålsætning på 25 µg/l for at kunne leve op til 
kravet om god økologisk tilstand. 
 
Tilstand 
Klorofylkoncentrationen var i 2002 på 127 µg/l. svarende til dårlig 
økologisk tilstand. Imidlertid synes søen at have fået det markant 
bedre. I 2006 målte Viborg Amt kun ca. 5 µg klorofyl/l i 2 sommer-
prøver fra juni og juli. De lave klorofylkoncentrationer indikerer at sø-
en er i en bedre tilstand end tidligere. Søens undervandsvegetation 
var i 2002 domineret af vandpest og tornfrøet hornblad. Enkelte fore-
komster af strandbo blev registreret. Vegetationens dybdegrænse var 
0,8 m. Fiskebestanden bestod kun af aborre, gedde og skalle, hvilket 
skyldes at søen ikke er forbundet med et vandløbssystem. Dyreplank-
tonsammensætningen var i 2002 totalt domineret af vandlopper.  
Søen er blevet undersøgt igen i 2008, og disse data vil indgå i næste 
vandplan. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sedi-
ment fremgår af tabel 3.2.3. Da der ikke foreligger målinger af priori-
terede stoffer eller tidligere Liste 1-stoffer, samt af miljøfarlige foru-
renende stoffer, er det ikke muligt at vurdere søens hhv. kemiske til-
stand og økologiske tilstand. Der foreligger dog målinger af miljøfarli-
ge forurenende stoffer i sediment, som der endnu ikke er fastsat mil-
jøkvalitetskrav for. Indholdet af Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 
overskrider 75 %-fratilen, mens indholdet af kviksølv overskrider 
95%-fratilen. Søen placeres derfor som et vandområde under obser-
vation samt et vandområde med behov for stofbestemt indsats (ind-
satskategori 2 og 3).  
 
Belastning 
Der er et mangelfuldt datagrundlag for vurdering af belastningen til 
Hale sø. Da der ikke er større tilløb til søen, kommer tilførslen af næ-
ringsstoffer fra grundvandet, atmosfæren og afstrømning fra skrånin-
gerne ned mod søen. I søens vestlige ende har der fra starten af 
1980’erne til starten af 2000’erne været en hættemågekoloni. Fugle-
nes ekskrementer har med stor sandsynlighed haft en markant effekt 
på næringsstoftilførslen til søen.  
 
Indsats 
Der planlægges ingen indsats overfor den eksterne belastning pga. 
utilstrækkeligt datagrundlag, og tidsfristen for målopfyldelse udsky-
des til næste planperiode. 
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3.4.78 Hannerup Sø 
 
Beskrivelse 
Hannerup Sø, der er en lavvandet, lavalkalin sø på 1,7 ha uden til- og 
afløb, ligger i et kuperet skovbeplantet terræn i Hannerup Plantage 
vest for Hobro. Oplandet består udover skov hovedsagligt af dyrkede 
landbrugsarealer. 
 
Målsætning 
Hannerup Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylindhold på 12 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2002 
og 2006. I undersøgelsesperioden er der konstateret en stigende ten-
dens for fosforkoncentrationen siden starten af firserne til midt halv-
femserne, hvor den stabiliserede sig på en ringe tilstand. Kvælstof-
koncentrationen har ligeledes været stabil fra midt halvfemserne med 
ringe tilstand. 
Vegetationen i Hannerup Sø har været undersøgt i 1979, 1991 og 
2006.  
I 1979 dominerede almindelig kildemos, og fandtes i stort set hele 
søen ud til en dybde på 2 meter, hvorimod mossen i 1991 kun vokse-
de ud til 1 meters dybde. I 2006 dominerede almindelig kildemos 
stadigt, men store mængder dødt mos fandtes på dybder over en 
meter. Rentvandsplanten tvepibet lobelie er sporadisk fundet i søen i 
hele perioden, hvilket også gør sig gældende for arterne strandbo og 
slank blærerod. Der findes desuden en hængesæk af tørvemos ved 
den vestlige bred.  
Fiskebestanden i 2003 var domineret af mindre skaller på 8-12 cm og 
store karusser på 22-33 cm. Rovfiskeandelen var på 0,5 %, da der 
kun blev registreret meget få gedder i søen. Denne skævvridning af 
fiskesammensætning, hvor fredfisk totalt dominerer og rovfiskene til 
gengæld har mistet deres betydning, er én af de markante følgevirk-
ninger af en øget næringsstoftilførsel. Denne biologiske ubalance kan 
fastholde søen i en uklar tilstand med høj algevækst selv længe efter 
at næringsstoftilførslen er blevet nedbragt.  
Søen lider også af intern belastning, hvilket igen er med til at fasthol-
de søens dårlige tilstand. 
 
Belastning 
Størstedelen af belastningen til søen kommer fra diffus afstrømning 
fra oplandet. Ydermere er søen også påvirket af intern belastning. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne indsatsbehovet. Det vurderes ydermere 
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. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
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3.4.79 Hærup Sø 
 
Beskrivelse 
Søen, der er på 59 ha og meget lavvandet (middeldybde 0,6 m), lig-
ger naturskønt i Skals ådalen i mellem Viborg og Hobro. Den er om-
givet af afgræssede og botanisk værdifulde overdrev, væld og rigkær. 
Søen har ingen tilløb men afløb til Skals Å. 
 
International beskyttelse 
Hærup Sø er udpeget som naturtype 3150, næringsrige søer og 
vandhuller med flydeblade eller store vandaks i habitatområde 30, 
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, 
samt Skravad Bæk. 
Hærup Sø med omgivelser er fredet pga. dens store landskabelige og 
rekreative værdi og pga. de naturvidenskabelige interesser. 
 
Målsætning 
Klorofylkoncentrationen må max. være 25 µg/l for at søen lever op til 
kravet om god økologisk tilstand. 
 
Tilstand 
I 2002 var søens økologiske tilstand moderat, hvorimod den i 2006 
var forbedret til god økologisk tilstand. Som gennemsnit af de to år 
vurderes tilstanden dog som moderat med en klorofylkoncentration 
på 34 µg/l. 
 
I 2006 registreredes 4 arter af undervandsplanter, dækningsgraden 
var ca. 13 % og dybdegrænsen var 1 meter. Da søens maxdybde er 
lige over 1 meter, er der et stort potentiale for øget udbredelse af 
undervandsplanter.  I 1997 var fiskebestanden domineret af rudskal-
le, med tilstedeværelsen af aborre og skalle. 
 
Belastning 
Søen belastes årligt af 233 kg P der stammer fra diffus afstrømning 
fra oplandet og spredt bebyggelse. 
 
Indsats 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 42 kg årligt udover 
den allerede vedtagne indsats på 8 kg P/år overfor spredt bebyggelse 
(baseline). 
 
 
3.4.80 Hørby Sø 
 
Beskrivelse 
Hørby Sø, der er lavvandet, brunvandet, højalkalin, 5,2 ha og uden 
til- og afløb, ligger vest for Hobro i udkanten af Hørby og benyttes 
som rekreativt område. Oplandet består hovedsagligt af dyrket land-
brugsarealer og landbrug med svinebesætninger samt mindre områ-
der med spredt bebyggelse. 
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Målsætning 
Hørby Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
mål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som moderat ud fra klorofylindholdet i 2004 
og 2007. Søens næringsstofbelastning er dog alarmerende højt med 
dårlig og ringe tilstand for hhv. fosfor og kvælstof, og søen nuværen-
de tilstand må derfor betegnes som meget sårbar.  
Den samlede dækningsgrad af undervandsplanter var 1 % i 2007, og 
kun kransnålalgen (Nitella flexilis) blev registreret flere steder i søen.  
Fiskebestanden bestod af karusser mellem 10-15 cm og enkelte stør-
re aborre, hvilket gav en rovfiskeandel på små 1 %.   
Planktonundersøgelsen i 2004 viste en lav biomasse af blågrønalger 
samt en meget høj andel af cladoceer i dyreplanktonbiomassen. Sø-
ens nuværende tilstand vurderes som helhed meget sårbar pga. de 
høje næringsstofkoncentrationer, den begrænsede undervandsvege-
tation og en lav rovfiskeandel. 
 
Belastning 
Belastningen til søen kommer fra diffus afstrømning fra oplandet, 
spildevand fra spredt bebyggelse samt regnbetingede udledninger fra 
separatkloak. 
 
Indsatsbehov 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne indsatsbehovet. Indsatsen kan bl.a. ske 
overfor spredt bebyggelse. Der er imidlertid ikke tilstrækkelige om-
kostningseffektive virkemidler i oplandet, hvorfor fristen for målopfyl-
delse udskydes til næste planperiode. Det vurderes ydermere ud fra 
de foreliggende data, at der forekommer intern belastning i søen, 
som vil hindre målopfyldelse i 2015. Datagrundlaget er dog utilstræk-
keligt til at vurdere, om det er relevant at restaurere søen, og i givet 
fald hvilken metode, der er den bedst egnede.  
 
 
3.4.81 Klejtrup Sø 
 
Beskrivelse 
Klejtrup Sø er lavvandet, 134 ha og en del af Skals Å vandløbssystem 
og får tilført vand fra Klejtrup Bæk og Dremstrup Bæk og har afløb til 
Klejtrup Møllebæk. Søen blev dannet under sidste istid for ca. 15.000 
år siden og ligger i en kort tunneldal, en sidegren til den langt større 
smeltevandsdal, hvori Skals Å løber. Søen ligger i umiddelbar tilknyt-
ning til Klejtrup By med et opland af intensivt dyrkede landbrugsarea-
ler. Den resterende del af oplandet består af græsmarker, blandet 
skov og mindre bysamfund. Arealerne ned til søen er primært udlagt 
som græsningsarealer. Søen er desuden udpeget som badevandssø 
efter de gældende regler for danske badevandssøer. 
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Målsætning 
Klejtrup Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H30: Lovns 
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal med naturtype 3140: Kalkrige 
søer og vandhuller med kransnålalger og 3150: Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter eller store vandaks. 
 
Tilstand 
Søens vandkemiske og fysiske forhold har været grundigt undersøgt 
siden 1977 med data fra 14 år frem til 2006. Tilstanden karakterise-
res som ringe ud fra klorofylindholdet i 2002 og 2006, hvorimod næ-
ringsstofbelastningen af kvælstof og fosfor er i hhv. ringe og moderat 
tilstand. Tendensen for udledningen af fosfor og kvælstof har været 
faldende siden midten af halvfemserne, hvilket også har givet en 
mindre klorofylkoncentration i søen. Søen formodes dog stadig at lide 
af intern belastning efter mange års udledninger af store mængder 
næringsstoffer. 
Undervandsvegetationen har i de fleste år været dårlig udviklet og 
domineret af robuste arter med ustabil forekomst, primært vandpest 
og krybende vandkrans. I 1999 skete der en pludselig opblomstring 
af vandpest, men året efter var arten tilbage på et niveau svarende til 
de tidligere år. Det vurderes, at variationen af lysforholdene er for 
stor til at tillade flerårige arter at få rodfæste og udvikle stabile be-
voksninger. Ved vegetationsundersøgelsen i 2006 var dækningsgra-
den 6,3 % med en dybdegrænse på 1,4 meter. Der blev registreret 
fire arter med krybende vandkrans og kransnålalgen (Chara vulgaris) 
som de dominerende. 
Planteplanktonsamfundet har udviklet sig gennem perioden til at væ-
re mere varieret fra midten af 1997. Blågrønalgernes betydning aftog 
samtidig med, at grøn og kiselalgepopulationer udvikledes. Dy-
replanktonet har gennem hele perioden været domineret af dafnier. 
I 1994 indledte man et biomanipulationsprojekt i søen, for at forbed-
re miljøtilstanden gennem fjernelse af fredfisk og udsætning af ged-
deyngel. Projektet foresatte i en lang årrække med både opfiskning 
og udsætninger af geddeyngel, og ved udgangen af 2001 var der op-
fisket i alt ca. 46 tons fredfisk og udsat i alt 225.000 stk. geddeyngel. 
De seneste fiskeundersøgelser viste med stor tydelighed, at det ikke 
var lykkedes at reducere fredfiskebiomassen i søen til det ønskede 
niveau, hvor de ikke har afgørende indflydelse på søens miljøtilstand 
Der var ydermere indikationer af, at det heller ikke var lykkedes at 
ophjælpe geddebestanden i søen til et niveau, hvor den har reel ind-
flydelse på fredfiskefaunaen. Fiskebestanden var domineret af hork, 
skalle og brasen, men der er også registreret aborre, trepigget hun-
destejle, sandart, ål, bækørred og gedde i søen. 
 
Belastning 
Belastningen til søen kommer hovedsageligt fra diffus afstrømning fra 
oplandet og spildevand fra spredt bebyggelse, men også regnbetin-
gede udledninger bidrager til belastningen. 
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Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 17 kg årligt. Dette 
kan gøres ved indsats overfor diffus afstrømning fra oplandet. Det 
vurderes ydermere 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. Fristen for målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
3.4.82 Lyngsø Sø 
 
Beskrivelse 
Lyngsø Sø er beliggende nord for Viborg. I modsætning til de nærlig-
gende Nørremose Sø og Stensig Sø, er Lyngsø Sø en naturlig sø, der 
ikke er opstået i forbindelse med tørvegravning. I søens opland er der 
marker og skov, og der findes et lille tilløb i søens nordvestlige ende. 
Søen ser ud til at have et afløb, der løber ud i Nørremose Sø. 
 
Målsætning 
Lyngsø Sø målsættes god økologisk tilstand med en klorofylkoncen-
tration på 25 µg/l, som den øvre grænse. 
 
Tilstand 
Der foreligger ikke data fra perioden 2001-2007 eller tidligere til at 
vurdere søen, hvorfor den nuværende tilstand ikke kan beskrives. En 
enkelt vinterprøve fra 1997 viste dog høje næringsstof- og klorofyl-
koncentrationer, hvilket tyder på en dårlig økologisk tilstand. Der er i 
1997 fundet grundskudsplanten strandbo. 
 
Belastning 
Datagrundlaget er utilstrækkeligt til at vurdere søens næringsstofbe-
lastning. 
 
Indsats 
Der planlægges ingen indsats i oplandet, da søens tilstand ikke ken-
des. Det skal sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en 
øget tilførsel af næringsstoffer til søen. 
 
 
3.4.83 Movsø 
 
Beskrivelse 
Movsø ligger i det militære øvelsesterræn ved Finderup vest for Vi-
borg. Søen har ingen større tilløb og et afløb der afvander i Jordbro Å. 
Søen er lavvandet med en gennemsnitsdybde på 2,3 meter, men da 
den ligger beskyttet for vinden, opstår der en stabil lagdeling gennem 
sommeren, hvorfor den kan betragtes som en dyb sø. 
 
Målsætning 
Movsø målsættes i vandplanen som en dyb sø, med kravet til en øvre 
grænse for klorofylkoncentrationen på 12 µg/l for at søen lever op til 
en god økologisk tilstand. 
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Tilstand 
Et gennemsnit af undersøgelserne fra 2003 og 2006 viste at søen 
havde en moderat økologisk tilstand (25 µg klorofyl/l). Undervands-
vegetationen bestod af 4 arter, dækningsgraden var 37 % og dybde-
grænsen var 3,6 m. Der har tidligere været udsat regnbueørreder i 
søen. 
 
Belastning 
Der er ingen større tilløb til søen, så næringsstofbelastningen stam-
mer fra overfladisk tilstrømning, grundvand og atmosfærisk deposi-
tion. Desuden ligger der en fosforpulje i sedimentet, som hver som-
mer giver en intern belastning. 
 
Indsats 
Datagrundlaget for belastningen af søerne er ikke tilstrækkeligt til at 
vurdere indsatsbehovet. Der planlægges derfor ingen indsats, men 
tilstanden må ikke forringes. Det skal således sikres, at der ikke ved 
aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer til søen. I 
forhold til intern belastning er datagrundlaget utilstrækkeligt til at 
vurdere, om det er relevant at restaurere søen, hvilken metode der 
er den bedst egnede og om restaurering vil føre til målopfyldelse. 
 
 
3.4.84 Nørremose Sø 
 
Beskrivelse 
Nørremose Sø er beliggende nord for Viborg. Ligesom den nærliggen-
de Stensig Sø er søen opstået i forbindelse med tørvegravning. I søen 
opland er der mest marker og kun en lille smule skov. Søen ser ud til 
at være forbundet med et lille tilløb fra Lyngsø Sø. Tilsvarende ses et 
mindre tilløb i søens sydlige ende. 
 
Målsætning 
Nørremose Sø målsættes god økologisk tilstand med en klorofylkon-
centration på 25 µg/l. 
 
Tilstand 
Der foreligger ingen data fra søen, hvorfor en nuværende tilstand ik-
ke kan beskrives. 
 
Belastning 
Datagrundlaget er utilstrækkeligt til at vurdere søens næringsstofbe-
lastning. 
 
Indsats 
Der planlægges ingen indsats overfor den eksterne belastning. Det 
skal sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel 
af næringsstoffer til søen. 
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3.4.85 Rogenstrup Sø 
 
Beskrivelse 
Rogenstrup Sø er beliggende nordvest for Viborg, lige op og ned af 
Skivevej. I søens opland er der marker og befæstede arealer, og der 
findes hverken tilløb eller afløb. 
 
Målsætning 
Rogenstrup Sø målsættes god økologisk tilstand med en klorofylkon-
centration på 25 µg/l. 
 
Tilstand 
Der foreligger ikke nyere data, hvorfor den nuværende tilstand ikke 
kan beskrives. En undersøgelse fra 1993 viste ringe økologisk til-
stand. En vegetationsundersøgelse fra samme år viste en meget be-
grænset udbredelse af ganske få arter af undervandplanter.  
 
Belastning 
Datagrundlaget er utilstrækkeligt til at vurdere søens næringsstofbe-
lastning. 
 
Indsats 
Der planlægges ingen indsats overfor den eksterne belastning, da til-
standen i søen ikke er kendt. Det skal sikres, at der ikke ved aktivite-
ter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer til søen. 
 
 
3.4.86 Rødsø 
 
Beskrivelse 
Søen ligger naturskønt i Skals ådalen i mellem Viborg og Hobro. Der 
er en del tilløb i form af smågrøfter i søens sydlige ende. Afløbet fra 
søens nordlige ende løber ud i Skals Å. 
 
Målsætning 
Klorofylkoncentrationen må max. være 25 µg/l for at søen lever op til 
kravet om god økologisk tilstand. 
 
International beskyttelse 
Rødsø er udpeget som naturtype 3150, næringsrige søer og vandhul-
ler med flydeblade eller store vandaks i habitatområde 30, Lovns 
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt 
Skravad Bæk. 
 
Tilstand 
I 2007 var søens økologiske tilstand ringe med en klorofylkoncen-
tration på 64 µg/l. 
Undervandsplanterne var fraværende i 2007, hvilket skyldes et blødt 
mudderlag over det meste af søen. Ved vindpåvirkning sker der stor 
resuspension i søen og undervandsplanter kan derfor ikke få fæste. 
 
Belastning 
Søens nuværende fosforbelastning udgør 470 kg/år, og stammer fra 
diffus afstrømning fra oplandet og spredt bebyggelse. Desuden ligger 

4. Kystvande, side   98 



 

der en stor pulje næringsstoffer i sedimentet, som ved resuspension 
frigives som intern belastning. 
 
Indsats 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 112 kg P/år. I for-
hold til intern belastning er datagrundlaget utilstrækkeligt til at vur-
dere, om det er relevant at restaurere søen, hvilken metode der er 
den bedst egnede og om restaurering vil føre til målopfyldelse. 
 
 
3.4.87 Snæbum Sø 
 
Beskrivelse 
Søen er beliggende vest for Hobro i et opland domineret af dyrkede 
landbrugsarealer. Søen er dannet som et dødishul og er overalt ret 
dyb (middeldybde 8 m, maxdybde 21,5 m). Spildevandet fra Snæ-
bum ledes i dag til rensningsanlægget ved Stenild, men for blot få år 
siden blev spildevandet fra byen udledt i søen. Søen er høj-alkalin, 
8,45 ha og uden til- og afløb. Søen er desuden udpeget som bade-
vandssø efter de gældende regler for danske badevandssøer. 
 
Målsætning 
Snæbum Sø målsættes med en god økologisk tilstand og med et klo-
rofylmål på 12 µg/l. 
 
Beskyttede områder: 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Snæbum Sø har indgået i overvågningsprogrammet siden 1974, hvor 
man jævnligt har undersøgt søen. Det er dog kun i årene 1979, 2001 
og 2007, at man har en længerevarende prøveserie over sommerpe-
rioden. Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 
2007, hvorimod fosfor og kvælstofindholdet begge er i ringe tilstand. 
Fosforkoncentrationen i Snæbum Sø var tidligere rimelig stor, men 
har ved de seneste målinger vist et stort fald. Det skyldes først og 
fremmeste at spildevandet fra byen nu ledes til Hobro renseanlæg, og 
man herved har fjernet den direkte udledning til søen. Søen vurderes 
at være intern belastet som følge af spildevandstilledningen. Kvæl-
stofbelastningen har ikke ændret sig nævneværdigt i undersøgelses-
perioden.  
I vindstille perioder om sommeren dannes et springlag i en dybde på 
6 - 8 m,  hvilket giver et næsten iltfrit miljø under springlaget. Efter-
årsstorme og vindbevægelsen om vi nteren blander igen de afkølede 
vandmasser. 
Siden 1979 er der lavet fire vegetationsundersøgelser i søen, og ved 
alle undersøgelserne var strandbo og liden siv tilstede i spredte be-
voksninger. Vandpileurt udgjorde ligeledes alle årene flydebladsvege-
tationen. I den seneste undersøgelse i 2007 har to nye arter i form af 
vandpest og aks-tusindblad etableret sig i søen. Sidstnævnte med en 
dybdegrænse på 3,8 meter. Den samlede dækningsgrad var 5,4 % 
for undervandsvegetationenen og 11,3 % for trådalger. Nogle steder 
langs bredden ses rørsump med tagrør, sumpstrå, sødgræs, dun-
hammer og gul iris. 
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Fiskebestanden i Snæbum Sø er domineret af mindre skaller og abor-
rer, og omfatter kun få større rovfisk med en rovfiskeandel på 2,2 %. 
Der er desuden registreret hork, ål og rudskalle i søen. Der er igen-
nem en årrække ligeledes udsat hhv. ål, ørreder og gedder til søen. 
 
Belastning 
Belastningen kommer hovedsageligt fra diffus afstrømning fra oplan-
det samt spildevand fra spredt bebyggelse. Søen er desuden påvirket 
af intern belastning. 
 
Indsats 
Der er behov for at få reduceret den eksterne tilførsel til søen, men 
det er ikke muligt at beregne indsatsbehovet. Indsatsen kan ske over 
for bl.a. spredt bebyggelse. Fristen for målopfyldelse udskydes derfor 
til næste planperiode. Det vurderes ydermere ud fra de foreliggende 
data, at der forekommer intern belastning i søen, som vil hindre må-
lopfyldelse i 2015. Datagrundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurde-
re, om det er relevant at restaurere søen, og i givet fald hvilken me-
tode, der er den bedst egnede.  
 
 
3.4.88 Stensig Sø 
 
Beskrivelse 
Stensig Sø er beliggende nord for Viborg. Ligesom den nærliggende 
Nørremose Sø er søen opstået i forbindelse med tørvegravning. I sø-
en opland er der mest marker og kun en lille smule skov. Søen er 
uden tilløb og afløb. 
  
Målsætning 
Stensig Sø målsættes god økologisk tilstand med en klorofylkoncen-
tration på 25 µg/l. 
 
International beskyttelse 
Ingen 
 
Tilstand 
Der foreligger ikke nyere data fra søen. En enkelt vinterprøve fra 
1997 viser dog høje næringsstofkoncentrationer, hvilket tyder på dår-
lig økologisk tilstand. 
 
Belastning 
Datagrundlaget er utilstrækkeligt til at vurdere søens belastning. 
 
Indsats 
Der planlægges ingen indsats overfor den eksterne belastning, da der 
er utilstrækkelig viden om tilstand og belastning. Det skal sikres, at 
der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af nærings-
stoffer til søen. 
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3.4.89 Sø øst for Movsø 
 
Beskrivelse 
Sø øst for Movsø ligger i det militære øvelsesterræn ved Finderup 
vest for Viborg. Søen har ingen tilløb eller afløb. 
 
Målsætning 
Sø øst for Movsø er en lavvandet sø med en gennemsnitsdybde på 
ca. 1,8 meter, men da søen ligger beskyttet for vinden, opstår der en 
stabil lagdeling gennem sommeren. Derfor administreres søen som 
en dyb sø, og kravet til klorofylkoncentrationen er 12 µg/l for at søen 
lever op til en god økologisk tilstand. 
 
International beskyttelse 
Ingen 
 
Tilstand 
Der er ingen data for søen før 2008. Søen blev undersøgt i 2008, og 
disse data vil indgå i næste vandplan. 
 
Belastning 
Der er ingen tilløb til søen, så næringsstofbelastningen stammer fra 
overfladisk tilstrømning, grundvand og atmosfærisk deposition. 
 
Indsats 
Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt til at vurdere indsatsbehovet. 
Der planlægges derfor ingen indsats overfor den eksterne fosforbe-
lastning. Det skal sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en 
øget tilførsel af næringsstoffer til søen.  
 
 
3.4.90 Tjele Langsø 
 
Beskrivelse 
En af Danmarks længste søer ligger i en langstrakt tunneldal mellem 
Viborg og Hobro. Den er omgivet af enge og ellesumpe. Søen har kun 
et større tilløb, Tjele Å, der løber til søen i den vestlige ende, derud-
over er der flere meget små tilløb. Afløbet sker via Vorning Å som lø-
ber til Skals å, og derfra videre til Hjarbæk Fjord.  
 
Målsætning 
Tjele Langsø er egentlig en dyb sø med en gennemsnitsdybde på 3,4 
meter. Søen har dog ikke stabile springlag, og karakteriseres derfor 
som en lavvandet sø. Denne type sø antages at have en lavere refe-
renceværdi for klorofyl end lavvandede søer (middeldybde < 3 m) og 
derfor anvendes den laveste værdi af intervallet for lavvandede søer 
som miljømål. Klorofylkoncentrationen må således max. være 21 µg/l 
for at søen lever op til kravet om god økologisk tilstand. 
 
International beskyttelse 
Tjele Langsø er udpeget som naturtype 3150, næringsrige søer og 
vandhuller med flydeblade eller store vandaks i habitatområde 33, 
Tjele Langsø og Vinge Møllesø. Tjele Langsø indgår desuden i EF-
Fuglebeskyttelsesområde 16, Tjele Langsø. 
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Tilstand 
I 2002 og 2003 var søens økologiske tilstand ringe med en klorofyl-
koncentration på i gennemsnit 81 µg/l.  
I 2002 var der 5 forskellige arter af undervandsplanter og dybde-
grænsen var 2,65 m. En fiskeundersøgelse i 2000 viste at søen var 
domineret af brasen (51 % vægt,) og skalle (26%), hvorimod rovfisk 
som aborre (16 %), sandart (4 %) og gedde kun udgjorde en meget 
lille del. 
 
Belastning 
Søen belastes årligt af 1286 kg P der stammer fra diffus afstrømning 
fra oplandet, spredt bebyggelse og regnvandsbetingede udledninger. 
Desuden ligger der en stor pulje næringsstoffer i sedimentet, som 
hver sommer frigives som intern belastning. Den opstrøms beliggen-
de Vansø lider tilsvarende af intern belastning og høje næringsstof-
koncentrationer, hvilket belaster Tjele Langsø. 
 
Indsats 
Der er i baseline opgjort en forudsat indsats på 5 kg P/år. Der synes 
ikke at være behov for yderligere indsats overfor belastningen fra op-
landet for at opfylde miljømålet. En indsats for at nedbringe fosfor-
koncentrationerne i Vansø vil have en positiv effekt på Tjele Langsø. I 
forhold til intern belastning er datagrundlaget utilstrækkeligt til at 
vurdere, om det er relevant at restaurere søen, hvilken metode der 
er den bedst egnede og om restaurering vil føre til målopfyldelse. 
 
 
3.4.91 Vansø 
 
Beskrivelse 
Søen er beliggende nordøst for Viborg, og er omgivet af intensivt op-
dyrket landbrugsjord. Søen har et mindre tilløb i den sydvestlige ende 
og afløbet, Tjele Å, løber til Tjele Langsø fra den nordøstlige ende.  
 
Målsætning 
Vansø er en lavvandet sø og målsættes god økologisk tilstand med en 
klorofylkoncentration på 25 µg/l.  
 
Tilstand 
I 2002 var søens økologiske tilstand dårlig med en klorofylkoncentra-
tion på i gennemsnit 136 µg/l. En stor pulje fosfor i søbunden bliver 
tilgængelig i sommerperioden, og giver massive opblomstringer af al-
ger. Der fandtes i 2002 ingen undervandsplanter. En fiskeundersøgel-
se fra 1999 viste at 95 % af søens samlede fiskebestand udgøres af 
brasen. Endvidere formodes det, at der udsættes fisk i søen, idet der 
er registreret sandart og skælkarpe. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sedi-
ment fremgår af tabel 3.2.3. Da der ikke foreligger målinger af priori-
terede stoffer eller tidligere Liste 1-stoffer, samt af miljøfarlige foru-
renende stoffer, er det ikke muligt at vurdere søens hhv. kemiske til-
stand og økologiske tilstand. Der foreligger dog målinger af miljøfarli-
ge forurenende stoffer i sediment, som der endnu ikke er fastsat mil-
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jøkvalitetskrav for. Indholdet af Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 
overskrider 75%-fraktilen og nonylphenol (NPE) overskrider 95%-
fratilen. Søen placeres derfor som et vandområde under observation 
samt et vandområde med behov for stofbestemt indsats (indsatska-
tegori 2 og 3).  
 
Belastning 
Søen belastes årligt af 344 kg P der stammer fra diffus afstrømning 
fra oplandet og spredt bebyggelse. Desuden ligger der en stor pulje 
fosfor i sedimentet, som hver sommer frigives som intern belastning. 
Et notat fra Viborg Amt beskriver et langvarigt diffust gylleudslip fra 
en af de nærliggende gårde til søen. Omfanget af denne belastning er 
ikke kendt. 
 
Indsats 
Der skal fjernes 25 kg P/år for at belastningen til søen er på et accep-
tabelt niveau.  
I forhold til intern belastning er datagrundlaget utilstrækkeligt til at 
vurdere, om det er relevant at restaurere søen, hvilken metode der 
er den bedst egnede og om restaurering vil føre til målopfyldelse.  
En indsats i Vansø vil have en positiv effekt på den nedstrøms belig-
gende Tjele Langsø. 
 
 
3.4.92 Ørslevkloster Sø 
 
Beskrivelse 
Ørslevkloster Sø er relativ dyb brakvandssø, beliggende umiddelbart 
vest for Virksund i Limfjorden. Søen har et relativt lille opland, der 
bl.a. indeholder den tørlagte Torsholm Sø. Ørslevkloster Sø har i den 
nordlige ende et mindre tilløb, og i den sydlige et ca. 500 m langt af-
løb, der forbinder Ørslevkloster Sø med Hjarbæk Fjord. 
 
Målsætning 
Målsættes god tilstand med øvre grænse for klorofyl (25 µg/l).  
 
International beskyttelse 
Søen er udpeget som naturtype 1150, kystlaguner og strandsøer, i 
habitatområde 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested 
og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk.  
 
Tilstand 
Søen økologiske tilstand var i 2005 dårlig, med gennemsnitlig kloro-
fylkoncentration på 105 µg/l. Næringsstofkoncentrationerne var ikke 
tilsvarende ekstremt høje, så den høje klorofylkoncentration var 
nærmere et udtryk for et ustabilt system. I 2004 skete der en vold-
som uddybning af afløbet, der førte til en markant stigning i søens 
saltholdighed. Dette førte til et kollaps af søens biologiske struktur, 
hvor plankton, fisk og planter tilpasset lave saltholdigheder forsvandt, 
og blev erstattet af færre og mere tolerante arter. Skiftet i saltholdig-
hed forårsagede desuden en lagdeling af søen, hvilket medførte ilt-
svind, liglagen og frigivelse af fosfor fra bunden. I 2005 fandtes 6 ar-
ter af undervandsplanter, dækningsgraden var 4 %, og dybdegræn-
sen var 3,6 m. Fiskebestanden var i 2005 meget lille og var antals-
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mæssigt domineret af trepigget hundestejle og vægtmæssigt af ål. 
Der blev kun fanget fisk fra 5 forskellige arter.  
Søen blev undersøgt igen i 2008. Disse resultater vil indgå i næste 
vandplan. 
 
Belastning 
Søen belastes af 220 kg P/år. Data indikerer desuden at der findes en 
betydelig fosforpulje i sedimentet, der hver sommer giver en intern 
belastning. 
 
Indsats 
Der skal fjernes 46 kg P/år fra søens opland, for at belastningen når 
et acceptabelt niveau. I forhold til intern belastning er datagrundlaget 
utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at restaurere søen, 
hvilken metode der er den bedst egnede og om restaurering vil føre 
til målopfyldelse 
 
 
3.4.93 Borbjerg Møllesø 
 
Beskrivelse 
Borbjerg Møllesø er en lavvandet sø på ca. 13 ha beliggende syd for 
Vinderup. Søen ligger øverst i Hellegård Å-systemet og er dannet ved 
opstemning af Hellegård Å ved Borbjerg Mølle. Søens opland består 
hovedsagligt af landbrugsarealer og lidt bebyggelse. Der er tilløb til 
søen fra Kirkebækken og Fleng Bæk. 
 
Målsætning 
Søen målsættes med god økologisk tilstand med en klorofylkoncen-
tration i sommerperioden for kalkrige lavvandede søer på 25 µg/l.  
 
Tilstand 
Borbjerg Møllesø har tidligere modtaget spildevand fra Borbjerg by. 
Undersøgelser i 2005 viser, at søen er i ringe miljøtilstand med forhø-
jede indhold af klorofyl (79 µg/l), fosfor (0,23 mg/l) samt middelhøjt 
indhold af kvælstof (1,34 mg/l). Indholdet af fosfor stiger i sommer-
perioden som følge af intern belastning. Kvælstofindholdet falder i 
sommerperioden og algevægsten er sandsynligvis kvælstofbegrænset 
i perioder om sommeren. Søens tilstand er forbedret siden starten af 
1990’erne, hvilket dels skyldes reduktion af næringsstofbelastningen 
og dels kan skyldes, at der i perioden fra 1993 til 2001 er foretaget 
flere restaureringsforsøg med bl.a. opfiskning af skaller og brasen. 
 
I 2005 var planteplanktons volumenbiomasse i sommerperioden stor 
og domineret af kiselalger, grønalger og rekylalger. Dyreplanktonets 
volumenbiomasse i sommerperioden var lille. Niveauet og sammen-
sætningen af både planteplankton og dyreplankton var karakteristisk 
for næringsrige søer. 
 
Undervandsvegetationen dækkede i 2005 30 % af søens bundareal 
og dybdegrænsen var 1,95 m, hvilket ca. svarer til søens største 
dybde. Vegetationen, der er artsfattig, omfattede 6 arter med smal-
bladet vandpest som den dominerende art (27 %). 
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Fiskebestanden er senest undersøgt i 2001. Undersøgelsen viste en 
tydelig ændring i fiskebestandens artssammensætning som følge af 
biomanipulation. I 2001 udgjorde andelen af rovfisk således 33 % af 
fiskebiomassen, mens fiskebestanden tidligere var domineret af skal-
le, brasen og karusse, som udgjorde over 90 % af fiskebiomassen. 
Det er usikkert, om rovfiskebestanden har haft en regulerende effekt 
på fredfiskene eller om bestanden af fredfisk efterfølgende er steget 
igen. 
 
Belastning 
Borbjerg Møllesø tilføres 207 kg P/år fra det åbne land, spredt bebyg-
gelse og regnvandsudløb via Kirkebækken og Fleng Bæk. Derudover 
er der en betydelig intern belastning med fosfor. I 2004 blev der 
etableret en forsø ved Fleng Bæk til tilbageholdelse af især partikel-
bundet fosfor i perioder med stor afstrømning. 
 
Indsatsbehov 
Der synes ikke at være behov for yderligere indsats overfor den eks-
terne belastning, ud over fjernelse af 16 kg P/år fra spredt bebyggel-
se (indregnet i baseline), for at opfylde miljømålet. Det vurderes dog 
ud fra de foreliggende data, at der forekommer intern belastning i 
søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. Det vurderes nødvendigt 
med en indsats over den interne belastning f.eks. ved sørestaurering. 
 
 
3.4.94 Egge Sø 
 
Beskrivelse 
Egge Sø er beliggende i et opland, der primært består af hede og 
skov. Søen har ingen til- og afløb.  
 
Målsætning 
Egge Sø målsættes med god økologisk tilstand med den øvre grænse 
for klorofyl på max. 12 µg/l. 
 
Tilstand 
Tilstanden er sidst undersøgt i 2003, hvor klorofylkoncentrationen var 
32,7 µg/l (dog kun baseret på 3 sommermålinger). Dette svarer til 
ringe økologisk tilstand. 
 
Samme år blev der udført vegetations- og planktonundersøgelser i 
søen. Undervands-vegetationen var morderat artsrig med 4 karplan-
tearter og tre mosarter, hvoraf de tre af karplanter var grundskudsar-
terne strandbo, lobelie og sortgrøn brasenføde (én rødlistet og to gul-
listede arter). Udbredelsen var sparsom og uensartet i søen. Dæk-
ningsgraden blev opgjort til 9 %. Fytoplanktonbiomassen var domine-
ret af næringskrævende arter mens dyreplanktonbiomassen var spar-
somt udviklet. 
 
Det høje klorofylindhold betyder, at søens bestand af grundskuds-
planter og dermed søens status som lobeliesø er truet. Søens næ-
ringsstofkoncentrationer har været stigende gennem de sidste to år-
tier, og i 2003 forekom der intern fosforbelastning i søen.  
 

4. Kystvande, side   105 



 

Belastning 
Egge Sø har intet tilløb og der gødes ikke inden for det topografiske 
opland. Næringsstoftilførslen til søen kommer således fra grundvand-
indsivning, diffus overfladetilstrømning samt atmosfærisk deposition. 
Sidstnævnte er vurderet til 18,3 kg N/ha/år i området omkring Egge 
Sø, hvilket overstiger den opstillede tålegrænse for lobeliesøer (5-10 
kg N/ha/år). Endvidere viser målinger i søen, at der forekommer in-
tern belastning af fosfor i søen. 
 
Indsatsbehov 
Der er for Egge Sø intet indsatsbehov overfor eksterne tilførsler af 
næringsstoffer. Tidligere undersøgelser har dog vist, at der kan være 
intern belastning i søen, som hindrer målopfyldelse i 2015. Det er dog 
usikkert om den indsats, der er forbundet med en sørestaurering vil 
føre til målopfyldelse. 
3.4.95 Hjerk Nor 
 
Beskrivelse 
Brakvandsnoret er en tidligere fjordarm i Limfjorden beliggende syd 
for Lysen Bredning og Harre Vig. Søen på 66 ha, saltvandspåvirket og 
har 2 større tilløb. Opholdstiden er kort (ca. 8 dage) pga. det store 
opland. Afløbet består af en klapsluse ud mod Lysen Bredning. 
 
Målsætning 
Noret har en klorofylmålsætning på 25 µg/l for at leve op til kravet 
om god økologisk tilstand. 
 
International beskyttelse 
Ingen 
 
Tilstand 
Norets miljøtilstand var i 2007 ringe med en klorofylkoncentration på 
71 µg/l. Søens vand var uklart med høje næringsstofniveauer. Især i 
sensommeren og efteråret var der opblomstringer af furealger. Un-
dervandsvegetationen var sparsom udviklet, undtagen længst inde i 
noret, hvor der sandsynligvis var en tilnærmelsesvist fersk tilstand. 
Samlet var vegetationens dækningsgrad ca. 1 % og dybdegrænsen 
0,9 m. Fiskebestanden bestod af 13 saltvandstolerante arter som 
helt, sild og skalle. Aborre og gedde var derimod fraværende. Salt-
holdigheden på norets dybeste sted fluktuerede gennem året mellem 
2 og 10 promille, hvilket har gjort den biologiske struktur i søen me-
get ustabil. 
 
Belastning 
Hjerk Nor belastes med 1757 kg P/år. Belastningen stammer fra dif-
fus afstrømning fra oplandet, spredt bebyggelse og regnvandsbetin-
gede udledninger. Intern belastning kan være en medvirkende faktor 
til norets ringe miljøtilstand. 
 
Indsats 
Der er i baseline forudsat en indsats overfor spredt bebyggelse på 38 
kg P/år. Det yderligere indsatsbehov til Hjerk Nor på 79 kg P/år, bli-
ver dækket af den generelle indsats i grøn vækst. Den interne belast-
ning vil sandsynligvis fastholde søen i en dårlig tilstand. Datagrundla-
get er utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at restaurere 
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søen, hvilken metode der er den bedst egnede og om restaurering vil 
føre til målopfyldelse. Derfor udskydes tidsfristen for målopfyldelse til 
næste planperiode. 
 
 
3.4.96 Holmgård Sø 
 
Beskrivelse 
Holmegård Sø er en lavvandet sø på ca. 13 ha beliggende syd for 
Vinderup. Søen ligger i Hellegård Å-systemet nedstrøms Borbjerg 
Møllesø. Søens opland består hovedsagligt af landbrugsarealer samt 
lidt skov og bebyggelse. Der er tilløb til søen fra Hellegård Å og Hvol-
bæk. 
 
Målsætning 
Søen målsættes med god økologisk tilstand med en klorofylkoncen-
tration i sommerperioden for kalkrige lavvandede søer på 25 µg/l.  
 
International beskyttelse 
Ingen. 
 
Tilstand 
Undersøgelser i 2005 viser, at Holmegård Sø er i dårlig miljøtilstand 
med høje indhold af klorofyl (123 µg/l) og fosfor (0,22 mg/l) samt 
middelhøjt indhold af kvælstof (1,56 mg/l). Desuden er sigtdybden 
lav. Kvælstofindholdet falder i sommerperioden og algevæksten er 
sandsynligvis kvælstofbegrænset i perioder om sommeren. 
 
I 2005 var planteplanktons volumenbiomasse i sommerperioden me-
get stor og domineret af kiselalger og blågrønalger. Der blev registre-
ret 11 arter potentielt toksiske blågrønalger. Dyreplanktonets volu-
menbiomasse i sommerperioden var forholdsvis lille. Niveauet og 
sammensætningen af både planteplankton og dyreplankton var ka-
rakteristisk for næringsrige søer. 
 
Undervandsvegetationen dækkede i 2005 17 % af søens bundareal 
og dybdegrænsen var 1,3 m. Vegetationen, der er artsfattig, omfat-
tede 5 arter med børstebladet vandaks som dominerende art (16,3 
%). 
 
Fiskebestanden var i 1996 domineret af fredfisk, og det vurderes, at 
rovfiskebestanden (aborre og gedde) ikke vil have en regulerende ef-
fekt på arter som skalle og brasen. 
 
Belastning 
Holmegård Sø tilføres 449 kg P/år fra det åbne land, spredt bebyg-
gelse og regnvandsudløb. Desuden tilføres søen øgede mængder af 
fosfor i perioder med intern belastning i den opstrømsliggende Bor-
bjerg Møllesø. 
 
Indsatsbehov 
Der synes ikke at være behov for yderligere indsats overfor den eks-
terne belastning, ud over fjernelse af 43 kg P/år fra spredt bebyggel-
se (indregnet i baseline), for at opfylde miljømålet. Det forventes, at 
en indsats i Borbjerg Møllesø vil give en positiv effekt i Holmgård Sø. 
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3.4.97 Kilen 
 
Beskrivelse 
Kilen er en 319 ha stor tidligere fjordarm, der er afsnøret fra Limfjor-
den med en dæmning. Landskabet omkring Kilen består af græs med 
stedvis skov, lyngklædte bakker, dyrkede områder og bymæssig be-
byggelse. Kilen har forbindelse med Struer Bugt gennem en afløbska-
nal. En sluse regulerer vandbalancen i søen og skabte i 2007 en salt-
holdighed på mellem 2 og 3,8 ‰ på søens dybeste sted. I 2004 var 
saltholdigheden mellem 6 og 8 ‰, som følge af en anden sluseprak-
sis. 
 
Fredninger 
Kilen og en 100 m landzone blev i 1952 udlagt som vildtreservat. I 
1975 blev reservatet udvidet således, at det samlede areal i dag om-
fatter 597 ha, hvoraf 477 ha er beliggende på søterritoriet. Endvidere 
blev Kilen samt en bredere landzone på i alt 1.050 ha incl. reservat-
zonen beskyttet af en fredning i 1976. Oprettelsen af vildtreservatet 
og fredningen har til formål at beskytte Kilens fugleliv og bevare det 
varierende landskab omkring Kilen. 
 
Målsætning 
Kilen er en brakvandssø, og målsættes med god økologisk tilstand 
med en klorofylkoncentration på 25 µg/l som øvre grænse.  
 
Tilstand 
Gennemsnittet for de tre målte år (2002, 2004 og 2007) giver en klo-
rofylkoncentration på 72 µg/l svarende til ringe økologisk tilstand. 
Planteplanktonsamfundet var i 2004 domineret af blågrønalger og 
ubestemte flagellater, og dyreplanktonsamfundet var domineret af 
calanoide vandlopper. Undervandsplanternes dækningsgrad var i 
2007 ca. 3 %, dybdegrænsen var 2,2 m og der blev fundet 6 arter. 
Fiskebestanden bestod i 2004 hovedsageligt af saltvandstolerante ar-
ter og havde en lille biomasse målt som fangst pr enhed. Vægtmæs-
sigt dominerede helt og antalsmæssigt dominerede trepigget hunde-
stejle. 
 
Belastning 
Brakvandssøen belastes af næringsstoffer fra regnvandsbetingede ud-
løb, dambrug, renseanlæg, spredt bebyggelse og diffus afstrømning 
fra oplandet. Den totale tilførsel udgør 2012 kg P/år. Kilen er desuden 
plaget af intern belastning. 
 
Indsats 
Den eksterne belastning skal reduceres med 355 kg P/år. Det vurde-
res 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.  
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3.4.98 Kås Sø 
 
Beskrivelse  
Kås Sø er en brakvandssø beliggende på Kås hoved i Limfjorden. Sø-
en har periodisk stor vandudveksling med Limfjorden, da det kun er 
en lav landtange, der adskiller de to vande. Ifølge lodsejeren er der i 
afløb fra søen en højtvandssluse, der tillader passage af vand i +60 
cm over normal nul. 
 
International beskyttelse 
Kås Sø er udpeget som Kystlagune, naturtype 1150, i Habitatområde 
31, Kås Hoved. Søen og dens omgivelser er desuden fredede. 
 
Målsætning 
Kås Sø målsættes god økologisk tilstand med en klorofylkoncentrati-
on på 25 µg/l, som den øvre grænse. 
 
Tilstand 
Søens økologiske tilstand var i 2006 dårlig (193 µg P/l), idet høje næ-
ringsstofkoncentrationer forårsagede stor algevækst med en tilhøren-
de ringe sigtdybde. Den skiftende saltholdighed i søen har en negativ 
effekt på søen miljøtilstand, da det stresser flora og fauna, samt kan 
give lagdeling med tilhørende iltfattige bundforhold. 
Tidligere har den økologiske tilstand været god. I 1999 var søen 
kvælstofbegrænset og havde sandsynligvis en mere stabil saltholdig-
hed. 
 
Belastning 
Søens opland domineres af landbrugsarealer. Søen belastes årligt 
med 130 kg P fra diffus afstrømning fra oplandet og spredt bebyggel-
se. Der forekommer desuden intern belastning i søen, hvor fosfor fri-
gives fra sedimentet i perioder med iltsvind ved bunden. 
 
Indsats 
Der er i baseline forudsat en indsats på 34 kg P/år fra spredt bebyg-
gelse. Derudover er der ikke vurderet noget indsatsbehov overfor de 
eksterne tilførsler af næringsstoffer. I forhold til intern belastning er 
datagrundlaget utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant at 
restaurere søen, hvilken metode der er den bedst egnede og om re-
staurering vil føre til målopfyldelse. 
 
 
3.4.99 Legind Sø 
 
Beskrivelse 
Legind Sø ligger på den østlige del af Mors lige ud til Sallingsund. Af-
vandingen af søen i 1923 blev aldrig rigtig vellykket, da jorden satte 
sig. I begyndelsen af halvfjerdserne opstod en sø pga. problemer 
med pumpedriften, hvilket skabte grobund for genoprettelsen i 1991. 
Søens opland består primært af intensivt dyrkede landbrugsarealer 
og skov. Søen er lavvandet, 18,9 ha og gennemløbes af Legind Å, 
som løber ud i Limfjorden. 
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Målsætning 
Legind Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er omfattet af arealfredningen af Legind Bjerge og Højris. 
 
Tilstand 
Legind Sø har indgået i overvågningsprogrammet siden 1992, hvor 
man i årene 1992, 1993, 2001, 2004 og 2007 har en længerevarende 
prøveserie over sommerperioden. Tilstanden karakteriseres som dår-
lig ud fra klorofylindholdet i 2004 og 2007, hvorimod fosfor og kvæl-
stofindholdet er i hhv. ringe og moderat tilstand. Tendensen for ud-
ledningen af kvælstof har været faldende i undersøgelsesperioden, 
hvor indholdet af fosfor har været mere svingende med en tendens til 
en lille stigning. Den svingende tendens kan skyldes, at søen lider af 
intern belastning efter tidligere tiders udledninger af fosfor. Klorofyl-
koncentrationen er korreleret med svingningerne af fosfor. 
I 2004 var kun en lille del af søen dækket af undervandsvegetation. 
Aks-tusindblad totaldominerede dækningsgraden på 7,7 %, og vok-
sede ud til de dybeste steder i søen. I 2007 var udbredelsen af aks-
tusindblad øget betydeligt, og den totale dækningsgrad af under-
vandsvegetation var steget til 35,2 %. Der blev desuden begge år re-
gistreret spredte bevoksninger af tornfrøet hornblad, svømmende 
vandaks, liden andemad, søblad og vandpileurt. 
Ved planktonundersøgelsen i 2004 var planteplanktonet især domine-
ret af kiselalger med indslag af blågrønalger og grønalger.  
Fiskebestanden i 2004 virkede sund med rigtig mange rovfisk. Især 
aborrer over 15 cm dominerede fangsterne, men også skaller i mid-
delstørrelsen var repræsenteret i større antal. Der blev desuden regi-
streret ål, rudskalle, helt og smelt i søen. 
Søen har som helhed et fint forbedringspotentiale med en stigende 
udbredelse af undervandsvegetation og en stabil fiskebestand med en 
stor rovfiskeandel.   
 
Belastning 
Belastningen til søen kommer hovedsagelig fra regnbetingede udled-
ninger og diffus afstrømning fra oplandet, men også spildevand fra 
spredt bebyggelse bidrager til belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 43 kg årligt. Dette 
kan gøres ved en indsats over for diffus afstrømning fra oplandet. Det 
vurderes ydermere 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. Fristen for målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.100 Mollerup Sø 
 
Beskrivelse 
Mollerup er en 21 hektar stor lavvandet ferskvandssø på Salling. Sø-
en modtager vand fra det store tilløb Rødding Å samt et par mindre 
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tilløb. Søens afløb løber ud i Limfjorden mellem Kås Bredning og Sal-
lingsund. 
 
Målsætning 
Søen målsættes med god økologisk tilstand med den øvre grænse for 
klorofylkoncentration for lavvandede søer på 25 µg/l.  
 
International beskyttelse 
Ingen 
 
Tilstand 
Søens tilstand blev undersøgt i 2004 og 2007. Dens gennemsnitlige 
klorofylkoncentration var 84 µg/l, svarende til ringe økologisk til-
stand. 
Undervandsplanternes dækningsgrad var i 2007 5 %, dybdegrænsen 
var 0,7 meter og der blev fundet 8 arter. Søen har dog potentiale til 
en udbredt undervandsvegetation, da maksimaldybden er 1,25 m.  
I 2004 blev der fanget 9 forskellige fiskearter, og vægtmæssigt do-
minerede rovfiskene, hvorimod fredfiskene dominerede antalsmæs-
sigt. 
 
Belastning 
Søen belastes årligt af 2028 kg P, som stammer fra diffus afstrøm-
ning fra oplandet, spredt bebyggelse, renseanlæg og regnvandsbetin-
gede udledninger. Den kraftige belastning er skyld i søens nuværende 
ringe økologisk tilstand. Desuden findes der en stor fosforpulje i se-
dimentet, som hver sommer frigives som intern belastning. 
 
Indsats 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 519 kg P/år ud 
over den allerede vedtagne indsats på 509 kg P/år fra spredt bebyg-
gelse (baseline). I forhold til intern belastning er datagrundlaget util-
strækkeligt til at vurdere, om det er relevant at restaurere søen, hvil-
ken metode der er den bedst egnede og om restaurering vil føre til 
målopfyldelse. 
 
 
3.4.101 Rettrupkær Sø 
 
Beskrivelse 
Rettrupkær Sø er beliggende på Salling vest for Skive. Rettrupkær Sø 
blev anlagt som et vådområdeprojekt i 2004 (under navnet Hvidbjerg 
Enge). Området, hvor søen ligger i dag, var i slutningen af 1700-
tallet mose og eng. Siden da blev området drænet, og der er blevet 
gravet tørv. Søen kategoriseres derfor som et stærkt modificeret om-
råde. Søen har et tilløb i søens nordlige ende, og ligger i den øverste 
del af Trævel Å, der afvander til Sønder Lem Vig.  I søens opland er 
der hovedsageligt marker. 
 
Målsætning 
Søen målsættes godt økologisk potentiale med en klorofylkoncentra-
tion på 12 µg/l. 
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Tilstand 
I 2005, dvs. første år efter anlæggelse, var søens klorofylkoncentra-
tion 25 µg/l. Søen lever derfor ikke op til kravet om godt økologisk 
potentiale. Det er dog kendt at nyetablerede søer tager tid at ”svinge 
ind”. Datagrundlaget er derfor ikke tilstrækkeligt til at vurdere om 
søen i 2015 kan opnå godt økologisk potentiale, eller om søen skal 
tildeles et mindre strengt miljømål. Der er endnu ikke foretaget vege-
tations- eller fiskeundersøgelser i søen. 
 
Belastning 
Søens nuværende belastning på 225 kg P/år stammer fra diffus af-
strømning fra oplandet, spredt bebyggelse og regnvandsbetingede 
udledninger. 
 
Indsats 
I baseline er der indregnet en forudsat indsats fra spredt bebyggelse 
på 72 kg P/år. Da søen er anlagt med henblik på at fjerne nærings-
stoffer, er der intet indsatsbehov. Det skal sikres, at der ikke ved ak-
tiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer til søen.  
 
 
3.4.102 Skørsø 
 
Beskrivelse af søen 
Skørsø er beliggende nordvest for Vinderup og er en lavvandet dansk 
lobeliesø på ca. 9 ha. Søen har ingen tilløb og afløb, men ligger i op-
landet til Trævel Å, som løber til Sønder Lem Vig. 
 
Målsætning 
Søen målsættes med god økologisk tilstand med en klorofylkoncen-
tration på 10 µg/l. Miljømålet svarer til den målte sommermiddel for 
klorofyl i 2004-2006. 
 
International beskyttelse 
Skørsø er udpeget som Natura 2000-område nr. 60 - Skørsø og ind-
går i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde H53 – Skørsø med 
naturtype 3110 kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobelie-
søer) og som levested for odder. 
 
Tilstand 
Undersøgelser i perioden 2004 til 2006 viser, at Skørsø har en god 
miljøtilstand med relativt lave indhold af klorofyl (10 µg/l), fosfor 
(0,023 mg/l) og kvælstof (0,50 mg/l). Der er god overensstemmelse 
mellem klorofylniveauet og indholdet af næringsstoffer. 
 
I 2006 var planteplanktons volumenbiomasse i sommerperioden me-
get lav og domineret af gulgrønalger og furealger. Der blev registre-
ret flere rentvandsarter. Dyreplanktonets volumenbiomasse i som-
merperioden var domineret af calanoide vandlopper og dafnier. Ni-
veauet og sammensætningen af både planteplankton og dyreplankton 
var karakteristisk for næringsfattige søer. 
 
I 2005 dækkede undervandsvegetationen 33 % af søens bundareal 
og dybdegrænsen var 1,6 m. Vegetationen omfattede 8 arter med 
tørvemos (18 %), tvepibet lobelie (6 %) og strandbo (5 %) som de 
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dominerende arter. Heraf er tvepibet lobelie og strandbo gullistearter. 
Derudover er der fundet to rødlistearter gulgrøn brasenføde og sort-
grøn brasenføde. I 2004 er der gjort enkelte fund af nåle-sumpstrå. 
 
Ved en undersøgelse af søens fiskebestand i 2005 blev der fanget to 
arter aborre og gedde, med aborre som den helt dominerende art. Fi-
skebestanden udgøres af rovfisk, og bestandens tæthed og biomasse 
var ikke særlig stor, hvilket er karakteristisk for næringsfattige sur-
vandede søer. 
 
Belastning 
Der er ikke lavet opgørelse af den nuværende og fremtidige nærings-
stofbelastning af søen. Søens lille opland består hovedsagligt af skov, 
naturarealer og landbrugsarealer. Der er ingen egentlige tilløb og af-
løb fra søen. 
 
Næringsstofbelastningen med kvælstof fra luften overskrider tåle-
grænsen for naturtype lobeliesø, jf. naturplan for natura 2000-
område nr. 60 Skørsø. 
 
 
Indsatsbehov 
Der vurderes ikke at være behov for yderligere indsats overfor den 
eksterne belastning for at opfylde miljømålet. Det bemærkes dog, at i 
henhold til vandrammedirektivet, må søens tilstand ikke forringes. 
 
 
3.4.103 Skån Sø 
 
Beskrivelse 
Skån Sø er beliggende nordvest for Vinderup og er en typisk relativ 
lavvandet dansk lobeliesø på ca. 10 ha. Søen har ingen tilløb eller af-
løb, men ligger i oplandet til Smalle Å, som løber til Sønder Lem Vig. 
Søen var indtil 2007 put and take sø. 
 
Målsætning 
Søen målsættes med god økologisk tilstand med en klorofylkoncen-
tration på 11 µg/l. Miljømålet svarer til den målte sommermiddel for 
klorofyl i 2006. 
 
International beskyttelse 
Skån Sø er udpeget som Natura 2000-område nr. 61 – Skånsø og 
Tranemose og indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde 
H54 – Skånsø og Tranemose med naturtype 3110 kalk- og nærings-
fattige søer og vandhuller (lobeliesøer). 
 
Tilstand 
Undersøgelser i 2006 viser, at Skån Sø har en god miljøtilstand med 
relativt lave indhold af klorofyl (11 µg/l), fosfor (0,017 mg/l) og 
kvælstof (0,46 mg/l). Indholdet af fosfor er lavt i forhold til klorofyl-
niveauet. 
 
I 2006 er der udtaget en enkelt planktonprøve i august. Planteplank-
tons volumenbiomasse var forholdsvis stor og domineret af gulgrø-
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nalger Gonyostomum semen (97 %). Der blev ikke registreret egent-
lige rentvandsarter. Dyreplanktonets volumenbiomasse var lille og 
domineret af calanoide vandlopper. Dyreplanktonets sammensætnin-
gen var karakteristisk for næringsfattige søer. 
 
I 2006 dækkede undervandsvegetationen 63 % af søens bundareal 
og dybdegrænsen var 6,1 m. Vegetationen omfattede 10 arter med 
sortgrøn brasenføde (28 %), tvepibet lobelie (14 %), strandbo (13 
%) og seglmos (12 %) som de dominerende arter. Heraf er tvepibet 
lobelie og strandbo gullistearter. Desuden er der udover sortgrøn bra-
senføde også fundet sekshannet bækarve, som begge er rødlistear-
ter. 
 
Der er ikke lavet nyere undersøgelser af søens fiskebestand. I 1999 
var fiskebestandens biomasse forholdsvis stor og præget af menne-
skelige påvirkninger. Der blev bl.a. fanget regnbueørred og bækør-
red. Fiskebestanden var domineret af fredfisk og havde en relativ lille 
rovfiskebestand. Det vurderes dog, at søens tilstand, favoriserer sø-
ens rovfiskebestand.  
 
 
Belastning 
Belastningen til Skån Sø er ikke opgjort. Søens opland er forholdsvis 
lille og består hovedsagligt af skov og landbrugsarealer. Der er ingen 
egentlige tilløb og afløb fra søen. 
 
Næringsstofbelastningen med kvælstof fra luften overskrider tåle-
grænsen for naturtype lobeliesø, jf. naturplan for natura 2000-
område nr. 61 – Skånsø og Tranemose. 
 
Indsatsbehov 
Der vurderes ikke at være behov for yderligere indsats overfor den 
eksterne belastning for at opfylde miljømålet. Det bemærkes dog, at i 
henhold til vandrammedirektivet, må søens tilstand ikke forringes. 
 
 
3.4.104 Spøttrup Sø 
 
Beskrivelse 
Spøttrup Sø en lavvandet ferskvandssø på Salling. Søen blev afvan-
det i 1800-tallet, så den kunne bruges som landbrugsjord. Efter flere 
gennembrud af vand fra Limfjorden i 1980’erne og 1990’erne, blev 
søen genskabt i 1994. Søen modtager vand fra Spøttrup Kanal og af-
løbet løber ud i Kås Bredning i Limfjorden. 
 
Målsætning 
Klorofylkoncentrationen må max. være 25 µg/l for at søen leve op til 
kravet om god økologisk tilstand. 
 
Tilstand 
Søens havde i 2004 god økologisk tilstand med en klorofylkoncentra-
tion på 25 µg/l. Der er ingen nyere undersøgelser af søens biologi, 
men i år 2000 fandtes en udbredt undervandsvegetation, med fore-
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komst 13 forskellige arter, herunder flere kransnålalger. Vegetatio-
nens dybdegrænse var 1,9 m. 
 
Belastning 
Søen belastes med 891 kg P/år fra det åbne land, spredt bebyggelse 
og atmosfærisk deposition direkte på søoverfladen. Det vurderes på 
baggrund af modelberegninger at miljøtilstanden i søen på sigt er 
truet, da fosforbelastningen er for høj til at fastholde den nuværende 
tilstand i søen. 
 
Indsats 
Der er i baseline indregnet en forudsat indsats på 42 kg P/år fra 
spredt bebyggelse. Derudover er der intet indsatsbehov i forhold til 
den eksterne belastning eftersom søen opfylder miljømålet. Det skal 
sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af 
næringsstoffer til søen. 
 
 
3.4.105 Strandsø 1 ved Sønder Lem Vig 
 
Beskrivelse 
Strandsø 1 ved Sønder Lem Vig blev etableret i 1992 som et stran-
dengsprojekt, med det hovedformål at fremme betingelserne for om-
rådets fugleliv. Søen er en brakvandssø med nogen vandudveksling 
med Limfjorden. 
 
Målsætning 
Søen er en brakvandssø og målsættes med en klorofylkoncentration 
på 25 µg/l. Søen undtages dog fra kravet om målopfyldelse i 2015, 
da fosfortilførslen fra fugle vurderes at have en negativ effekt på klo-
rofylkoncentrationen. Omfanget af fuglenes fortsatte påvirkning er 
usikker, og der er utilstrækkelig faglig viden til at fastsætte et mindre 
strengt miljømål. 
 
International beskyttelse 
Strandsø 1 ved Sønder Lem Vig på Geddal Strandenge er udpeget 
som kystlagune, naturtype 1150, i habitatområde 32. Sønder Lem Vig 
og Geddal Strandenge.  
 
Tilstand 
Søen opfyldte i 2007 ikke målsætningen, idet høje næringsstofkon-
centrationer forårsagede stor algevækst og tilhørende ringe sigtdyb-
de. Søen ligger vindeksponeret, og en stor resuspension er medvir-
kende til søen dårlige tilstand. Den skiftende saltholdighed i søen har 
en negativ effekt på søen miljøtilstand, da det stresser flora og fauna, 
og generelt sænker artsdiversiteten. Således blev der i 2007 kun fun-
det en art af undervandsplanter, nemlig børstebladet vandaks. Dæk-
ningsgraden var 4 % og dybdegrænsen var 1 m. Fiskebestanden be-
stod kun af 4 arter, og var både vægt- og antalsmæssigt domineret 
af trepigget hundestejle. Fuglelivet nyder dog godt af de lavvandede 
kystlaguner, og Geddal strandenge huser omkring 200 forskellige 
fuglearter.  
 

4. Kystvande, side   115 



 

Belastning 
Søen modtager 10 kg P fra spredt bebyggelse. Engene ned mod søen 
er afgræsset af kreaturer, og således ikke intensivt dyrkede. Søen 
har et rigt fugleliv, der belaster søen med en ukendt mængde næ-
ringsstoffer i form af guano. 
 
Indsats 
Der synes ikke at være behov for yderligere indsats overfor belast-
ningen fra oplandet for at opfylde miljømålet. På grund af manglende 
viden om omfanget af fuglenes påvirkning udsættes kravet om må-
lopfyldelse til næste planperiode. 
 
 
3.4.106 Strandsø 2 ved Sønder Lem Vig 
 
Beskrivelse 
Strandsø 2 ved Sønder Lem Vig blev etableret i 1992 som et stran-
dengsprojekt med det hovedformål at fremme betingelserne for om-
rådets fugleliv. Søen er en brakvandssø med nogen vandudveksling 
med Limfjorden. 
 
Målsætning 
Søen er en brakvandssø og målsættes med en klorofylkoncentration 
på 25 µg/l. Søen undtages dog fra kravet om målopfyldelse i 2015, 
da fosfortilførslen fra fugle vurderes at have en negativ effekt på klo-
rofylkoncentrationen. Omfanget af fuglenes fortsatte påvirkning er 
usikker, og der er utilstrækkelig faglig viden til at fastsætte et mindre 
strengt miljømål.  
 
International beskyttelse 
Strandsø 2 ved Sønder Lem Vig på Geddal Strandenge er udpeget 
som kystlagune, naturtype 1150, i habitatområde 32. Sønder Lem Vig 
og Geddal Strandenge.  
 
Tilstand 
Søen opfyldte i 2007 ikke målsætningen, idet høje næringsstofkon-
centrationer forårsagede stor algevækst og tilhørende ringe sigtdyb-
de. Søen ligger vindeksponeret, og en stor resuspension er medvir-
kende til søen dårlige tilstand. Den skiftende saltholdighed i søen har 
en negativ effekt på søen miljøtilstand, da det stresser flora og fauna, 
og generelt sænker artsdiversiteten. I 2007 fandtes 7 arter af under-
vandsplanter, dækningsgraden var 54 % og dybdegrænsen var 0,5 m 
svarende til søens største dybde. Fiskebestanden bestod af 4 arter og 
var domineret både antals- og vægtmæssigt af trepigget hundestejle. 
Fuglelivet nyder dog godt af de lavvandede kystlaguner, og Geddal 
strandenge huser omkring 200 forskellige fuglearter. 
 
Belastning 
Søen modtager 21 kg P fra spredt bebyggelse. Engene ned mod søen 
er afgræsset af kreaturer, og således ikke intensivt dyrkede. Søen 
har et rigt fugleliv, der belaster søen med næringsstoffer i form af 
guano. 
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Indsats 
Der synes ikke at være behov for yderligere indsats overfor belast-
ningen fra oplandet for at opfylde miljømålet. På grund af manglende 
viden om omfanget af fuglenes påvirkning udsættes kravet om må-
lopfyldelse til næste planperiode. 
 
 
3.4.107 Sønder Lem Vig 
 
Beskrivelse 
Sønder Lem Vig er en tidligere fjordarm, der nu er afskåret fra Lim-
fjorden med en dæmning og afvandes gennem en sluse. Ved lavvan-
de i Limfjorden løbet vandet frit, men ved højvande pumpes vandet 
ud. Søen er kun meget let brak, og administreres som en ferskvands-
sø. Søen hører dog stadigt til søterritoriet. 
 
Målsætning 
Søen målsættes god økologisk tilstand med en klorofylkoncentration 
på 25 µg/l.  
 
International beskyttelse 
Søen ligger i habitatområde 32, Sønder Lem Vig og Geddal Stranden-
ge og er udpeget som naturtype 3140, Kalkrige søer og vandhuller 
med kransnålalger. 
 
Tilstand 
Tilstanden i 2003 var god, med en klorofylkoncentration på 17 µg/l, 
og søen blev i vandrammedirektivets basisanalyse II kategoriseret 
som Ib (tilgængelige data indikerer ikke risiko for at gældende re-
gionplanmål ikke nås, men kvaliteten og anvendeligheden af de til-
gængelige data kan forbedres). I 2006 blev søen undersøgt igen, og 
her var miljøtilstanden dårlig, med en klorofylkoncentration på 116 
µg/l. Vurderet ud fra et gennemsnit af de to måleår opfylder søen 
derfor ikke målsætningen om god økologisk tilstand. I 2006 fandtes 
19 arter af undervandsplanter herunder flere kransnålalger. Dæk-
ningsgraden var 25 % og dybdegrænsen var 1,2 m. Søen blev under-
søgt igen i 2009, og disse data vil indgå i næste vandplan. 
 
Belastning 
Sønder Lem Vig er belastet af 2744 kg P/år fra punktkilder (rensean-
læg, regnvandsbetingede udløb, og spredt bebyggelse) og diffus af-
strømning fra oplandet. Den kraftige forringelse af tilstanden fra 2003 
til 2006 kan skyldes flere faktorer. Der er periodisk målt høje forfor-
koncentrationer i tilløb til søen, hvilket indikerer kraftig belastning fra 
punktkilder. I 2004 genoprettedes Rettrupkær Sø opstrøms Sønder 
Lem Vig. Første år efter genetableringen var Rettrupkær Sø præget 
af høje næringsstofkoncentrationer, der også påvirkede Sønder Lem 
Vig. Der er ikke foretaget målinger i Rettrupkær efter 2005, men er-
faringsmæssigt falder næringsstofkoncentrationerne efter første år. 
 
Indsats 
Det forudsættes i baseline at fosforbelastningen fra den spredte be-
byggelse i det totale opland reduceres med 388 kg P/år. Der synes 
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ikke at være behov for yderligere indsats overfor den eksterne be-
lastning for at opfylde miljømålet. 
 
 
3.4.108 Tranemose 
 
Beskrivelse 
Tranemose er en beliggende nordøst for Vinderup i Skive Kommune. 
Opland består af hede, mose, plantage og enkelte dyrkede arealer. 
Tranemose er opstået ved tørvegravning. 
 
Målsætning 
Tranemose er målsat med god økologisk tilstand med et klorofylind-
hold på 12 µg/l som øvre grænse. 
 
International beskyttelse 
Søen er beliggende Natura 2000-område nr. 61 Skånsø og Tranemo-
se og er udpeget som naturtype 3160 (Brunvandede søer og vandhul-
ler). 
 
Tilstand 
Søen er i dag i en ringe økologisk tilstand og data tyder på, at søens 
tilstand har ændret sig over de seneste år. I 2002 blev der målt et 
klorofylindhold på 10 µg/l (vurderet ud fra to målinger) mens der i 
2007 er målt et indhold på 33 µg/l. Den samme stigende tendens ses 
i udviklingen af niveauerne af støtteparametrene kvælstof og fosfor. 
 
Forringelsen af søens tilstand kan ikke umiddelbart aflæses i under-
vandsvegetationen, som pga. søens type (sur og brunvandet) er 
sparsomt udviklet med tørvemosser som den altdominerende plante-
gruppe. Søens karakter taget i betragtning, må det forventes, at søen 
med tiden gror til som en del af en langvarig men naturlig proces. 
 
Søens planteplanktonbiomasse er forholdsvis stor, men med få arter 
og domineret af rentvandsarter. Dyreplanktonbiomassen var lille og 
domineret af små arter. 
 
Belastning 
Søen har intet tilløb og den primære vandtilførsel er fra diffus over-
fladeafstrømning i forbindelse med nedbør. 
 
Indsatsbehov 
Indsatsbehovet for at opnå målopfyldelse i Tranemose er 30 kg P/år. 
Det er vurderet, at det ikke er teknisk muligt, at opnå denne redukti-
on af næringsstoffer, hvorfor kravet om målopfyldelse udskydes til 
næste planperiode. 
 
 
3.4.109 Tværmose 
 
Beskrivelse 
Tværmose er en brunvandet og lavvandet sø, som er beliggende i et 
opland, der består af hede, mose, plantage og enkelte dyrkede area-
ler. Tværmose er opstået ved tørvegravning. 
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Målsætning 
Tværmose er målsat til en god økologisk tilstand med det målte klo-
rofylindhold på 7 µg/l som øvre grænse. 
 
Tilstand 
Der er ingen nyere data om søens tilstand, men målinger fra 2000 
har vist at søen var i en god økologisk tilstand i forhold til klorofyl (7 
µg/l). 
 
Vegetationsundersøgelsen lavet samme år, viste endvidere en særde-
les veludviklet og tæt undervandsvegetation (dækningsgrad = 65 %) 
med forekomst af en enkelt rødlistet art (stilkfrugtet vandstjerne).  
Fiskebestanden er præget af arter tilpasset små og vegetationsrige 
søer og forholdet mellem fred- og rovfisk er velafbalanceret. 
 
Belastning 
Søen har intet tilløb og den primære vandtilførsel er fra diffus over-
fladeafstrømning i forbindelse med nedbør. Belastningsberegninger 
har vist, at belastningen med næringsstoffer er for høj, hvis søen skal 
fastholde sin nuværende tilstand.   
 
Indsats 
Tværmose opfylder miljømålet om god økologisk tilstand, hvorfor der 
ikke umiddelbart er noget indsatsbehov. Det bemærkes dog, at miljø-
tilstanden er truet og at søens tilstand i henhold til Vandrammedirek-
tivet ikke må forringes. 
 
 
3.4.110 Arup Vejle 
 
Beskrivelse 
Arup Vejle, der er en 368 ha stor lavvandet brakvandssø, ligger mel-
lem Tømmerby Fjord og Østerild Fjord, og udgør en del af "Naturre-
servatet Vejlerne" som ejes af Aage V. Jensens Fonde. Tømmerby 
Fjord Kanal Vest, som afvander et stor opland nord for søen, er ledt 
vest om søen og løber ud Limfjorden. Søen har derfor et lille opland 
bestående af arealer med landbrugsdrift og naturområder og får kun 
tilført vand fra smågrøfter. Arup Vejle har afløb til Østerild Fjord via 
Østerild Bæk, som løber over Tømmerby Fjord Kanal Vest, hvorved 
vandet fra kanalen ikke blandes med vandet fra Arup Vejle. Der kan i 
visse situationer strømme vand ind over digerne fra Tømmerby Land-
kanal.  
 
Målsætning 
Arup Vejle målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområdet H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområdet F20: Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør samt 
Ramsarområdet R6. Endvidere er Arup Vejle en del af Natura 2000-
område nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt omfattet 
af arealfredningen af Vejlerne. 
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Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2003, 
2004 og 2007. De høje koncentrationer af både kvælstof og fosfor 
fastholder Arup Vejle i en dårlig tilstand, og søen er således stærkt 
forurenet, med årlige masseopblomstringer af blågrønalger og uklart 
vand.  
I 2007 dækkede undervandsvegetationen 37 % af søens bundareal, 
og var domineret af hele seks arter af kransnålalger. Der blev desu-
den fundet en fin population af bøstebladet vandaks, og vegetatio-
nens dybdegrænse blev noteret til 1,1 m.  
Fiskebestanden samme år var især domineret af mindre skaller og 
større aborrer. En større bestand af smelt blev også registreret. Sali-
niteten i søen var varierende omkring 0,8 ‰. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstofbelastning kommer hovedsagelig fra diffus 
afstrømning fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse 
og i mindre grad regnbetingede udledninger bidrager til belastningen. 
Ydermere findes der på øen Melsig en skarvkoloni (ca. 1300 reder i 
2006), som sandsynligvis bidrager betydeligt til den eksterne næ-
ringsstoftilførsel. Bestanden af skarver har været stabil siden 1996 
med over 1000 reder hvert år. Ydermere har der ved høj vandstand 
været et tilbageløb fra Østerild Fjord til Arup Vejle, som har stor be-
tydning for næringsstoftilførslen til Arup Vejle. Stemmet mellem de to 
søer er nu repareret (sommeren 2010), så vandet kun kan løbe ud af 
søen og ikke ind. 
 
Indsatsbehov 
Ifølge modelberegninger er den eksterne fosforbelastning bragt til-
strækkelig langt ned til at opnå målopfyldelse. Der er derfor ikke 
fastsat et indsatsbehov. Pga. utilstrækkelig viden om omfanget af be-
lastningen fra skarvkolonien udskydes fristen for målopfyldelse til 
næste planperiode. 
 
 
3.4.111 Bjålum 
 
Beskrivelse 
Søen, der er lavvandet, brunvandet og 4,2 ha uden egentlige til- og 
afløb, ligger øst for Marsbøl Plantage, som er en del af Hjardemål 
Klitplantage i Thy. Oplandet består hovedsagligt af skov og dyrkede 
landbrugsarealer. 
 
Målsætning 
Bjålum målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylind-
hold på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområdet H185: Lild 
Strand og Lild Strandkær, med naturtypen 3160: Brunvandede søer 
og vandhuller. Endvidere er Bjålum en del af Natura 2000-område nr. 
44: Lild Strand og Lild Strandkær samt arealfredningen af Hjardemål 
Klit. 
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Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra klorofylindholdet i 2007. 
Det underbygges af indholdet af fosfor og kvælstof som i 2007 svare-
de til hhv. ringe og moderat tilstand. 
I 2007 var den samlede dækningsgrad af undervandsplanter på 7,8 
% med almindelig kildemos som den dominerede art. I søen fandtes 
der desuden små spredte bevoksninger af bændel vandaks og but-
bladet vandaks.   
 
Belastning 
Den nuværende eksterne fosfortilførsel kommer fra baggrundsbelast-
ningen og diffus afstrømning fra oplandet. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 2 kg årligt. Da der 
ikke er punktkilder i oplandet, kan dette alene gøres ved indsats 
overfor diffus afstrømning fra oplandet. 
 
 
3.4.112 Bolbredning 
 
Beskrivelse 
Bolbredning, der er lavvandet, brunvandet og 4 ha, ligger øst for 
Marsbøl Plantage, som er en del af Hjademål Klitplantage i Thy. Op-
landet består hovedsagligt af skov og dyrkede landbrugsarealer. Søen 
har ingen tilløb, men har periodevis afløb til Tømmerby Fjord Kanal 
Vest via en grøft. 
 
Målsætning 
Bolbredning målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylindhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H185: Lild 
Strand og Lild Strandkær, med naturtypen 3160: Brunvandede søer 
og vandhuller. Endvidere er Bolbredning en del af Natura 2000-
område nr. 44: Lild Strand og Lild Strandkær samt arealfredningen af 
Hjardemål Klit. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende viden. 
 
Belastning 
Den eksterne belastning kommer hovedsageligt fra diffus afstrømning 
fra oplandet. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden om søens tilstand har det ikke været muligt at 
afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse 
udskydes derfor til næste planperiode. 
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3.4.113 Doverkil 
 
Beskrivelse 
Doverkil ligger i Sydthy ud til Nees Sund i Limfjorden, kun adskilt fra 
denne af en vejdæmning. Søen, der er højalkalin, lavvandet og 20,5 
ha, får tilført vand fra Boddum Bæk og har periodisk afløb til Limfjor-
den via en mindre grøft. Søen er desuden omgivet af strandenge og 
høje skrænter. Oplandet består hovedsagligt af dyrkede landbrugs-
arealer og spredt bebyggelse. 
 
Målsætning 
Doverkil målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylind-
hold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H28: Agger 
Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Den er desuden 
omfattet af Fuglebeskyttelsesområde F27: Glomstrup Vig, Agerø, 
Munkholm, og Katholm Odde, Linholm og Rotholme. Endvidere er Do-
verkil en del af Natura 2000-område nr. 28: Agger Tange, Nissum 
Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende viden. 
 
Belastning 
Søen får tilført næringsstoffer hovedsageligt fra diffus afstrømning fra 
oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse bidrager til be-
lastningen. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden om søens tilstand har det ikke været muligt at 
afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse 
udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.114 Gravet Sø 1 øst for Vigsø 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 9,5 ha og uden til- og afløb, ligger vest for Hjardemål 
Klitplantage ud til Vigsø Bugt. 
 
Målsætning 
Gravet Sø 1 øst for Vigsø målsættes med god økologisk tilstand. Der 
kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
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Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.115 Gravet sø 2 øst for Vigsø 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 8,3 ha, ligger vest for Hjardemål Klitplantage ud til Vigsø 
Bugt. Søen har periodisk afløb til Storå vandløbsystemet via en min-
dre grøft. 
 
Målsætning 
Gravet Sø 2 øst for Vigsø målsættes med god økologisk tilstand. Der 
kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.116 Gravet sø 2 øst for Vigsø 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 8,3 ha, ligger vest for Hjardemål Klitplantage ud til Vigsø 
Bugt. Søen har periodisk afløb til Storå vandløbsystemet via en min-
dre grøft. 
 
Målsætning 
Gravet Sø 2 øst for Vigsø målsættes med god økologisk tilstand. Der 
kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
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Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.117 Jølby Nor 
 
Beskrivelse 
Jølby Nor, der er en lavvandet, højalkalin sø på 5,9 ha, ligger på 
Vestmors umiddelbart ud til Limfjorden i Morsø kommune. Søen gen-
nemløbes af Lyngbro Bæk, der løber ud i Limfjorden ca. 400 m syd 
for søen. Søens opland består primært af intensivt dyrkede land-
brugsarealer samt mindre områder med befæstede arealer. 
 
Målsætning 
Jølby Nor målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
mål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra klorofylindholdet i 2004 og 
2007, hvilket stemmer overens med næringsstofbelastningen af fos-
for og kvælstof med hhv. moderat og dårlig tilstand. Tilstanden har 
været stabil siden 1998 for de tre overstående parametre. 
Den samlede dækningsgrad af undervandsvegetationen var i 2007 
kun 1 %, hvorimod trådalgernes dækningsgrad var næsten 18 %.  
Fiskebestanden var i 2004 domineret af skalle, rudskalle og trepigget 
hundestejle, hvorimod ål, karusse, sandkutling og nipigget hundestej-
le var repræsenteret i mindre antal. Rovfiskeandelen var meget lille, 
hvilket betyder at der er en skæv fordeling mellem rovfisk og fredfisk 
i søen. Denne skævvridning af fiskesammensætning og den spar-
somme undervandsvegetation, er én af de markante følgevirkninger 
af en øget næringsstoftilførsel.  
Planktonundersøgelsen i 2004 viste ingen blågrønalger men derimod 
en god bestand af grøn- og kiselalger. 
 
Belastning 
Størstedelen af næringsstoftilførslen kommer fra diffus afstrømning 
fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse og regnbe-
tingede udledninger bidrager betydeligt til belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 788 kg årligt. Det-
te kan gøres ved indsats overfor især diffus afstrømning fra oplandet. 
Det vurderes ydermere ud fra de foreliggende data, at der forekom-
mer intern belastning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. Da-
tagrundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant 
at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst 
egnede. Fristen for målopfyldelse udskydes derfor til næste planperi-
ode. 
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3.4.118 Kokkær Vand 
 
Beskrivelse 
Søen er en lavvandet, lavalkalin hedesø på 4,8 ha uden til- og afløb, 
beliggende i den østlige udkant af Hanstholm Reservatet i et opland 
bestående af klit, hede og skov. 
   
Målsætning 
Kokkær Vand målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på 12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H24: Hanst-
holm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø, med naturtypen 3110: Kalk- 
og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer). Den er desuden 
omfattet af Fuglebeskyttelsesområde F22: Hanstholm Reservatet. 
Endvidere er Kokkær Vand en del af Natura 2000-område nr. 24: 
Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø samt omfattet af areal-
fredningen af Nors Sø. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra klorofylindholdet i 2002, 
hvilket er i overensstemmelse med næringsstofbelastningen af fosfor 
og kvælstof med hhv. moderat og ringe tilstand. Selve søen var tidli-
gere en klarvandet, værdifuld lobeliesø, men er næsten ødelagt som 
sådan på grund af effekten af store mængder rastende gæs. Deres 
fouragering, nedtrampning og ekskrementer gør, at kun enkelte lobe-
lier nu kan findes i søen. Tidligere er der også registreret arter som 
standbo, sortgrøn brasenføde og gulgrøn brasenføde i søen.  
 
Belastning 
Omfanget af belastningen er ukendt, men områdets anvendelse som 
raste- og overnatningsplads for sædgæs og grågæs er ødelæggende 
for miljøtilstanden i lobeliesøen. 
 
Indsatsbehov 
På grund af utilstrækkelig viden om belastning har det ikke været 
muligt at fastsætte et indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse udsky-
des derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.119 Lønnerup Fjord 
 
Beskrivelse 
Lønnerup Fjord, der er en lavvandet brakvandssø på 134,9 ha, ligger 
i Thy nordøst for Thisted og udgør en del af "Naturreservatet Vejler-
ne" som ejes af Aage V. Jensens Fonde. Søen ligger lige ud til Lim-
fjorden, kun adskilt fra denne via en vejdæmning. Søen får tilført 
vand fra Storå og har afløb til Limfjorden via en sluse i dæmningen. 
Oplandet består primært af intensivt dyrkede landbrugsarealer, men 
der indgår også græsmarker, hedeområder, skov, moser samt mindre 
bysamfund. Lønnerup Fjord adskiller sig fra de øvrige vandområder i 
Vejlerne ved at være en del af søterritoriet. 
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Målsætning 
Lønnerup Fjord målsættes med god økologisk tilstand og med et klo-
rofylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F19: Lønnerup Fjord samt Ramsarområde R6. End-
videre er Lønnerup Fjord en del af Natura 2000-område nr. 16: Løg-
stør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som moderat ud fra klorofylindholdet i 
2007. Tilstanden mht. næringsstofbelastningen af fosfor og kvælstof 
var i hhv. god og dårlig tilstand. Siden de første målinger i 1984 er 
belastningen af fosfor til søen faldet betydeligt, hvilket har givet bed-
re sigtdybde og mindre klorofylindhold. Kvælstofindholdet var i sam-
me periode steget markant. 
I 2007 dækkede undervandsvegetationen 36 % af søens bundareal 
og var domineret af kransnålalgen (Chara globularis var. virgata) og 
børstebladet vandaks. I alt blev der registreret 11 undervandsarter 
med en dybdegrænse på 1,22 meter. 
Fiskebestanden var i d en seneste  undersøgelse i 2007 d omineret af  
nipigget hundestejle, herudover blev der regist reret trepigget hunde-
stejle, brisling, gedde, havørred, helt, rudskalle, skalle og ål. 
Saliniteten i søen var varierende omkring 1,3 ‰. 
 
Belastning 
Næringsstoftilførslen kommer hovedsagelig fra diffus afstrømning fra 
oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse og regnbetin-
gede udledninger bidrager til belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 2012 kg årligt. 
Dette kan gøres ved en indsats over for især diffus afstrømning fra 
oplandet og spredt bebyggelse. 
 
 
3.4.120 Skarre Sø Vest 
 
Beskrivelse 
Skarre Sø Vest ligger i Morsø Kommune på den nordligste del af 
Mors, ca. 750 meter fra Limfjorden. Søen der er en lavvandet 
brakvandssø på 5,3 ha, ligger i et opland bestående af strandenge og 
ekstensivt drevne landbrugsarealer. De nærmest liggende arealer be-
står af afgræssede strandenge. 
Søen modtager vand fra smågrøfter samt vandløbet ved Skarregård, 
som løber videre ud i Skarre Sø Øst og videre ud i Limfjorden. I peri-
oder med høj vandstand i Limfjorden eller ved kraftig vindpåvirkning 
strømmer saltvand ind i Skarre Sø Øst og videre til Skarre Sø Vest, 
hvilket kan resultere i store udsvingning i saliniteten.  
 
Målsætning 
Skarre Sø Vest målsættes med god økologisk tilstand og med et klo-
rofylindhold på 25 µg/l.  
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Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområdet H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområdet F12: Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skar-
rehage samt Ramsarområdet R6. Endvidere er Skarre Søer Vest en 
del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og 
Bulbjerg. 
 
Tilstand 
Søen vurderes til at være i moderat økologisk tilstand mht. klorofyl-
indholdet i 1998 og i ringe tilstand mht. fosfor og kvælstofindholdet. 
Saliniteten kan svinge meget hen over året med et sommergennem-
snit på 10,5 ‰ i 1998. 
 
Belastning 
Belastningen til søen kommer hovedsageligt fra diffus afstrømning fra 
oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse bidrager til be-
lastningen. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 14 kg årligt. Dette 
kan gøres ved en indsats overfor diffus afstrømning fra oplandet.  
 
 
3.4.121 Skarre Sø Øst 
 
Beskrivelse 
Skarre Sø Øst ligger i Morsø Kommune på den nordligste del af Mors, 
ca. 430 meter fra Limfjorden. Søen, der er en lavvandet brakvandssø 
på 12,7 ha, ligger i et opland bestående af strandeng og ekstensivt 
drevne landbrugsarealer. De nærmest liggende arealer består af af-
græssede strandenge.  
Søen modtager vand fra Skarre Sø Vest via vandløbet ved Skarre-
gård, som løber videre ud i Limfjorden. I perioder med høj vandstand 
i Limfjorden eller ved kraftig vindpåvirkning strømmer saltvand ind i 
søen via vandløbet, hvilket kan resultere i store udsving i saliniteten. 
 
Målsætning 
Skarre Sø Øst målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylindhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområdet H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområdet F12: Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skar-
rehage samt Ramsarområdet R6. Endvidere er Skarre Søer Vest en 
del af Natura 2000-område nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og 
Bulbjerg. 
 
Tilstand 
Søen vurderes til at opfylde målet om god økologisk tilstand mht. klo-
rofylindholdet i 1998. Søen vurderes dog kun til at være i moderat til-
stand mht. fosfor og kvælstofindholdet. Ud fra dette, anses målopfyl-
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delsen for at være sårbar. Saliniteten kan svinge meget herover året 
med et sommergennemsnit på 18 ‰ i 1998. 
 
Belastning 
Belastningen kommer hovedsagelig fra diffus afstrømning fra oplan-
det, men også spildevand fra spredt bebyggelse bidrager til nærings-
stofbelastningen. 
 
Indsatsbehov 
Da søen vurderes til at opfylde målet om god økologisk tilstand, er 
der ikke fastsat et indsatsbehov. Det skal dog sikres, at der ikke ved 
aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. Det an-
befales dog at afskære vandløbet ved Skarregård fra søen og ud til 
Limfjorden for at mindske påvirkningen af saltvand. 
 
 
3.4.122 Strandsø syd for Karby Vig 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 8,3 ha og uden til- og afløb, ligger på den vestlige side 
af Mors ud til Visby Bredning. 
 
Målsætning 
Strandsø syd for Karby Vig målsættes med god økologisk tilstand. 
Der kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er 
ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H177: Måge-
rodde og Karby Odde. Den er desuden omfattet af Fuglebeskyttelses-
område F25: Mågerodde og Karby Odde. Endvidere er Strandsø syd 
for Karby Vig en del af Natura 2000-område nr. 42: Mågerodde og 
Karby Odde. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.123 Strandsø ved Mågeodde 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 8,6 ha og uden til- og afløb, ligger på den vestlige side 
af Mors ud til Visby Bredning. 
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Målsætning 
Strandsø ved Mågeodde målsættes med god økologisk tilstand. Der 
kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H177: Måge-
rodde og Karby Odde. Den er desuden omfattet af Fuglebeskyttelses-
område F25: Mågerodde og Karby Odde. Endvidere er Strandsø ved 
Mågeodde en del af Natura 2000-område nr. 42: Mågerodde og Karby 
Odde. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn. 
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.124 Strandsø ved Trædemark Odde 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 9,9 ha, ligger på den vestlige side af Mors ud til Visby 
Bredning. Søen har periodisk afløb til Limfjorden via smågrøfter. 
 
Målsætning 
Strandsø ved Trædemark Odde målsættes med god økologisk til-
stand. Der kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi 
er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H177: Måge-
rodde og Karby Odde. Den er desuden omfattet af Fuglebeskyttelses-
område F25: Mågerodde og Karby Odde. Endvidere er Strandsø ved 
Trædemark Odde en del af Natura 2000-område nr. 42: Mågerodde 
og Karby Odde. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn. 
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
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3.4.125 Sundby Sø 
 
Beskrivelse 
Søen ligger nord for Vildsund tæt ved Thisted Bredning i et opland af 
dyrkede landbrugsarealer. I 2008 valgte man efter en lang proces at 
genskabe søen på omkring 45 hektar, omgivet af våde enge. Søen 
havde da været afvandet til landbrugsmæssige formål i over 100 år. 
Et af formålene med genopretningsprojektet var at fremme en natur-
lig reduktion i udledningen af næringsstoffer fra landarealerne til Lim-
fjorden, og der må i en længere årrække forventes et forhøjet næ-
ringsstofindhold i søen. Det er planen at hæve vandstanden yderlige-
re ca. 20 cm, når diget ved Vildsund har stabiliseret sig. 
 
Målsætning 
Sundby Sø målsættes med en god økologisk tilstand. Der kan dog ik-
ke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn. 
 
 
Belastning  
Belastningen til søen er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Da søens tilstand og belastning er ukendt har det ikke været muligt 
at afgøre om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse 
udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.126 Sø vest for Arup Vejle 
 
Beskrivelse 
Sø vest for Arup Vejle, der er 6,3 ha ligger mellem Tømmerby Fjord 
og Østerild Fjord, og udgør en del af "Naturreservatet Vejlerne" som 
ejes af Aage V. Jensens Fonde. Søen, der har et meget lille og ubety-
deligt opland, er opstået som en udposning på Tømmerby Fjord Kanal 
Vest.   
 
Målsætning 
Sø vest for Arup Vejle målsættes med en god økologisk tilstand. Der 
kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområde F20: Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør samt 
Ramsarområde R6. Endvidere er Sø vest for Arup Vejle en del af Na-
tura 2000-område nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg 
samt omfattet af arealfredningen af Vejlerne. 
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Tilstand 
Søens nuværende tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Belastningen til søen er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand har det ikke været muligt 
at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse 
udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.127 Sø øst for Klastrup 
 
Beskrivelse 
Sø øst for Klastrup, der er en lille sø på 1,5 ha, ligger vest for Østerild 
Klitplantage ved byen Østerild. Søen, der gennemløbes af Østerild 
Bæk, ligger i et opland bestående hovedsagligt af skov. 
 
Målsætning 
Sø øst for Klastrup målsættes med en god økologisk tilstand. Der kan 
dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søen tilstand er ukendt pga. manglende viden. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer hovedsageligt fra bag-
grundsbelastningen. 
 
Indsatsbehov 
På grund af manglende viden om søens tilstand har det ikke været 
muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for må-
lopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.128 Søndervig 
 
Beskrivelse 
Søndervig, der er 54 ha, ligger på den sydvestlige del af Mors og er 
en inddæmmet fjordarm. Siden inddæmningen i 1872 har søen skif-
tevis været tørlagt og stået under vand, men fremstår i dag som en 
lavvandet brakvandssø. Søen er gennemreguleret og er således om-
givet af diger og kanaler og har ingen naturlige af- og tilløbsforhold. 
Søndervig modtager kun vand via nedbør, grundvandsindsivning og 
periodisk indsivning fra Limfjorden. Afløbsvandet fra søen løber via en 
sluse direkte ud i Limfjorden. Oplandet består af ekstensive græs-
ningsarealer og dyrkede landbrugsarealer. 
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Målsætning 
Søndervig målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområdet H28: Agger 
Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Den er desuden 
omfattet af Fuglebeskyttelsesområdet F27: Glomstrup Vig, Agerø, 
Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme. Endvidere er 
Søndervig en del af Natura 2000-område nr. 28: Agger Tange, Nis-
sum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 
 
Tilstand 
Den nuværende tilstand vurderes at være ringe ud fra klorofyl- og 
fosformålinger i 1998. Siden de første målinger fra 1985 og 1987 er 
fosfor og klorofylindholdet faldet betydeligt i søen. Kvælstofkoncen-
trationen i søen var i dårlig tilstand i 1998, hvilket er på niveau med 
tidligere målinger. Saliniteten i søen var varierende omkring 7 ‰. 
Saltpåvirkningen vurderes både at komme fra slusen samt via salt-
vandspåvirket grundvand. 
   
Belastning  
Datagrundlaget for vurdering af belastning er mangelfuldt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. utilstrækkelig viden om søens belastning har det ikke været mu-
ligt at fastsætte et indsatsbehov. Fristen for målopfyldelse udskydes 
derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.129 Tømmerby Fjord 
 
Beskrivelse 
Tømmerby Fjord, der er en lavvandet, højalkalin sø på 574,8 ha, lig-
ger mellem Arup Vejle og Selbjerg Vejle, og udgør en del af naturre-
servatet Vejlerne som ejes af Aage V. Jensens Fonde. Tømmerby 
Fjord er omgivet af diger og et ringkanalanlæg, som gør, at oplandet 
er meget lille (består hovedsageligt af rørskov). Afløbet til Tømmerby 
Å går via et stemmeværk ved Mommer i den sydøstlige ende. Den 
nuværende vandtilførslen til søen er bestemt af nedbøren, men på 
grund af digernes tidligere tilstand, har der i perioder kunnet strøm-
me vand ind fra ringkanalen (diger repareret i 2009/2010).   
 
Målsætning 
Tømmerby fjord målsættes med god økologisk tilstand og med et klo-
rofylindhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg med naturtype 3140: Kalkrige søer og 
vandhuller med kransnålalger. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområdet F20: Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn 
samt Ramsarområdet R6. Endvidere er Tømmerby Fjord en del af Na-
tura 2000-område nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg 
samt omfattet af arealfredningen af Vejlerne.  

4. Kystvande, side   132 



 

 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra klorofylindholdet i 2003, 
2004 og 2007. Dette understøttes af næringsstofniveauerne af fosfor 
og kvælstof, der er i moderat tilstand. Siden 2000 er belastningen af 
fosfor til søen steget betydeligt, hvilket direkte kan aflæses på det 
stigende klorofylindhold og den forringede sigtdybde. Kvælstofbelast-
ningen har derimod været meget stabil i undersøgelsesperioden. Hvis 
digerne var intakte, ville søen kun modtage næringsstoffer fra atmo-
sfæren. Det har tydeligvis ikke været tilfældet, og søen har givetvis 
modtaget vand og næringsstoffer fra ringkanalen. Et stort hul i diget i 
den nordvestlige del af søen er dog blevet repareret fornylig. 
I 2004 og 2007 dækkede undervandsvegetationen hhv. 5,7 og 6,4 % 
af søens bundareal, og var begge år domineret af kransnålsalgen (Ni-
tellopsis obtusa). Diversiteten var stor med hhv. 13 og 15 under-
vandsarter for 2004 og 2007. I alt syv vandaksarter blev registreret 
på lokaliteten samt arter som kredsbladet vandranunkel, aks-
tusindblad, vandpest, almindelig kildemos og fire arter kransnålalger. 
Dybdegrænsen lå begge år omkring 1,8 meter. 
Ved planktonundersøgelsen i 2004 dominerende blågrønalger med 60 
%, men også grønalger var pæn repræsenteret i prøverne. Dy-
replanktonet var domineret af cladoceer. 
Fiskebestanden var i d en seneste undersøgelse (2004) d omineret af  
aborre og skalle, herudover blev der registr eret brasen, rudskalle,  
sandart, smelt, suder og ål. Rovfiskeandelen udgjorde 27 %. 
 
Belastning 
Tømmerby Fjord Kanal afvander arealerne omkring søen. Oplandet til 
søen er derfor meget lille og den eksterne næringsstoftilførsel kom-
mer nu kun fra baggrundsbelastningen. Pga. indstrømning af næ-
ringsrigt vand fra ringkanalen som følge af forhenværende utætheder 
i digerne er viden om den eksterne fosforbelastning utilstrækkelig.  
 
Indsatsbehov 
Pga. mangelfuldt datagrundlag til vurdering af belastning, har det ik-
ke været muligt at fastsætte et indsatsbehov. Den ringe tilstand skyl-
des sandsynligvis utætheder i digerne, hvorved næringsrigt vand kan 
løbe ind i søen. Desuden ligger søen på gammel havbund som natur-
ligt er mere næringsrig end alm. jordbund. 
 
 
3.4.130 Vullum Sø 
 
Beskrivelse 
Vullum Sø, der er en lavvandet og brunvandet sø på ca. 16 ha., ligger 
i Thisted Kommune vest for Hjardemål Plantage. Søen gennemløbes 
af Kløv Å, som er en del af vandløbssystemet Storå, men får også 
vand fra Harboslette Grøft og andre mindre grøfter. Oplandet består 
primært af skov og hede.  
 
Målsætning 
Vullum Sø målsættes med god økologisk tilstand og med det nuvæ-
rende klorofylindhold på de nuværende 22,7 µg/l, da tilstanden ikke 
må forringes. 
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Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet H23: Vullum 
Sø med naturtypen 3140: Kalkrige søer og vandhuller med kransnål-
alger. Endvidere er Vullum Sø en del af Natura 2000-område nr. 23: 
Vullum Sø. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som god ud fra klorofylindholdet i 2005, 
hvorimod fosfor og kvælstofindholdet var i moderat tilstand. 
I 2005 dækkede undervandsvegetationen 70 % af søens bundareal 
og var domineret af kransnålalger, vandpest og liden vandaks. Der 
blev registreret i alt 13 arter i søen. Vegetationen blev registreret ud 
til søens dybeste punkt på 0,63 meter.   
Ved fiskeundersøgelsen i 2005 var fiskebestanden domineret af skal-
ler, små aborrer og grundling. Herudover blev der fanget trepigget 
hundestejle, nipigget hundestejle, gedde, ål, hork, rudskalle og su-
der. Ca. 5 % af fiskebestanden bestod af rovfisk.  
 
Belastning  
Næringsstofbelastningen stammer hovedsagelig fra diffus afstrømning 
fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse bidrager til 
belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Da søen opfylder målet om god økologisk tilstand, er der ikke fastsat 
et indsatsbehov. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i op-
landet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
 
3.4.131 Østerild Fjord 
 
Beskrivelse 
Søen er en stor (414 ha), lavvandet brakvandssø med en middeldyb-
de på ca. 1 m og et opland domineret af landbrugsarealer og nåle-
skovsplantager. Søen ligger i Thy i Thisted Kommune og er en del af 
"Naturreservatet Vejlerne", som ejes af Aage V. Jensens Fonde. Vej-
lerne omfatter et 6.000 hektar stort indæmmet område. Området 
rummer Danmarks største rørskove og nogle af landets største stran-
denge. For at modvirke tilgroning afgræsses engene af kreaturer og 
tagrørene høstes jævnligt. Søen modtager vand fra Østerild Bæk, 
samt fra Arup og Vesløs Vejler. Desuden sker der indsivning af vand 
fra Limfjorden, hvorfor saliniteten varierer mellem 2,7 til 5,8 ‰. Af-
løbet sker via en højvandssluse, Hovsør Slusen, til Limfjorden.  
 
Målsætning: 
Østerild Fjord målsættes med god økologisk tilstand og med et kloro-
fylmål på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområdet H16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er desuden omfattet af Fuglebe-
skyttelsesområdet F20: Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn 
samt Ramsarområdet R6. Endvidere er Østerild Fjord en del af Natura 
2000-område nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt 
omfattet af arealfredningen af Vejlerne. 
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Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra klorofyl- og fosforindholdet 
i 2003, hvorimod kvælstofindholdet er i dårlig tilstand. Søen har ind-
gået i overvågningsprogrammet siden 1987, og tilstanden har været 
rimelig stabil hele perioden for alle tre overstående parametre.  
Ved vegetationsundersøgelsen foretaget af DMU i 2003 blev der fun-
det en samlet dækningsgrad på 31 % bestående hovedsagelig af 
kransnålalgen (Chara aspera var. aspera) og børstebladet vandaks.   
 
Belastning  
Næringsstofbelastningen stammer hovedsagelig fra diffus afstrømning 
fra oplandet, men også regnbetingede udledninger og spildevand fra 
spredt bebyggelse bidrager til belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Da den eksterne fosforbelastning ifølge modelberegninger er bragt til-
strækkelig langt ned til at nå målopfyldelse, må søens ringe tilstand 
skyldes, at den generelle målsætning og klorofylkrav ikke passer på 
søtypen (brakvandssø). Det er derfor ikke muligt at fastsætte et ind-
satsbehov og fristen for målopfyldelse udskydes derfor til næste 
planperiode. 
 
 
3.4.132 Banegrav ved Thyborøn Fjord 
 
Beskrivelse 
Banegraven er en lavvandet lagune beliggende mellem Nordsøen og 
Thyborøn Fjord. Søen står i forbindelse med Thyborøn Fjord via en 
kanal, og vandstandsændringer i Thyborøn Fjord styrer til- og fra-
førslen af vand i Banegraven. 
 
Målsætning 
Kravet til målopfyldelse er en klorofylkoncentration på max. 25 µg/l. 
 
International beskyttelse 
Søen er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesmråde 39, Harboøre Tange, 
Plet Enge og Gjeller Sø, Ramsarområde R5 - Harboøre og Agger Tan-
ge samt Natura 2000 området 28 - Agger Tange, Nissum Bredning, 
Skibsted Fjord og Agerø. Søen er dog ikke udpeget som en naturtype. 
 
Tilstand 
Der foreligger ingen data for søen, men tilstanden antages at være 
på niveau med tilstanden i Thyborøn Fjord, der ligger lige på grænsen 
til målopfyldelse. Biologien i Banegraven ved Thyborøn kan være på-
virket af svingninger i saltholdigheden. 
Søen blev undersøgt i 2009, og disse data indgår i næste vandplan. 
 
Belastning 
Belastningen er ikke opgjort. Der er ingen tilløb til søen, så belastnin-
gen stammer fra diffus tilførsel fra oplandet og atmosfærisk deposi-
tion. 
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Indsats 
Der planlægges ingen indsats pga. utilstrækkeligt datagrundlag, og 
tidsfristen for målopfyldelse udskydes til næste planperiode. 
 
 
3.4.133 Ferring Sø 
 
Beskrivelse 
Ferring Sø er en lavvandet næringsrig brakvandssø beliggende vest 
for Lemvig kun få hundrede meter fra Vesterhavet. Søen ligger på det 
marine forland, der er dannet ved landhævninger efter den sidste is-
tid. Søen er dannet ved afsnøring fra Nordsøen som følge af sandaf-
lejringer. 
 
Målsætning 
Ferring Sø er en brakvandssø og målsættes med god økologisk til-
stand med en klorofylkoncentration på 25 µg/l. 
 
Tilstand 
Ferring Sø kan karakteriseres som en meget næringsrig brakvandssø. 
Den nuværende klorofylkoncentration er 145 µg/l, svarende til dårlig 
økologisk tilstand. Vandet er uklart som følge af bl.a. store mængder 
af planteplankton. Det uklare vand er en væsentligste årsag til, at 
undervandsvegetationen i Ferring Sø i 2007 kun dækkede ca. 13 % 
af søens bundareal. Desuden fandtes kun 7 arter af undervands-
planter og den maksimale dybdegrænse var 1,35 m. Ved en fiskeun-
dersøgelse i 2003 blev der registeret 7 arter med dominans af aborre 
og smelt. 
 
Belastning 
Kilderne til kvælstof og fosfortilførslen består primært i dag af diffus 
afstrømning fra oplandet men tilbageløb fra Veserne udgør også en 
væsentlig næringsstofkilde. Den totale fosfortilførsel i 2001- 2005 
udgør 1.326 kg P/år. Der forekommer desuden intern belastning i sø-
en, hvor fosfor frigives fra sedimentet i perioder med iltsvind ved 
bunden. 
 
Indsats 
Den årlige eksterne fosforbelastning til Ferring Sø skal reduceres med 
418 kg, hvilket skal ske ved en indsats overfor diffus afstrømning fra 
oplandet. Målsætningen forventes dog ikke opfyldt i 2015 på grund af 
intern belastning. Indgreb overfor den interne belastning kan først 
iværksættes når den eksterne belastning er nedbragt.  
 
 
3.4.134 Flade Sø 
 
Beskrivelse 
Flade Sø er en lavvandet brakvandssø på 485 ha beliggende umiddel-
bart nord for Agger Tange i Thy. Flade Sø blev tørlagt i 1875, men al-
lerede syv år senere opgav man udtørringen pga. økonomi og genta-
gende digebrud langs landkanalen. Søen har tidligere modtaget vand 
fra Ørum Sø, hvilket blev stoppet via et omfattende digesystem rundt 
om søerne. Flade Sø er kun adskilt fra Vesterhavet ved en strimmel 
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klitter, og havet truer derfor konstant med at bryde igennem. Op 
gennem tiderne har man forstærket havdiget på forskellige vis, og i 
dag afleverer Kystdirektoratet stadig sand til stranden foran Flade Sø. 
Søen får desuden tilført vand via Lorkjær Grøft og har afløb til Hvid-
bjerg Å. 
 
Målsætning 
Flade Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er omfattet af arealfredningen af Lyngby-Flade Sø. 
 
Tilstand 
På baggrund af klorofylindholdet i 2005 og de høje koncentrationer af 
kvælstof og fosfor er søen fastholdt i en dårlig tilstand. Søen er såle-
des stærkt forurenet, med årlige masseopblomstringer af blågrønal-
ger og uklart vand. Søens vandkemiske forhold er undersøgt siden 
1985, med en længerevarende prøveserie over sommerperioden i 
1985, 1987,1988, 2001 og 2005. Søens tilstand har ikke ændret sig 
nævneværdigt siden de første målinger i 1985. 
Søens dårlige tilstand afspejles også af den sparsomme undervands-
vegetation, som i 2005 havde en dækningsgrad på 4 % med sporadi-
ske bevoksninger af bøstebladet vandaks. Her ud over blev der regi-
steret små populationer af strandbo, liden siv og kransnålalgen (Cha-
ra aspera var. aspera). 
Fiskebestanden samme år havde en rovfiskeandel på 16,5 %. Artsdi-
versiteten var høj med sandart, ål, skalle og smelt som de domine-
rende arter. En bestand af helt og sandkutling blev også noteret. Sø-
en har tidligere været udsat for fiskedød i både 1985 og 1998 pga. 
den giftige stilkalge (Prymnesium parvum). Især den store sandart-
bestand har været hårdt ramt. Saliniteten i søen er varierer omkring 
5 ‰. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstofbelastning kommer hovedsagelig fra diffus 
afstrømning fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse 
bidrager til belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Ifølge modelberegninger er den eksterne fosforbelastning bragt til-
strækkeligt langt ned til at opnå målopfyldelse. Den dårlige tilstand 
må skyldes at den generelle målsætning ikke passer på søens søtype, 
som er brak. Fristen for målopfyldelse udskydes derfor til næste 
planperiode. 
 
 
3.4.135 Førby Sø 
 
Beskrivelse 
Førby Sø, der er en lavvandet (maxdybde 2,35 m), højalkalin sø på 
47 ha, ligger i den vestlige del af Thy i Hastholm Reservatet. Søen er 
en typisk klitsø, og oplandet består af klitheder og plantager. Førby 
Sø gennemløbes af Førby Å, som er en del af Hvidbjerg Å vandløbs-

4. Kystvande, side   137 



 

system. Søen er desuden udpeget som badevandssø efter de gæl-
dende regler for danske badevandssøer.     
 
Målsætning 
Førby Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofyl-
indhold på de nuværende 13,9 µg/l, da tilstanden ikke må forringes. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H26: Ålvand 
Klithede og Førby Sø, med naturtypen 3110: Kalk- og næringsfattige 
søer og vandhuller (lobeliesøer). Den er omfattet af Fuglebeskyttel-
sesområde F17: Ålvand Klithede og Førby Sø. Endvidere er Førby Sø 
en del af Natura 2000-område nr. 26: Ålvand Klithede og Førby Sø 
samt omfattet af arealfredningen af Førby Sø. 
 
Tilstand 
Søens vandkemiske forhold er undersøgt siden 1985 med en længe-
revarende prøveserie over sommerperioden i 1985, 1986, 1988, 
1990, 1998, 2002 og 2005. Tilstanden karakteriseres som god ud fra 
klorofyl og fosforindholdet i 2002 og 2005, hvorimod kvælstofkoncen-
trationen svarede til den økologiske tilstandsklasse moderat. Søens 
gode tilstand har været rimelig stabil siden de første målinger i 1985, 
men det vurderes at søen er meget sårbar overfor en eventuel forhø-
jet næringsstofbelastning. 
Søen er en fin lobeliesø med mange langskudsplanter. Der blev i 
2005 fundet større bevoksninger af strandbo, hår tusindblad og 
kransnålalgen (Nitella flexilis). Her ud over fandtes flere spændende 
arter som sortgrøn brasenføde, tvepibet lobelie og sekshannet bæ-
karve. Den samlede dækningsgrad af undervandsvegetationen var 60 
%. Dybdegrænsen var på 2,35 meter. 
Fiskebestanden samme år havde en rovfiskeandel på 7,7 %. Gedde, 
aborre og skalle dominerede fangsterne, men også sude og hork var 
repræsenteret i mindre antal. Søen er kendt for en god geddebestand 
med mange fisk mellem 4-7 kg., hvilket vidner om en sund fiskebe-
stand. 
 
Miljøfarlige forurenende stoffer og kemisk tilstand 
Resultatet af undersøgelser af miljøfarlige forurenende stoffer i sedi-
ment fremgår af tabel 3.2.3. Da der ikke foreligger målinger af priori-
terede stoffer eller tidligere Liste 1-stoffer, samt af miljøfarlige foru-
renende stoffer, er det ikke muligt at vurdere søens hhv. kemiske til-
stand og økologiske tilstand. Der foreligger dog målinger af miljøfarli-
ge forurenende stoffer i sediment, som der endnu ikke er fastsat mil-
jøkvalitetskrav for. Indholdet af zink overskrider 75 %-fraktilen, 
mens indholdet af bly, phthalater (DEHP) samt nonylphenol (NPE) 
overskrider 95%-fraktilen. Søen placeres derfor som et vandområde 
under observation samt et vandområde med behov for stofbestemt 
indsats (indsatskategori 2 og 3).  
 
Belastning 
Den eksterne næringsstofbelastning kommer hovedsageligt fra diffus 
afstrømning fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse 
bidrager til belastningen. 
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Indsatsbehov 
Der er ikke umiddelbart noget indsatsbehov eftersom søen i øjeblik-
ket opfylder miljømålet. 
Det bemærkes dog, at i henhold til vandrammedirektivet, må søens 
tilstand ikke forværres, hvorfor det anbefales, at man overvejer en 
række tiltag for at fastholde søen i den gode økologiske tilstand med 
en værdifuld og mangeartet vegetation.  
 
 
3.4.136 Gjeller Sø 
 
Beskrivelse 
Gjeller sø ligger i Struer Kommune, nord nordvest for Lemvig. Oplan-
det til søen er beskedent og består hovedsageligt af strandenge samt 
af mindre arealer med hede. Søen har ingen tilløb, men afvander 
gennem en kanal til Lem Vig.   
 
Målsætning 
Gjeller Sø målsættes med høj økologisk tilstand med det målte kloro-
fylindhold (5,5 µg/l) som miljømål, da tilstanden ikke må forringes. 
 
Beskyttelsesområde 
Søen er beliggende i Natura 2000-område 28 – Agger Tange, Nissum 
Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Ydermere indgår søen i EF-
fuglebeskyttelsesområde 39 - Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller 
Sø. 
 
 
Tilstand 
Søen er i en høj økologisk tilstand. Det lave klorofylindhold skyldes 
sandsynligvis dels den høje saltholdighed og dels den lave kvælstof-
koncentration. Fosforkoncentrationen i søen er periodisk relativ høj. 
 
En planktonundersøgelse i 2004 viste en lav biomasse og artsrigdom 
for både plante- og dyreplankton. 
 
Undervandsvegetationen var i 2004 vidt udbredt i søen og dækkede 
61 % af søen og nåede en dybdegrænse på 2 m. Artssammensætnin-
gen var moderat og domineret af saltkrævende arter. Der blev regi-
streret 4 arter, hvoraf én er en kransnålalge, som er meget ualmin-
delig i Danmark.  
 
Belastning 
Søen har intet tilløb og næringsstoftilførslerne stammer således fra 
grundvandindsivning, diffus overfladetilstrømning samt atmosfærisk 
deposition.  
 
Indsatsbehov 
Gjeller Sø opfylder miljømålet om høj økologisk tilstand og der er så-
ledes ikke et indsatsbehov. Det skal dog sikres at der ikke ved aktivi-
teter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer til søen. 
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3.4.137 Gyrup Gård Sø 
 
Beskrivelse 
Gyrup Gård Sø, der er en lavvandet, højalkalin sø på 3,3 ha, ligger 
øst for Ove Sø i Thy i et opland hovedsagligt bestående af dyrkede 
landbrudsarealer. Søen har periodisk afløb til Ove Sø via et mindre 
vandløb. 
 
Målsætning 
Gyrup Gård Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klo-
rofylindhold på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som ringe ud fra klorofylindholdet i 2006, 
hvorimod indholdet af fosfor og kvælstof svarede til hhv. moderat og 
dårlig tilstand.  
Den samlede dækningsgrad af undervandsvegetationen i 2006 var på 
4 %, hvor butbladet vandaks og vandpest dominerede med små be-
voksninger.  
Søen vurderes som helhed til at være i ringe tilstand. 
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel stammer hovedsagelig fra diffus af-
strømning fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse 
bidrager til belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 13 kg årligt. Dette 
kan ske ved en indsats overfor diffus afstrømning fra oplandet og 
spredt bebyggelse. Der er i midlertidig ikke tilstrækkelige omkost-
ningseffektive virkemidler i oplandet, hvorfor tidsfristen for målopfyl-
delse udskydes. 
 
 
3.4.138 Harboøre Fjord 
 
Beskrivelse 
Harboøre Fjord ligger i et opland, der hovedsagligt består af stran-
dengsarealer. Indtil 1998 var der mellem Harboøre Fjord og Nissum 
Bredning en afvandingssluse. I 1998 blev sluseklappen fjernet for at 
forbedre de hydrologiske forhold og skabe et mere naturligt og oprin-
deligt plantesamfund på de omkringliggende engarealer.  
 
Målsætning 
Harboøre Fjord er målsat med god økologisk tilstand med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l som øvre grænse. 
 
Beskyttelsesområde 
Søen er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 39 - Harboøre Tan-
ge, Plet Enge og Gjeller Sø. Endvidere er søen og området omkring 
søen fredet. 
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Tilstand 
Søen er i moderat økologisk tilstand med et klorofylindhold på 41 
µg/l.  
 
Saltholdigheden er meget svingende og i forbindelse med en under-
søgelse i 2001 er der registreret saltholdigheder mellem 9,5 og 19,1 
‰. Den høje og svingende saltholdighed gør at artsdiversiteten i sø-
en generelt er lav. Søen er påvirket af næringsstoffer og har en dårlig 
sigtdybde.  
 
Til trods for de svingende saltholdigheder er der dog konstateret en 
forholdsvis stor udbredelse af undervandsplanter hvor den gennem-
snitlige dækningsgrad er opgjort til 72 % og dybdegrænsen til 1,25 
m. Undervandsvegetationen bestod hovedsagligt at langstilket hav-
græs.  
 
Planteplanktonbiomassen er stor mens biomassen af dyreplankton er 
meget lille. Sammensætningen af arterne bærer i høj grad præg af at 
være karakteristisk for en næringsrig brakvandssø. 
 
Fiskebestanden i Harboøre Fjord er kendetegnet ved en lav artsdiver-
sitet, en lav biomasse samt fraværet af andre rovfisk end ål. 
 
Belastning 
Søen har intet tilløb og fosfortilførslen på 375 kg/år stammer fra dif-
fus afstrømning fra oplandet og atmosfærisk deposition.  
 
 
Indsatsbehov 
Harboøre Fjord opfylder ikke miljømålet om god økologisk tilstand. 
For at opnå fuld målopfyldelse skal den eksterne belastning nedbrin-
ges med 167 kg P/år. Da der ikke er punktkilder i oplandet, skal dette 
alene gøres ved indsats overfor diffus afstrømning fra oplandet. De 
omkostningseffektive virkemidler, der findes i dag til at nedbringe 
den eksterne belastning er ikke tilstrækkelige til at opnå målopfyldel-
se. Derfor udskydes tidsfristen for målopfyldelse til næste planperio-
de. I denne planperiode skal den eksterne belastning nedsættes med 
48 kg P/år og der skal identificeres løsninger til yderligere reduktion 
af fosfortilførslen. 
 
 
3.4.139 Horn Sø 
 
Beskrivelse 
Horn Sø er beliggende nord for Lemvig by. Søens afløb findes i søens 
nordøstlige hjørne, hvor vandet via en kort kanal løber ud i Limfjor-
den. I afløbet sidder en højtvands-sluseklap, der dog ikke helt kan 
forhindre saltvandsindtrængen, hvorfor Horn Sø er brak. 
 
Målsætning 
Horn Sø målsættes med god økologisk tilstand med en klorofylkon-
centration på 25 µg/l. 
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Tilstand 
Horn Sø er en meget næringsrig sø. Den nuværende klorofyl-
koncentration er 256 µg/l og ligger langt fra målet på 25 µg/l. Den 
nuværende klorofylkoncentration svarer til dårlig økologisk tilstand. 
 
Vandet i søen er uklart som følge af en stor produktion af plante-
plankton, hvilket er en væsentlig årsag til at Lemvig Sø har en ringe 
forekomst af undervandsvegetation. I 2004 fandtes 7 arter, heraf en 
kransnålalgeart. Dækningsgraden var kun 2,4 % og dybdegrænsen 
var 1,2 m. 
Fiskebestanden er antalsmæssigt domineret af trepigget hundestejle, 
og vægtmæssigt af ål. Derudover fandtes i 2004 yderligere fem arter, 
der alle er karakteristiske for et næringsrigt, brakt vandmiljø. 
 
Belastning 
Kilderne til næringsstoftilførslen består primært af diffus afstrømning 
fra oplandet. Spredt bebyggelse og regnvandsbetingede udledninger 
udgør også en væsentlig del af fosforbelastningen. Den totale fosfor-
tilførsel i 2001- 2005 udgør 891 kg P/år. Tidligere har Horn Sø fået 
tilført næringsstoffer fra et rensningsanlæg, hvilket har medvirket til 
ophobning af en fosforpulje i søsedimentet. Derfor forekommer der 
intern belastning i søen, hvor fosfor frigives fra sedimentet i perioder 
med iltsvind ved bunden. 
 
Indsats 
Den eksterne belastning skal reduceres med 555 kg P/år. Det vurde-
res 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.  
3.4.140 Hygum Nor 
 
Beskrivelse 
Hygum Nor er en kalkrig, ikke brunvandet, lavvandet brakvandssø 
(type 11), som er beliggende i et opland, der hovedsagligt består af 
landbrugsarealer med enge og intensivt dyrkede marker syd for søen. 
Søen er den sidste sø i vesesystemet, hvor 5 søer ligger umiddelbart 
efter hinanden nedstrøms Ferring Sø.  
 
Målsætning 
Hygum Nor er målsat til god økologisk tilstand med et klorofylindhold 
på 25 µg/l som øvre grænse. 
 
International Beskyttelse 
Søen er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 39 - Harboøre Tan-
ge, Plet Enge og Gjeller Sø.  
 
Tilstand 
Søen er i moderat økologisk tilstand med et målt klorofylindhold på 
45 µg/l. Miljøtilstanden i søen er dog afhængig af forholdet mellem 
mængden af indstrømmende vand fra Limfjorden og tilført eutrofieret 
vand fra veserne. Tilstanden kan således skifte i løbet af en nat, hvis 
der strømmer store mængder salt, næringsfattigt vand ind fra Lim-
fjorden. 
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Søens undervandsvegetation er veludbredt og er domineret af de 
salttolerante arter.  
 
Belastning 
Hygum Nor belastes primært af diffus afstrømning fra oplandet, 
spredt bebyggelse samt atmosfæriske bidrag. Den primære tilførsel 
sker gennem tilløb fra de opstrømsbeliggende veser, hvorfra Hygum 
Nor modtager store mængder næringsholdigt vand. 
 
Indsatsbehov 
For at opnå målopfyldelse i Hygum Nor skal den eksterne belastning 
nedbringes med 1311 kg P/år i oplandet til Hygum Nor og de op-
strømsliggende søer i Vesesystemet. Det forventes dog ikke, at søen 
opnår målopfyldelse inden for planperioden da vandkvaliteten i op-
strøms beliggende søer er dårlig. På baggrund heraf udskydes tidsfri-
sten for målopfyldelse til næste planperiode. 
 
 
3.4.141 Kallerup Kær 
 
Beskrivelse af søen 
Søen er beliggende på Thyholm i et opland med intensivt landbrug. 
Søen er på ca. 8 ha med et meget stort opland. Søen ligger tæt på 
Nissum Bredning og forventes at være en brakvandssø. 
 
Målsætning 
Søen målsættes med en klorofylkoncentration på 25 µg/l for at leve 
om til kravet om god økologiske tilstand. 
 
Tilstand 
Der foreligger ingen data fra søen, hvorfor en tilstand ikke kan be-
skrives. 
 
Belastning 
Kallerup Kær belastes årligt af 747 kg P, der stammer fra diffus af-
strømning fra oplandet og spredt bebyggelse. Belastningen vurderes 
ud fra modelberegninger at være 377 kg P/år for høj til at målsæt-
ningen kan opfyldes. 
 
Indsats 
Der er i baseline indregnet en forudsat indsats på spredt bebyggelse 
på 9 kg P/år. Idet søen nuværende miljøtilstand ikke er kendt, plan-
lægges ingen indsats for Kallerup Kær og fristen for målopfyldelse 
udskydes til næste planperiode. 
 
 
3.4.142 Lemvig Sø 
 
Beskrivelse 
Lemvig Sø er beliggende i den sydvestlige del af Lemvig by. Udover 
byen udgøres omgivelserne af landbrugsarealer. Søens afløb findes i 
søens nordvestlige hjørne, hvor vandet via et rør løber ud i Limfjor-
den. For at forhindre indtrængning af saltvand i højvandssituationer, 
er røret forsynet med en kontraklap. Kontraklappen er dog ikke helt i 
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stand til at forhindre, at saltvandet trænger ind i Lemvig Sø, hvorfor 
Lemvig Sø er brak. 
 
Målsætning 
Lemvig Sø målsættes med god økologisk tilstand med en klorofylkon-
centration på 25 µg/l. 
 
International beskyttelse 
Lemvig Sø er en del af fredningen af Lemvig Sødal. 
 
Tilstand 
Lemvig Sø kan betegnes som en meget næringsrig sø. Den nuværen-
de klorofylkoncentration er 113 µg/l og ligger langt fra målet på 25 
µg/l. Den nuværende klorofylkoncentration svarer til dårlig økologisk 
tilstand. 
 
Vandet i søen er uklart som følge af en stor produktion af plante-
plankton, hvilket er en væsentlig årsag til at Lemvig Sø har en ringe 
forekomst af undervandsvegetation. Undersøgelse af vegetationen i 
2004 viste kun enkelte forekomster af én art, kruset vandaks. 
Fiskebestandens størrelse, sammensætning og struktur i Lemvig Sø 
kan i 2004 karakteriseres som en ”skalle-aborre sø”. Det vurderes, at 
aborrebestandens størrelse har nogen betydning for regulering af 
fredfiskebestanden. 
 
Belastning 
Kilderne til næringsstoftilførslen består primært af diffus tilførsel fra 
oplandet. Spredt bebyggelse og regnvandsbetingede udledninger ud-
gør også en væsentlig del af fosforbelastningen. Den totale fosfortil-
førsel i 2001- 2005 udgør 805 kg P/år. 
Der forekommer desuden intern belastning i søen, hvor fosfor frigives 
fra sedimentet i perioder med iltsvind ved bunden. 
 
Indsats 
Den eksterne belastning skal reduceres med 414 kg P/år, hvilket skal 
ske ved en indsats overfor diffus afstrømning fra oplandet. Det vurde-
res 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.  
 
 
3.4.143 Mellemvese 
 
Beskrivelse 
Mellemvese er en 12 hektar lavvandet meget næringsrig brakvands-
sø, beliggende syd for Harboøre. Søen ligger på det marine forland, 
der er dannet ved landhævninger efter den sidste istid. Veserne har 
sandsynligvis indtil 1100-tallet forbundet et daværende fjordområde, 
der i dag er Ferringsø, med Nissum Bredning. 
 
Målsætning 
Mellemvese er en brakvandssø og målsættes med god økologisk til-
stand svarende til en øvre grænse for klorofylkoncentrationen på 25 
µg/l. 
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Tilstand 
Mellemvese er en meget næringsrig brakvandssø, hvilket også ses af 
den ringe sigtdybde der er målt i søen. Den nuværende klorofylkon-
centration er 129 µg/l og ligger langt fra målet på 25 µg/l. Den nu-
værende klorofylkoncentration svarer til dårlig økologisk tilstand. 
 
Planteplanktonbiomassen var meget høj med dominans af blågrønal-
ger, furealger og kiselalger. Dyreplanktonbiomassen var meget lille 
og domineret af calanoide vandlopper med subdominans af hjuldyr. 
Arterne af både plante- og dyreplankton var typiske for brakvands-
områder, og der blev registreret en del potentielt toksiske plan-
teplanktonarter. 
Planteplanktonbiomassens niveau og sammensætning var hoved-
sagelig kontrolleret af næringsstoftilgængeligheden, saltholdigheden 
og andre abiotiske faktorer; mens dyreplanktonbiomassens niveau og 
sammensætning hovedsagelig var kontrolleret af planktivore fisk og 
andre planktonædende individer, såsom mysider. 
 
Undervandsvegetationen er artsfatttig i Mellemvese og artssammen-
sætningen er typiske for en brakvandssø med en saltholdighed i in-
tervallet 3 – 5 ‰. Undervandsvegetationen domineres af kransnå-
lealger og børstebladet vandaks.   
 
Fiskebestanden domineres af 3-pigget hundestejle og smelt. Men i 
2007 blev der også fanget en del ål under mindstemålet og en række 
hovedsageligt mindre aborre.   
 
Belastning 
Kilderne til næringsstoftilførslen består primært i dag af diffus tilførsel 
fra oplandet samt bidrag fra den spredte bebyggelse. Den totale fos-
fortilførsel i 2001- 2005 udgør 1142 P/år.  
 
Indsats 
Den eksterne belastning skal reduceres med 381 kg P/år, hvilket lø-
ses ved synergieffekter i forbindelse med fosforreduktion i opstrøm-
liggende søer. Målsætningen forventes dog ikke opfyldt på grund af 
forsinkelse af målopfyldelse i de opstrømsliggende søer. 
 
 
3.4.144 Noret 
 
Beskrivelse 
Noret er en 18 hektar lavvandet meget næringsrig brakvandssø be-
liggende syd for Harboøre. Noret adskiller sig fra de øvrige omkring-
liggende søer ved at have en mindre saltholdig (<2 ‰), hvilket skyl-
des, at søen afvandes via en pumpekanal og derfor ikke står i direkte 
forbindelse med Hygum Nor kanal.  
 
Målsætning 
Noret er en brakvandssø og målsættes med god økologisk tilstand 
svarende til en øvre grænse for klorofylkoncentrationen på 25 µg/l. 
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Tilstand 
Noret er en meget næringsrig brakvandssø, hvilket også ses af den 
ringe sigtdybde der er målt i søen. Den nuværende klorofylkoncen-
tration er 106 µg/l og ligger langt fra målet på 25 µg/l. Den nuvæ-
rende klorofylkoncentration svarer til dårlig økologisk tilstand. 
 
Planteplanktonbiomassen var høj med dominans af kiselalger. Dy-
replanktonbiomassen var meget lille og domineret af cyclopoide 
vandlopper med subdominans af calanoide vandlopper. Arterne af 
især planteplankton var typiske for brakvandsområder, mens den 
dominerende vandloppeart er typisk i næringsrige søer.  
 
Planteplanktonbiomassens niveau og sammensætning var hovedsa-
gelig kontrolleret af næringsstoftilgængeligheden, saltholdigheden og 
abiotiske faktorer; mens dyreplanktonets græsning kun periodevis 
antages at have haft en kontrollerende effekt på planteplanktonbio-
massens niveau. Dyreplanktonbiomassens niveau og sammensætning 
formodes hovedsagelig at være kontrolleret af planktivore fisk og an-
dre planktonædende individer. 
 
Vegetationen i Noret er veludviklet og kan tilskrives stor betydning 
for miljøtilstanden i søen. Selv små ændringer i vegetationsud-
bredelsen vil derfor have stor betydning for søens miljøtilstand. Ar-
terne aks-tusindblad dominerer. Mens børstebladet vandaks tidligere 
var næstmest forekommende art havde tornfrøet hornblad større 
dækningsgrad ved den seneste undersøgelse. I kraft af den lavere 
saltholdighed i Noret sammenlignet med de øvrige søer fandtes der et 
højere antal undervandplanter tilknyttet ferskvand. Søens fiskebe-
stand domineres af planktonædende fiskearter, som skalle og hunde-
stejler. Rovfiskebestanden var manglende.  
 
Belastning 
Kilderne til næringsstoftilførslen består primært i dag af diffus tilførsel 
fra oplandet samt tilledninger fra spredt bebyggelse i oplandet til No-
ret. Den totale fosfortilførsel i 2001- 2005 udgør 955 kg P/år. 
 
Indsats 
For at opfylde kravet til god økologisk tilstand skal den eksterne fos-
forbelastning reduceres med 638 kg P/år. 
 
 
3.4.145 Nørhå Sø 
 
Beskrivelse 
Nørhå Sø ligger i den vestlige del af Thy i Thisted Kommune i et op-
land bestående af hede og nåleskov, men med en dominans af inten-
sivt dyrkede landbrugsarealer. De nærmeste arealer består hovedsa-
geligt af eng. Søen er lavvandet, 19 ha og gennemstrømmes af Hvid-
bjerg Å, som løber ud i Ove Sø. 
 
Målsætning 
Nørhå Sø målsættes med høj økologisk tilstand og med et klorofylmål 
på de nuværende 9,8 µg/l, da tilstanden ikke må forringes.  
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Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområdet H27: Hvid-
bjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, med naturtype 3150: Næringsrige søer 
og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks. Endvidere er 
Nørhå Sø en del af Natura 2000-område nr. 27: Hvidbjerg Å, Ove Sø 
og Ørum Sø.  
 
Tilstand 
Søen er i høj økologisk tilstand mht. klorofylindholdet i 2003 og 2006. 
Modelberegninger tyder dog på, at næringsstoftilførslen er for stor. 
Søen er da også i dårlig og god tilstand mht. indholdet af hhv. kvæl-
stof og fosfor, og det vurderes at søen er meget sårbar overfor en 
stigning i fosforbelastningen. 
I 2006 blev der foretaget en vegetationsundersøgelse, hvor der blev 
fundet ti arter af undervandsplanter, og det relative plantedækkede 
areal var på hele 72 % med dominans af børstebladet vandaks. Der 
blev dog ikke fundet nogle rentvandsindikatorer.  
Ved fiskeundersøgelsen i 2001 blev der fundet en rovfiskeandel på 27 
%. Fiskebestanden var domineret af store skaller, store aborre samt 
hork. 
 
Belastning 
Næringsstofbelastningen kommer hovedsageligt fra diffus afstrøm-
ning fra oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse og 
dambrug og i mindre grad regnbetingede udløb bidrager til belastnin-
gen. 
 
Indsatsbehov 
Da søen opfylder målet om høj økologisk tilstand, er der ikke fastsat 
et indsatsbehov. Det skal dog sikres at der ikke ved aktiviteter i op-
landet sker en øget tilførsel af næringsstoffer.   
3.4.146 Nørrevese 
 
Beskrivelse 
Nørrevese er en lavvandet meget næringsrig brakvandssø beliggende 
Syd for Harboøre. Søen ligger på det marine forland, der er dannet 
ved landhævninger efter den sidste istid. Veserne har sandsynligvis 
indtil 1100-tallet forbundet et daværende fjordområde, der i dag er 
Ferringsø, med Nissum Bredning.  
 
Målsætning 
Nørrevese er en brakvandssø og målsættes med god økologisk til-
stand svarende til en øvre grænse for klorofylkoncentrationen på 25 
µg/l. 
 
Tilstand 
Nørrevese er en meget næringsrig brakvandssø, hvilket også ses af 
den ringe sigtdybde der er målt i søen. Den nuværende klorofylkon-
centration er 83 µg/l og ligger langt fra målet på 25 µg/l. Den nuvæ-
rende klorofylkoncentration svarer til ringe økologisk tilstand. 
 
Planteplanktonbiomassen kendetegnes ved at være meget høj med 
dominans af blågrønalger, kiselalger og furealger. Dyreplanktonbio-
massen var meget lille og domineret af hjuldyr med subdominans af 
calanoide vandlopper. Planteplanktonbiomassens niveau og sammen-
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sætning var hovedsagelig kontrolleret af næringsstoftilgængelig-
heden, saltholdigheden og abiotiske faktorer; mens dyreplanktonbio-
massens niveau og sammensætning hovedsagelig var kontrolleret af 
planktivore fisk og andre planktonædende individer, såsom mysider. 
 
Vegetationen var forholdsvis artsrig med en række arter af vandplan-
ter. Vegetationen var domineret af børstebladet vandaks og alminde-
lig havgræs. En række arter tilknyttet ferskvand findes i søen, hvilket 
skyldes tilledning af ferskt vand fra Noret. Nørrevese har en relativ 
høj gennemsnitlig vegetationsdækningsgrad og et relativt højt relativt 
plantefyldt volumen. 
 
Fiskebestanden er stærkt forarmet i Nørrevese, således er rovfisk 
manglende i søen. Fiskebestanden bestod af fiskearter som er tole-
rante mht. svingninger i saliniteten. Fiskearterne 3-pigget hundestejle 
og ål dominerede.  
 
Belastning 
Kilderne til næringsstoftilførslen består primært i dag af diffus tilførsel 
fra oplandet samt bidrag fra den spredte bebyggelse. Den totale fos-
fortilførsel i 2001 - 2005 udgør 1.956 kg P/år. 
 
Indsats 
For at opfylde kravet til god økologisk tilstand skal den eksterne fos-
forbelastning reduceres med 844 kg P/år i oplandet til Nørevese og 
de opstrømsliggende søer i Vesesystemet. Målsætningen forventes 
dog ikke opfyldt i 2015 på grund af forsinkelse af målopfyldelse i de 
opstrømsliggende søer. 
 
 
3.4.147 Ove Sø 
 
Beskrivelse 
Ove Sø ligger i Thy på grænsen mellem Sydthy Kommune og Thisted 
Kommune. Størstedelen af søens store opland består af intensivt dyr-
kede landbrugsarealer, men der forekommer også mindre arealer 
med eng, hede og klitplantager. Søen, der er 356 ha, lavvandet og 
højalkalin, får tilført vand fra Hvidbjerg Å, Fredskildebæk, Istrup Bæk 
og Koustrup Å og har afløb til Hvidbjerg Å. 
 
Målsætning 
Ove Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylmål 
på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H27: Hvid-
bjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, med naturtypen 3150: Næringsrige sø-
er og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks. Den er desu-
den omfattet af Fuglebeskyttelsesområde F21: Ove Sø. Endvidere er 
Ove Sø del af Natura 2000-område nr. 27: Hvidbjerg Å, Ove Sø og 
Ørum Sø. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofyl og kvælstof-
indholdet i 2003 og i ringe tilstand mht. fosfor. Søen vandkemiske 
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forhold er undersøgt siden 1982 med en længerevarende prøveserie 
over sommerperioden i 1982, 1983, 1984, 1985, 1990, 1999 og 
2003. Søens tilstand blev forbedret op gennem firserne, hvor især 
fosforudledningen og klorofylindholdet faldt. Herefter bliver tenden-
sen mere svingende år til år. Kvælstofudledningen var stabil i hele 
perioden.  
Undervandsvegetation i 1999 var vidt udbredt i søen, og der blev re-
gistreret otte arter med en dybdegrænse ud til 0,85 meter.   
Fiskebestanden i 2001 var domineret af skaller, brasen og mellemsto-
re aborre. Der blev desuden registreret ål, brasen, gedde, grundling, 
hork, regnbueørred, bækørred og helt i søen. Rovfiskeandelen var lille 
med kun 3,25 %, hvilket er typisk for en sø med en stor belastning. 
 
Belastning 
Belastningen til søen kommer hovedsageligt fra diffus afstrømning fra 
oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse og dambrug og 
i mindre grad regnbetingede udledninger bidrager til belastningen. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosfortilførsel skal reduceres med 4113 kg årligt. Dette 
kan gøres ved en indsats over for især diffus afstrømning fra oplandet 
og spredt bebyggelse. Det vurderes ydermere ud fra de foreliggende 
data, at der forekommer intern belastning i søen, som vil hindre må-
lopfyldelse i 2015. Datagrundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurde-
re, om det er relevant at restaurere søen, og i givet fald hvilken me-
tode, der er den bedst egnede. Fristen for målopfyldelse udskydes 
derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.148 Per Madsens Kær 
 
Beskrivelse 
Per Madsens Kær, der er en lavvandet, lavalkalin sø på 2,1 ha, er be-
liggende i den østlige del af Hvidbjerg Klitplantage omgivet af nåle-
træer. 
Tidligere tørrede søen ud om sommeren, men omkring 1930 anlagde 
man vejen vest for søen. Den kom til at virke som en dæmning, og 
siden da har søen næsten altid holdt vand. Søen har periodisk afløb 
til Istrup Bæk via smågrøfter. Oplandet består hovedsagligt af skov 
med indslag af dyrkede landbrugsarealer. I den vestlige del af søen er 
opstået en sandstrand pga. intensiv badning i sommerperioden. 
 
Målsætning: 
Per Madsens Kær målsættes med god økologisk tilstand og med et 
klorofylmål på 12 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen er ikke omfattet af beskyttelse. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende viden. Der foreligger dog 
data fra en vinterprøve i 1994, som tyder på at søen er i høj tilstand. 
Vegetationsundersøgelser fra firserne dokumenterede en fin under-
vandsvegetation med sjældne arter som sortgrøn brasenføde, tvepi-
bet lobelie og pilledrager.   
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Belastning 
Viden om belastningen til søen er utilstrækkelig. 
 
Indsatsbehov 
Pga. utilstrækkelig viden om tilstand og belastning har det ikke været 
muligt at afgøre om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for målop-
fyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
  
 
3.4.149 Possø 
 
Beskrivelse 
Possø, der er en lavvandet, brunvandet, lavalkalin sø på 3,3 ha, er 
beliggende i Overgård Plantage, som ligger syd for Hvidbjerg Klitplan-
tage i Thy. Søens opland består primært af hedearealer og områder 
med skov. Søen har periodisk afløb til Storkær Å via en mindre grøft. 
 
Målsætning: 
Possø målsættes med høj økologisk tilstand og med et klorofylmål på 
de nuværende 6 µg/l, da tilstanden ikke må forringes.  
 
Beskyttede områder 
Possø er omfattet af arealfredningen af Lyngby-Flade Sø. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som høj ud fra klorofylindholdet i 2004, 
hvorimod fosfor og kvælstofindholdet var i moderat tilstand. Det vur-
deres ud fra belastningen af næringsstoffer, at søens nuværende til-
stand er sårbar. Det er derfor vigtigt at tilførselen fra oplandet ikke 
øges. 
I det klare vand er der gode lysforhold for en alsidig vegetation. 
Dækningsgraden blev opgjort til 56 % i 2004 og var domineret af 
strandbo og kransnålalgen (Nitella flexilis). Herudover fandt man 
spredte bevoksninger af rentvandsarterne gulgrøn brasenføde og 
tvepibet lobelie. Flydebladsvegetationen bestod af hvid og gul åkande 
samt vandpileurt.    
 
Belastning  
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer hovedsageligt fra bag-
grundsbelastningen. 
 
Indsatsbehov 
Da søen umiddelbart opfylder målet, er der ikke fastsat et indsatsbe-
hov. Det skal dog sikres, at der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en 
øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
 
3.4.150 Rodenbjerg Sø 
 
Beskrivelse 
Rodenbjerg Sø, der er en lavvandet brakvandssø på 17,3 ha, ligger 
umiddelbart nordøst for Agger Tange i Thy mellem Ørum Sø og Flade 
Sø. Søen blev i 1875 tørlagt til nyt landbrugsjord, men det holdt kun i 
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syv år, idet bunden var for blød. I dag kan man stadig se det kæm-
pemæssige digesystem og kanalanlægget rundt om søerne i området. 
Rodenbjerg Sø modtager via Ørum Sø vandet fra Hvidbjerg Å, der le-
des videre til Krik Vig i Limfjorden. Søens opland består af intensivt 
dyrkede landbrugsarealer, samt mindre områder med skov, hede, sø-
er og mindre befæstede arealer. 
 
Målsætning 
Rodenbjerg Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klo-
rofylmål på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H27: Hvid-
bjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, med naturtype 3140: Kalkrige søer og 
vandhuller med kransnålalger. Endvidere er Rodenbjerg Sø del af Na-
tura 2000-område nr. 27: Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2001, 
hvilket understøttes af indholdet af fosfor og kvælstof med ringe til-
stand. Det formodes at søen har en intern belastning pga. tidligere 
tiders massive udledning af næringsstoffer. Søen er periodevis meget 
salt (27,5 ‰) pga. tilbagestrømning fra Krik Vig, hvilket kan give 
meget dårlige iltbetingelser ved bunden. Normalt er saliniteten varie-
rende omkring 0,4 ‰.     
  
Belastning 
Søen får tilført næringsstoffer hovedsageligt fra diffus afstrømning fra 
oplandet, men også spildevand fra spredt bebyggelse og dambrug og 
i mindre grad regnbetingede udledninger bidrager til belastningen. 
 
Indsatsbehov 
For at opfylde kravet til god økologisk tilstand skal den eksterne fos-
forbelastning reduceres med 3.467 kg P/år i oplandet til Rodenbjerg 
Sø og de opstrømsliggende søer. Det vurderes dog ud fra de forelig-
gende data, at der forekommer intern belastning i søen pga. tidligere 
tilførsel af store mængder næringsstoffer og dette vil være til hindrer 
for 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. Fristen for målopfyldelse udskydes 
derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.151 Skomagerhul 
 
Beskrivelse 
Skomagerhul, der er 2,2 ha og uden til- og afløb, ligger i den syd-
vestlige del af Stenbjerg Klitplantage i Hanstholm Reservatet, tæt på 
Vesterhavet. Oplandet består primært af skov og hede. 
 
Målsætning 
Skomagerhul målsættes med god økologisk tilstand. Der kan dog ikke 
fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
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Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H184: Klithe-
der mellem Stenbjerg og Lodbjerg. Endvidere er Skomagerhul en del 
af Natura 2000-område nr. 43: Klitheder mellem Stenbjerg og Lod-
bjerg samt omfattet af arealfredningen Lillehav. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende viden. 
 
Belastning 
Belastningen til søen er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden om tilstand og belastning har det ikke været 
muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for må-
lopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.152 Smedshavevese 
 
Beskrivelse 
Smedshavevese er en knap 6 hektar lavvandet næringsrig 
brakvandssø beliggende syd for Harboøre. Søen ligger på det marine 
forland, der er dannet ved landhævninger efter den sidste istid. Ve-
serne har sandsynligvis indtil 1100-tallet forbundet et daværende 
fjordområde, der i dag er Ferringsø, med Nissum Bredning.  
 
Målsætning 
Smedshavevese er en brakvandssø og målsættes med god økologisk 
tilstand svarende til en øvre grænse for klorofylkoncentrationen på 25 
µg/l. 
 
Tilstand 
Smedshavevese er en næringsrig brakvandssø, hvilket også ses af 
den ringe sigtdybde der er målt i søen. Den nuværende klorofyl-
koncentration er 70 µg/l og ligger langt fra målet på 25 µg/l. Den nu-
værende klorofylkoncentration svarer til ringe økologisk tilstand. 
 
Planteplanktonbiomassen var meget høj med dominans af blågrønal-
ger, kiselalger og furealger. Dyreplanktonbiomassen var meget lille 
og domineret af hjuldyr med subdominans af calanoide vandlopper. 
Arterne af både plante- og dyreplankton var typiske for brakvands-
områder.  
 
Planteplanktonbiomassens niveau og sammensætning var hoved-
sagelig kontrolleret af næringsstoftilgængeligheden, saltholdigheden 
og abiotiske faktorer; mens dyreplanktonbiomassens niveau og 
sammensætning antagelig hovedsagelig var kontrolleret af planktivo-
re fisk og andre planktonædende individer, såsom mysider. Ind-
strømmende saltholdigt vand fra Hygum Nor har periodevis også be-
tydning for dyreplanktonets udvikling. 
 
Der er ikke blevet foretaget undersøgelser af vegetationen og fiske-
bestanden i Smedshavevese, men det må formodes at arter af den 
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flora og fauna, som optræder i de opstrømsbeliggende veser og eller i 
Hygum Nor, også er at finde i Smedshavevese. 
 
Belastning 
Kilderne til næringsstoftilførslen består primært i dag af diffus tilførsel 
fra oplandet men også spredt bebyggelse spiller en rolle for den nu-
værende miljøtilstand. Den totale fosfor- og kvælstoftilførsel i 2001- 
2005 udgør 1891 kg P/år. 
 
Indsats 
For at opfylde kravet til god økologisk tilstand skal den eksterne fos-
forbelastning reduceres med 791 kg P/år i oplandet til Søndervese og 
de opstømsliggende søer. Målsætningen forventes dog ikke opfyldt på 
grund af forsinkelse af målopfyldelse i de opstrømsliggende søer. 
 
 
3.4.153 Strandsø på Agger Tange 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 12,9 ha og lavvandet, ligger på den sydlige del af Agger 
Tange. Søen står via en kanal i forbindelse med en større kystlagune, 
der har direkte udløb til Limfjorden. 
 
Målsætning 
Strandsø på Agger Tange målsættes med god økologisk tilstand. Der 
kan dog ikke fastsættes et klorofylmål, da søens typologi er ukendt.   
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H26: Agger 
Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Den er desuden 
omfattet af Fuglebeskyttelsesområde F23: Agger Tange samt Ramsa-
rområde R5. Endvidere er Strandsø på Agger Tange en del af Natura 
2000-område nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord 
og Agerø. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende tilsyn.  
 
Belastning 
Søens belastning er ukendt. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand og belastning har det ikke 
været muligt at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. Fristen for 
målopfyldelse udskydes derfor til næste planperiode. 
 
 
3.4.154 Sø ved Agger Tange 
 
Beskrivelse 
Søen, der er 362,8 ha, omfatter hele den nordlige lagune af Agger 
Tange. Oplandet består hovedsageligt af landbrugsarealer og natur-
arealer.  
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Målsætning 
Sø ved Agger Tange målsættes med en god økologisk tilstand og med 
et klorofylmål på 25 µg/l. 
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområde H26: Agger 
Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Den er desuden 
omfattet af Fuglebeskyttelsesområde F23: Agger Tange samt Ramsa-
rområde R5. Endvidere er Sø ved Agger Tange en del af Natura 2000-
område nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 
Agerø. Søen er desuden omfattet af arealfredningen Agger Tange. 
 
Tilstand 
Søens tilstand er ukendt pga. manglende data.  
 
Belastning 
Den eksterne næringsstoftilførsel kommer hovedsageligt fra bag-
grundsbelastningen. 
 
Indsatsbehov 
Pga. manglende viden vedr. søens tilstand har det ikke været muligt 
at afgøre, om søen har et evt. indsatsbehov. 
 
 
3.4.155 Sø nord for Gjeller Sø 
 
Beskrivelse 
Sø Nord for Gjeller Sø er en kalkrig, ikke brunvandet, lavvandet 
brakvandssø (type 11), som er beliggende i et opland, der hovedsag-
ligt består af strandenge og i mindre grad af hede.  
 
Målsætning 
Sø nord for Gjeller Sø målsættes til god økologisk tilstand med det 
målte klorofylindhold (19 µg/l) som øvre grænse, da tilstanden ikke 
må forringes. 
 
International beskyttelse 
Søen er beliggende i Natura 2000-område 28 – Agger Tange, Nissum 
Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Ydermere indgår søen i EF-
fuglebeskyttelsesområde 39 - Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller 
Sø. 
 
Tilstand 
Søen er i en god økologisk tilstand med et klorofylindhold på 19 µg/l.  
 
Undervandsvegetationen er vidt udbredt i søen. Dog findes der kun 3 
arter, hvor Grå Kransnål er altdominerende. Artsfattigdommen af un-
dervandsplanter kan tilskrives den høje saltholdighed. 
 
Fiskebestanden er ligeledes typisk for brakvandsmiljøet og hundestej-
ler samt arter af kutling dominerer. Ud over disse er der kun registre-
ret små ål, hvilket kan skyldes, at der foregår et aktivt fiskeri med 
ruser i søen.  
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Belastning 
Søen har intet tilløb og næringsstoftilførslerne stammer således fra 
grundvandindsivning, diffus overfladetilstrømning samt atmosfærisk 
deposition. Periodisk kan der ske tilførsel af vand fra den større Gjel-
ler Sø, når vandet løber over den smalle landtange, der adskiller de 
to søer. Der er i forbindelse med vandplanen ikke lavet en opgørelse 
af tilførslen af næringsstoffer til søen. 
 
Indsatsbehov 
Sø nord for Gjeller Sø opfylder miljømålet om god økologisk tilstand 
og der er således ikke et indsatsbehov. Det er dog vigtigt at sikre, at 
der ikke ved aktiviteter i søens opland sker en øget tilførsel af næ-
ringsstoffer.  
 
 
3.4.156 Søndervese 
 
Beskrivelse 
Søndervese er en 35 hektar lavvandet meget næringsrig brakvandssø 
beliggende syd for Harboøre. Søen ligger på det marine forland, der 
er dannet ved landhævninger efter den sidste istid. Veserne har 
sandsynligvis indtil 1100-tallet forbundet et daværende fjordområde, 
der i dag er Ferringsø, med Nissum Bredning.  
 
Målsætning 
Søndervese er en brakvandssø og målsættes med god økologisk til-
stand svarende til den øvre grænse for klorofylkoncentrationen på 25 
µg/l. 
 
Tilstand 
Søndervese er en meget næringsrig brakvandssø, hvilket også ses af 
den ringe sigtdybde der er målt i søen. Den nuværende klorofylkon-
centration er 118 µg/l og ligger langt fra målet på 25 µg/l. Den nu-
værende klorofylkoncentration svarer til dårlig økologisk tilstand. 
 
Planteplanktonbiomassen var meget høj med dominans af koloni-
dannende blågrønalger. Dyreplanktonbiomassen var meget lille og 
domineret af calanoide vandlopper med subdominans af hjuldyr. Ar-
terne af både plante- og dyreplankton var typiske for brakvands-
områder. Dyreplanktonets græsningstryk på planteplanktonet var i 
hele perioden meget lavt (<5%), hvorfor det vurderes, at dyreplank-
tonet ikke på noget tidspunkt opnåede kontrollerende indflydelse på 
planteplanktonbiomassen. 
 
De dominerende undervandsplanter i Søndervese var børstebladet 
vandaks, stor vandkrans og arter af kransnål. Dækningsgraden og 
det relative plantefyldte volumen er relativt højt sammenlignet med 
andre danske brakvandssøer.  
 
Der er ikke blevet foretaget undersøgelser af fiskebestanden i Søn-
dervese.   
 
Belastning 
Kilderne til næringsstoftilførslen består primært af diffus tilførsel fra 
oplandet. Den totale fosfortilførsel i 2001- 2005 udgør 1323 kg P/år. 
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Indsats 
Udover den forudsatte indsats på 30 kg P/år fra spredt bebyggelse i 
baseline, skal fosfortilførslen reduceres med 492 kg P/år for at be-
lastningen er på et acceptabelt niveau. Målsætningen forventes dog 
ikke opfyldt i Søndervese i 2015 på grund af forsinket målopfyldelse i 
den opstrømsliggende Ferring Sø.  
 
 
3.4.157 Thyborøn Fjord 
 
Beskrivelse 
Thyborøn Fjord er en af Danmarks mest saltholdige søer, og er belig-
gende i et opland, der hovedsagligt består af strandengsarealer. Mel-
lem Thyborøn Fjord og Nissum Bredning findes en afvandingssluse. 
 
Målsætning 
Thyborøn Fjord er målsat til god økologisk tilstand med et klorofyl-
indhold på 25 µg/l som øvre grænse. 
 
International beskyttelse 
Søen er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 39 - Harboøre Tan-
ge, Plet Enge og Gjeller Sø. Endvidere er søen og området omkring 
søen fredet. 
 
Tilstand 
Søen er i en god økologisk tilstand med et klorofylindhold på 25 µg/l.  
 
En undersøgelse i 2001 viste, at der stort set ingen undervands-
planter er i Thyborøn Fjord. Forklaringen er sandsynligvis den høje 
saltholdighed, der periodisk er højere end i Nordsøen. Endvidere er 
det vist at artsdiversiteten i søens fiskebestand var middel mens fi-
skebiomassen var lav. 
 
Belastning 
Søen har tilløb fra Harboøre Fjord gennem en smal kanal. Endvidere 
tilledes der vand fra overløbsbygværk samt fra grøfter i strandengs-
arealerne. 
 
Modelberegninger tyder på, at miljøtilstanden i Thyborøn Fjord på sigt 
er truet, da belastningen af næringsstoffer er for høj til at fastholde 
den nuværende gode tilstand. 
 
Indsatsbehov 
Thyborøn Fjord opfylder miljømålet om god økologisk tilstand, hvorfor 
der ikke umiddelbart er noget indsatsbehov. Det bemærkes dog, at 
miljøtilstanden er truet og at søens tilstand i henhold til Vandramme-
direktivet ikke må forringes. 
 
 
3.4.158 Ørum Sø 
 
Beskrivelse 
Ørum Sø ligger umiddelbart nordøst for Agger Tange. Søen, der får 
tilført vand fra Storkær Å og Hvidbjerg Å og har afløb til Rodenbjerg 
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Sø, ligger langt nede i vandløbssystemet og modtager derfor vand fra 
et stort opland.  
Søen, der er 427 ha og lavvandet, ligger i et opland hovedsageligt 
bestående af intensivt dyrkede landbrugsarealer, men der indgår og-
så klitplantager og hedeområder. Til tider trænger der saltvand ind 
fra Limfjorden via Rodenbjerg Sø, hvorfor saliniteten kan variere fra 
fersk til 1,4 ‰. Dette kan have stor betydning for sammensætningen 
af flora og fauna. 
 
Målsætning: 
Ørum Sø målsættes med god økologisk tilstand og med et klorofylmål 
på 25 µg/l.  
 
Beskyttede områder 
Søen indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområdet H27: Hvid-
bjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø med naturtypen 3150: Næringsrige søer 
og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks. Endvidere er 
Ørum Sø en del af Natura 2000-området nr. 27: Hvidbjerg Å, Ove Sø 
og Ørum Sø. 
 
Tilstand 
Tilstanden karakteriseres som dårlig ud fra klorofylindholdet i 2001, 
hvor søen mht. næringsstofbelastningen af fosfor og kvælstof vurde-
res i ringe tilstand. Sammenligner man de nyeste data med de sam-
menhængende data fra årene 1983-1985 er tendensen et fald i næ-
ringsstoffer og klorofylindholdet. Det vurderes desuden at søen stadig 
lider af intern belastning efter mange års udledning af næringsstoffer 
fra oplandet. 
Fiskebestanden var i den seneste undersøgelse fra 2001 domineret af 
skalle og hork, herudover blev der registreret trepigget hundestejle, 
aborre, brasen, grundling, helt, skrubbe, smelt og ål.  
 
Belastning  
Næringsstoftilførslen til søen kommer hovedsageligt fra diffus af-
strømning fra oplandet og spildevand fra spredt bebyggelse, men og-
så dambrug og regnbetingede udledninger bidrager til belastningen. 
Søen er desuden intern belastet. 
 
Indsatsbehov 
Den eksterne fosforbelastning skal reduceres med 4566 kg årligt. 
Dette kan ske ved indsats over for diffus afstrømning fra oplandet. 
Det vurderes ydermere ud fra de foreliggende data, at der forekom-
mer intern belastning i søen, som vil hindre målopfyldelse i 2015. Da-
tagrundlaget er dog utilstrækkeligt til at vurdere, om det er relevant 
at restaurere søen, og i givet fald hvilken metode, der er den bedst 
egnede. Fristen for målopfyldelse udskydes derfor til næste planperi-
ode. 
 
 

3.5 Referencer 
Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer. Retningslinjer 
for udarbejdelse af indsatsprogrammer, version 4, januar 2010. 
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Bilag 6 til retningslinjer for indsatsprogrammer. Retningslinjer vedr. 
belastningsopgørelse og beskrivelse af indsatsbehov i forhold til søer, 
fjorde og kystområder. 
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4. Kystvande 
 
Det tekniske baggrundsnotat består af dels en oversigtstabel med de 
marine områder, der indgår i hovedoplandet, og dels en tekstdel, der 
kort redegør for datagrundlaget og fastsættelse af værdier i tabel 4.1. 
Områder med samme grundlag er behandlet samlet i tekstdelen. 
 
Procedurer for fastsættelse af referencetilstand, miljømål og tilstand 
fremgår af Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer. 
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Forklaringer 
Vandområde Typologi Bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, 

opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressour-
cer (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 Ålegræs / klorofyl  Dybdegrænse (meter) hhv. klorofylkoncentration (µg/l) 
  Grundlag Procedurenummer for ålegræs hhv. afsnit for klorofyl er 

beskrevet i Retningslinjer for udarbejdelse af indsatspro-
grammer, bilag 5 

Miljømål Ålegræs / klorofyl Dybdegrænse (meter), hhv. klorofylkoncentration (µg/l) 
ved God/Moderat tilstand 

Tilstand Ålegræs /klorofyl Aktuel dybdegrænse for ålegræs (meter) hhv. klorofylkon-
centration (µg/l) 

  Grundlag  Procedurenummer for ålegræs hhv. afsnit for klorofyl er 
beskrevet i Retningslinjer for udarbejdelse af indsatspro-
grammer, bilag 5 

  EQR Ecologica Quality Ratio 
  Kvalitetsklasse H, G, M, R, D eller Mål ej opfyldt, ikke klassificerbar  
  Målopfyldelse (J/N) Opfylder tilstanden G/M tilstand? 

Tabel 4.1. Vandområder i hovedopland Limfjorden. Referencetilstand, mil-
jømål og aktuel tilstand. 
 
 

4.1 Limfjorden 
 
Limfjorden er opdelt i 3 delområder, men behandles mht. opgørelse 
af indsatsbehov under et.  
 
 
4.1.1 Referencetilstand ålegræs 

Nissum, Thisted, Kås, Løgstør, Nibe, Langerak (P4):  

Middel af 24 historiske værdier er anvendt, da dybdegrænserne vur-
deres som valide i forhold til at repræsentere middel for hovedudbre-
delsen for ålegræs. Det understøttes af historisk prosa og kort, der 
angiver en dybdegrænse på 5,5 m (Ostenfeld, 1908). Jævnfør punkt 
3A med note b i retningslinjernes bilag 5 afsnit 2.3.1 med anvendelse 
af gode validerede historiske data til fastlæggelse af referencetil-
stand. 

Lovns Bredning, Skive Fjord, Risgårde Bredning og Bjørnholms 
Bugt (P3): 

I området er der 1 dybdegrænseobservation i Skive Fjord på 5,5 m 
fra 1890 (Rosenvinge). I den nordlige del af området (Risgårde / 
Bjørnsholm) antages dybdegrænsen omkring år 1900 ikke at have 
været væsentlig forskellig fra de dybdegrænser, der blev registreret 
lige nord for i P4-området, hvor dybdegrænsen varierer mellem 6,5 
og 9,5 m.  
 
I Lovns Bredning formodes dybdeudbredelsen at være som i Skive 
Fjord, måske dybere i mundingen til Hvalpsund. Vurderingen under-
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støttes af kortmateriale fra begyndelsen af 1900 tallet, der angiver 
det omtrentlige ålegræsbælte i området (C.G. Joh. Pedersen, 1911).  
I det videre arbejde anvendes på den baggrund samme dybdegræn-
ser og fordeling som i referencematerialet fra P4-området. Jævnfør 
punkt 3A i retningsliniernes bilag 5 afsnit 2.3.1 om at anvende valide 
historiske data for området, sammen med punkt 5 data fra nærtlig-
gende områder og anden relevant viden. Referencetilstanden for 
ålegræssets dybdegrænse fastsættes derfor til 5,5 m for Lovns Bred-
ning, Skive Fjord, Risgårde Bredning og Bjørnholms Bugt. 

Hjarbæk Fjord (slusefjord):  

Hjarbæk Fjord er en slusefjord. Den angivne referencetilstand tager 
udgangspunkt i en fjord uden sluse, idet der ikke i denne vandplan 
tages stilling til, om der er grundlag for at udpege den som et stærkt 
modificeret område med et andet referencegrundlag. Det skyldes, at 
alternative bedre miljømæssige løsninger end de fysiske rammer i 
dag ikke er vurderet i forhold til samfundsøkonomi. 
 
For Hjarbæk er der ingen historiske oplysninger om dybdegrænser 
med eksakte værdier. Men der foreligger oplysninger om, at fjorden 
har været næsten helt tilgroet af ålegræs. På kortmateriale fra be-
gyndelsen af det 20 århundrede er hele området skraveret i forhold til 
udbredelse af ålegræs (Petersen, 1911). Kun et lille område indenfor 
Slusen har dybder større end f.eks. 6 m. Der er således ingen anled-
ning til at vurdere den ”historiske dybdegrænse” væsentlig forskellig 
fra dybdegrænsen i Lovns bredning, hvorfor punkt 5 i retningslinier-
nes bilag 5 afsnit 2.3.1 om at kunne anvende data for nærtliggende 
område og anden relevant viden anvendes for Hjarbæk Fjord til fast-
sættelse af referencetilstanden for området. Referencetilstanden for 
ålegræssets dybdegrænse i Hjarbæk Fjord fastsættes derfor til 5,5 m. 
 
 
4.1.2 Miljømål ålegræs 
 
Miljømål = 0,74*referencetilstand = 0,74*5,5 m = 4,1 m for alle 
ovennævnte områder, dvs. P4, P3 og Hjarbæk Fjord. For Hjarbæk 
Fjord er der ikke i denne vandplan taget stilling til om fjorden skal 
udpeges som stærkt modificeret med efterfølgende fastlæggelse af 
godt økologisk potentiale som miljømål i stedet for god økologisk til-
stand som miljømål. 
 
 
4.1.3 Tilstand ålegræs 
 
I det følgende præsenteres dybdegrænser for ålegræs. Overvågnin-
gen siden 2001 har haft til formål at fastlægge en gennemsnitlig 
maksimal dybdeudbredelse for hvert overvågningstransekt. Det, der 
præsenteres i denne vandplan, er dybdegrænsen for hovedudbredel-
sen af ålegræs, svarende til dybdegrænsen for ca. 10 % dækning, da 
det er den der skal sammenlignes med miljømålet. De fundne dybde-
grænser siden 2001 er for hver enkelt transekt vurderet i forhold til, 
om de repræsenterer dybdegrænsen for hovedudbredelsen i hht. til 
retningsliniernes bilag 5 afsnit 2.3.3 punkt A om at bestemme hoved-
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udbredelsen for ålegræssets dybdegrænse som 0.9*maks dybde-
grænsen.  
 
Endvidere er der for enkelte transekter nogle år ikke registreret 
ålegræs eller kun dækningsgrader mindre end 10 %. I disse tilfælde 
er der, jævnfør retningslinjerne, fastsat en dybdegrænse svarende til 
den mindstedybde, hvor ålegræs burde kunne forekomme.  

Nissum, Thisted, Kås, Løgstør, Nibe, Langerak (P4): 
I vandplanen er middeldybdegrænsen fra 2001-2006 for hele P4-
området præsenteret. Den er beregnet på følgende måde:  
Først er der beregnet en middel af dybdegrænser for hvert af følgen-
de fem delområder: 
Nissum Bredning,  
Venø Bugt + Kås Bredning + Agerøområdet + Sallingsund,  
Thisted Bredning + Dragstrup Vig + Visby Bredning,  
Løgstør Bredning, 
Nibe Bredning + Gjøl Bredning + Langerak.  
Dernæst er der beregnet en middel af værdien fra de fem delområder 
 
I delområdet Venø Bugt, Kås Bredning, Agerøområdet og Sallingsund 
er transekterne i Agerøområdet hhv det resterende områder midlet 
hver for sig og disse tal er i midlen for hele området vægtet i forhold 
til det areal de repræsenterer.  
 
Nedenfor i figur 4.1.1 og tabel 4.1.1 ses udviklingen i ålegræssets 
dybdegrænse fra 1989 til 2007. Frem til 1997 er der ingen data for 
ålegræs i Nissum Bredning, hvorfor dette område ikke indgår i midlen 
for disse år.  
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Ålegræs dybdegrænse
Limfjorden - P4 området - (dvs. uden Skive, Lovns, Risgårde og Hjarbæk)
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Figur 4.1.1. Ålegræs dybdegrænse i P4 området i Limfjor-
den dvs. Limfjorden uden Skive Fjord, Lovns Bredning, 
Risgårde Bredning og Hjarbæk Fjord. Middelværdi (m) 
med standardafvigelse, miljømålet er indtegnet som gul 
linje. 

Dybde-
grænse 
for hove-
dud-
bredelse  

År 

(m) 

Standard 
afvigelse 
 
 
 
   (m) 

Antal 
transekter 
 
 
 
    (n)  

1989 2,22 1,02 13 
1990 2,82 0,73 13 
1991 2,93 0,75 19 
1992 3,06 0,68 19 
1993 2,95 0,59 20 
1994 2,67 0,67 20 
1995 2,25 0,73 20 
1996 2,03 0,60 18 
1997 1,74 0,65 21 
1998 2,45 0,69 24 
1999 2,35 0,68 24 
2000 1,92 0,65 24 
2001 2,03 0,64 31 
2002 2,05 0,66 31 
2003 2,20 0,57 31 
2004 2,21 0,72 31 
2005 2,39 0,65 31 
2006 2,34 0,57 31 
2007 2,19 0,70 21 

Tabel 4.1.1. Ålegræs dybdegrænse i P4 
området i Limfjorden dvs. Limfjorden 
uden Skive Fjord, Lovns Bredning, Ris-
gårde Bredning og Hjarbæk Fjord. Mid-
delværdi (m), standardafvigelse (m), og 
antal transekter (n) for hvert år. 

 

Lovns Bredning, Skive Fjord, Risgårde Bredning og Bjørnholms 
Bugt (P3): 

 
I vandplanen er middeldybdegrænsen for P3 området fra 2001-2006 
præsenteret. 
 
Nedenfor i figur 4.1.2 og tabel 4.1.2 ses udviklingen i ålegræssets 
dybdegrænse fra 1989 til 2007. 
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Ålegræs dybdegrænse
 Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredninger
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Figur 4.1.2. Ålegræs dybdegrænse i P3 området i Limfjor-
den dvs. Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredninger. Mid-
delværdi (m) med standardafvigelse, miljømålet er ind-
tegnet som gul linje. 

År Dybdegrænse 
for hovedud-
bredelsen 
(m) 

Stan- 
dard 
afvi-
gelse 
   (m) 

Antal 
tran- 
sekter 
 
  (n)  

1989 2,25 0,00 1 
1990 2,04 0,64 3 
1991 2,13 0,76 3 
1992 2,37 0,95 3 
1993 1,77 0,99 3 
1994 1,89 0,96 3 
1995 1,92 1,17 3 
1996 1,69 0,35 3 
1997 2,28 1,04 3 
1998 2,27 0,44 6 
1999 1,64 0,30 6 
2000 1,50 0,44 6 
2001 1,51 0,29 6 
2002 1,33 0,55 6 
2003 1,54 0,44 6 
2004 2,28 0,90 6 
2005 2,23 0,49 6 
2006 1,80 0,53 6 
2007 1,29 0,38 6 

Tabel 4.1.2. Ålegræs dybdegrænse i P3 
området i Limfjorden dvs. Skive Fjord, 
Lovns og Risgårde Bredninger. Middel-
værdi (m), standardafvigelse (m), og 
antal transekter (n) for hvert år. 

 

Hjarbæk Fjord (slusefjord):  

Pt. er der ingen ålegræs i Hjarbæk Fjord. Det er også usikkert om de 
saltholdighedsforhold, der er i dag, og som er betinget af slusedriften, 
kan give grobund for ålegræs. Derfor vurderes tilstanden ud fra andre 
parametre, som beskriver dele af miljøtilstanden, såsom næringsstof-
koncentrationer, sigtdybde, klorofylniveau, iltsvind bundfauna, samt 
udbredelsen af andre blomsterplanter. 
 
Næringsstoffer + sigtdybde 
Ved anvendelse af ”Laurentius relationen” beskrevet i retningslinie 
4.0 bilag 5 for sammenhæng mellem total kvælstof koncentration og 
dybdegrænsen for ålegræs, fås ved anvendelse af data fra udløbet fra 
Hjarbæk Fjord, en forventet dybdegrænse for ålegræs på omkring 1,7 
m., se figur 4.1.3. Ved anvendelse af en tilsvarende relation mellem 
sigtdybde og dybdegrænsen fra samme publikation for ålegræs fås 
ved anvendelse af sigtdybder fra Hjarbæk Fjord, at en forventet dyb-
degrænse på omkring 1,3 m. 
 
Den forventede dybdegrænse er markant mindre end den observere-
de dybdegrænse i resten af Limfjorden.  
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Dybdegrænse for ålegræs i Hjarbæk Fjord
beregnet ud fra total-N (marts-oktober) og Laurentius-ligning (blå)

samt ud fra sommersigt (marts-oktober) og Laurentius-ligning (grøn)
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Figur 4.1.3. Anvendelse af ”Laurentiusrelationer” for sammenhæng mellem 
Total N koncentrationer og dybdegrænsen for ålegræs hhv sigtdybde og dyb-
degrænsen for ålegræs til estimering af potentiel dybdegrænse for ålegræs 
2001-2006. 
 
Næringsstoffer + klorofyl 
Sammenligning af årsmiddelkoncentrationer af klorofyl-, Total P- og 
Total N-koncentrationer ved udløbet fra Hjarbæk Fjord med Skive 
Fjord og Løgstør Bredninger viser, at niveauerne er markant højere i 
Hjarbæk Fjord end i de øvrige centrale dele af Limfjorden, jævnfør 
tabel 4.1.3 
 
Område Klorofyl 

µg/l 
Total P 

µg/l 
Total N 

µg/l 
Hjarbæk Fjord 15,9 113 2009 
Skive Fjord 9,8 75 842 
Løgstør Bred-
ning 

6,9 46 633 

 
Tabel 4.1.3. Årsmiddel koncentrationer 2001 til 2006 af Klorofyl, total 
fosfor og total kvælstof i Hjarbæk Fjord, Skive Fjord og Løgstør bred-
ning. 
 
Ilt + bunddyr 
Overvågning af iltforholdene ved bunden viser, at der er iltsvind på 
dybder større end 2 m det meste af året. Hvilket ikke er tilfældet i de 
øvrige centrale dele af Limfjorden. Bundfaunaovervågning i 2007 vi-
ste en betydelig lavere tæthed og biomasse af bunddyr i områder dy-
bere 2 m end på lavere vand. Sandsynligvis som følge af det hyppige 
iltsvind. 
 
Blomsterplanter 
Udbredelsen af blomsterplanter blev overvåget i 2007. Her blev den 
gennemsnitlige maksimale dybdegrænsen for andre blomsterplanter 
end ålegræs bestemt til 1,2 m. Det indikerer, at væksten for blom-
sterplanter generelt er hæmmet f. eks. af ringe lysnedtrængning og 
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dårlige iltforhold i sedimentet, og ikke af den reducerede saltholdig-
hed som følge af slusen.  
 
På baggrund af alle ovenstående sammenligninger vurderes tilstan-
den i Hjarbæk Fjord som ringere end i de tilstødende områder af Lim-
fjorden. Tilstanden i Hjarbæk Fjord kan derfor fastsættes som ringe 
eller dårlig, og henføres til kategorien i de tekniske anvisninger ”mål 
ej opfyldt, ikke klassificerbar”.  
 
 
4.1.4 Metode til opgørelse af indsatsbehov 
 
For Limfjorden er der etableret et sæt empiriske modeller for 8 ho-
vedområder i fjorden (Markager et al, 2006). Modellerne beskriver de 
bedst mulige empiriske sammenhænge mellem en række miljøpara-
metre for et delområde og den samlede tilførslen af næringsstofferne 
kvælstof og fosfor til hele Limfjorden.  
 
I denne vandplan regnes der for kystvandene primært på en indsats 
overfor begrænsning af tilførslen af kvælstof, og det er således den 
bedste sammenhæng i miljødataene for Limfjorden og næringstoftil-
førsler, der er anvendt til at finde de korresponderende værdier mel-
lem kvælstofkoncentrationen i vandet og kvælstoftilførslen til hoved-
vandoplandet. 
 
For at anvende disse modeller sammen med retningsliniernes ”Lau-
rentiusrelation”, som beskriver en sammenhæng mellem kvælstof-
koncentration i vandet og maksimal dybdegrænse for ålegræs, skal 
der anvendes en sammenhæng mellem koncentrationen af total N for 
perioden marts-oktober og  årsmiddelkoncentrationen af total-N. Lau-
rentius-relationerne beskriver sammenhænge mellem maksimal dyb-
degrænse og kvælstofkoncentrationen for perioden marts-oktober, 
mens modelværktøjet for Limfjorden anvender sammenhænge mel-
lem årsmiddelkoncentrationen af total-N og belastningen. For at an-
vende miljømålets udtryk for dybdegrænsen for hovedudbredelsen af 
ålegræs, skal der endvidere anvendes en sammenhæng mellem dyb-
degrænsen for hovedudbredelsen og den maksimale dybdegrænse for 
ålegræs. 
 
Oversigt over beregning af målkoncentration for kvælstof til brug i de 
empiriske modeller: 
 

1. Ud fra miljømålet for ålegræssets dybdegrænse målt som ho-
vedudbredelse beregnes miljømålet målt som maksimal dyb-
degrænse, ved at gange med 100/90,  

2. Kvælstofkoncentrationen for perioden marts-oktober beregnes 
ved hjælp af Laurentius-relationerne ud fra miljømålet målt 
som maksimal dybdegrænse. 

3. Kvælstofkoncentrationen som årsgennemsnit beregnes ud fra 
relationer mellem Total-N(mar-okt) og Total-N(året) etableret 
for alle delområder vha. lokale data fra 1980-2007 (alle med 
r²>0,9) 

4. For P4 området beregnes en års-middelkoncentration som 
middel af de beregnede årsmiddelkoncentrationer fra Nissum, 
Kaas, Løgstør, Thisted og Nibe Bredning. Halkær Bredning 
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medregnes ikke, da området ikke vil være styrende for ind-
satsbehovet i Limfjorden som helhed (Markager et al, 2006). 

 
Skematisk oversigt over princippet for fremgangsmetode ved bereg-
ningerne af målkoncentrationen:  
 

 
 
 

Beregning af målbelastning for kvælstof ud fra målkoncentration: 
 

5. Ved en iterativ proces findes Målpåvirkningen, dvs. den tilfør-
sel af kvælstof for hele Limfjorden, der ved de empiriske mo-
deller for de fem delområder for Limfjorden giver en koncen-
tration på 494 µg N/l  

 
 
Begrundelse for valg af tilgang til beregning af tilførsel: 
 

6. Det udviklede empiriske modelværktøj for Limfjordens vurde-
res at være væsentlig bedre end standardværktøjets fastlæg-
gelse af relationen mellem kvælstoftilførslen og kvælstofkon-
centrationen i vandområdet.  Foruden kvælstofindgangen til 
den empiriske model er der forsøgt med sigtdybde indgang ud 
fra Laurentius-relationerne. Denne findes imidlertid ikke an-
vendelig.  

7. De empiriske modeller for Skive Fjord og Lovns Bredning er 
ikke anvendt, da relationerne for disse områder har større 
usikkerhed og scenarier med disse giver ikke brugbare resul-
tater. Beregningerne indikerer dog, at indsatsbehovet er stør-
re i oplandet til Skive Fjord-området end til det udenfor lig-
gende P4-område. 

8. Der findes ikke tilgængelige modelværktøjer der kan anvendes 
for Hjarbæk Fjord-området. Derfor beregnes indsatsbehovet 
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midlertidigt på baggrund af ovenstående som en del af indsat-
sen til hele fjorden.  

 
 
4.1.5 Miljøfarlige stoffer 
 
I Bilag 4.1 og 4.2 er vist de stoffer der er vurderet i forhold til place-
ring af områderne i indsatskategorierne 2 og 3. Vurderingskriterierne 
for hhv. muslinger og sediment er angivet sammen med målte vær-
dier i områderne. 
 
 

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 til-
stand skal være god.  
 
 
4.2.1 Referencetilstand og miljømål klorofyl 
 
Til fastsættelse af referencetilstand og miljømål er de EU - interka-
librerede klorofylværdier for Hirtshals og Vadehavet anvendt som 
grundlag. Værdien ud for Hvide Sande er fremkommet ved en for-
holdsmæssig interpolation mellem disse værdier ud fra stigningen i 
saltholdighed. Hvide Sande er valgt, da det er det eneste sted der fo-
religger tilstandsdata for området fra kysten til 1 sømil i Vesterhavet 
mellem Thyborøn til Nymindegab. 
 
I tabel 4.2.1 ses målte saltholdigheder på de respektive steder til 
brug for saltinterpolation af referenceværdier, miljømål og værdier for 
grænsen mellem høj og god tilstand for klorofyl dels fra de EU inter-
kalibrerede steder og dels resultatet af interpolationen ved Hvide 
Sande. Sammenhængen er vist grafisk i figur 4.2.1 
 
 

  
Klorofyl 
/µg/l 

Klorofyl 
/µg/l 

Klorofyl 
/µg/l 

 
Målte satl-
holdigheder Reference 

Miljømål 
G/M til-
stand 

Grænse 
mellem 
Høj/God 
tilstand 

Hirtshals 32,4 2,0* 4,0* 3* 
Hvide San-
de 30,8 3,1 6,9 4,7 
Vadehavet 30,5 3,3* 7,5* 5,0* 

Tabel 4.2.1 Tabel over værdier (90 % fraktil for klorofyl for perioden marts-
september) anvendt til saltinterpolation af referencetilstand, miljømål og 
grænsen mellem høj og god miljøtilstand ved Hvide Sande. Værdier markeret 
med stjerne er værdier fra EU- interkalibrering (jævnfør Retningslinje 4.0) 
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Figur 4.2.1 Sammenhæng mellem saltholdigheder og klorofylværdier (90 % 
fraktil for klorofyl for perioden marts-september) for referencetilstand, mil-
jømål og høj/god tilstand. 

 
I tabel 4.2.2 ses klorofylværdier for referencetilstand og grænsen 
mellem de forskellige tilstandsklasser, med tilhørende EQR værdier 
beregnet ud for Hvide Sande.  
 
EQR- og klorofylværdier for referencetilstand samt grænserne mellem 
høj/god og god/moderat tilstand er fastsat via EU-interkalibrering. 
Værdierne er fremkommet ved saltinterpolation som anført ovenfor. 
Grænserne ved moderat/ringe og ringe/dårlig tilstand fastsættes ved 
at trække hhv. 1/3 og 2/3 af EQR-værdien ved G/M-grænsen fra 
EQR-værdien ved G/M grænsen. 
 
Hvide San-
de      
  Ref. HG GM MR RD 
EQR 1 0,66 0,45 0,3 0,15 
Klorofyl 3,1 4,7 6,9 10,3 20,7 
 
Tabel 4.2.2 Klorofylværdier med tilhørende EQR-værdier for referencetilstand 
og grænser mellem tilstandsklasser for Vesterhavet ud for Hvide Sande 
 

 
4.2.2 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 marts til september. Derefter er 
beregnet et simpelt gennemsnit af værdierne fra årene 2001-2006. 
 
I figur 4.2.2 og tabel 4.2.3 ses udviklingen af denne værdi fra 1989 
til 2007. 
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Klorofyl - 90% fraktiler marts-september
Hvide Sande

miljømålet = 6,9 mikrogram/l vist
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Figur 4.2.2 90 % fraktiler for klorofyl for perioden fra marts til 
september for klorofyl målinger 1989-2007 på en station ud for 
Hvide Sande. Miljømålet på 6,9 µg/l er vist med grøn. 

År 90 % fraktil 
for kloro-
fylmålinger 
marts til 
september 

Antal 
målin
ger  

1989 5,0 7 
1990 24,0 8 
1991 22,0 9 
1992 14,7 10 
1993 10,8 10 
1994 35,0 8 
1995 16,0 8 
1996 50,0 8 
1997 9,0 9 
1998 49,0 14 
1999 8,1 13 
2000 6,1 9 
2001 13,6 15 
2002 14,8 15 
2003 17,5 14 
2004 9,0 16 
2005 8,8 18 
2006 13,0 16 
2007 15,1 15 

Tabel 4.2.3 90 % fraktiler fra 
marts til september for klorofyl 
målinger samt antal målinger i 
beregningerne 1989-2007 på en 
station ud for Hvide Sande. De 
med blåt markerede tal indgår i 
beregningen af tilstanden. 

 
 
4.2.3 Metode til opgørelse af indsatsbehov 
 
De målsatte næringsstofpåvirkninger kan ikke fastsættes specifikt for 
området. 
 
 
4.2.4 Miljøfarlige stoffer 
 
Tabel 4.2.4 viser de stoffer der er vurderet i forhold til placering af 
Vesterhavet 0-1 sømil fra kysten i indsatskategorierne 2 og 3. Vurde-
ringskriterierne for muslinger er angivet sammen med målte værdier 
i området.  
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Tabel 4.2 4 Vurderingskriterier og målte værdier for muslinger i Vesterhavet i 
forhold til placering i indsatskategori 2 og 3. 
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 5. Grundvand 
 
Vurdering af grundvandsforekomsters tilstand mht. vand-
indvindingers påvirkning af vandløb i Hovedvandopland 
Limfjorden 
 
 
5.1 Datagrundlag  
 
5.1.1 Indvindingsdata og boringer 
 
I Hovedvandopland Limfjorden er beregningerne af indvindingens på-
virkning af vandløb foretaget ved at indregne indvinding fra alle bo-
ringer i de terrænnære og regionale forekomster (dvs. boringer ned 
til en dybde af 75 meter). Boringerne er udvalgt ved at midten af de 
enkelte filtersætninger skal ligge højere end 75 m under terræn. Op-
lysninger om filtersætning kan være mangelfuld, således at der ikke 
er oplysninger om både filtertop og filterbund, og filtersætningen i en 
boring kan strække sig over en stor dybde. Disse forhold giver en 
usikkerhed i udvælgelse af boringer med indvinding ned til 75 meters 
dybde. Der kan være boringer dybere end 75 meter der påvirker 
vandløbene, men det er der generelt ikke taget højde for i beregnin-
gerne. Ud over boringer er der medregnet overfladeindvinding direkte 
fra vandløbene. Overfladeindvinding der bortledes til vandløbet igen 
uden et væsentligt fordampningstab (f.eks. dambrugsindvinding) er 
dog ikke medregnet. For dambrug gælder at de ikke er medtaget i 
beregningerne hvad enten de indvinder overfladevand eller grund-
vand, da de udleder vandet til vandløbene igen. De antages derfor i 
nærværende beregninger at have en nulpåvirkning. Overfladevands-
indvinding giver en stor og direkte påvirkning af vandføringen. Der 
mangler kendskab til, hvilke og hvor i vandløbet indvindingen sker 
samt bedre kendskab til anvendelsen og hermed om vandet ledes ud 
igen. 
 
I Hovedvandopland Limfjorden er der givet tilladelse til indvinding af 
2,9 mio. m3 overfladevand. Overfladevandsindvinding bør undgås 
jævnfør Retningslinje 16. Miljøcenter Aalborg har ikke indregnet over-
fladeindvinding i sin påvirkningsberegning. 
 
Som inddata er anvendt alle grundvandsboringer, som er tilknyttet et 
anlæg med indvindingstilladelse samt ovennævnte anlæg med over-
fladevandindvinding. Dataudtrækket er foretaget fra Jupiter databa-
sen i maj 2008 for den del af hovedvandoplandet, der ligger syd og 
vest for Simested Å og i juni 2010 for de øvrige områder. Datamate-
rialet er omfattende og bearbejdet elektronisk ud fra den form som 
de ligger i. Der kan således være data der ikke indgår i beregnings-
grundlaget fordi de ikke er inddateret, eller boringer, der ikke er op-
dateret med nyeste oplysninger.  
 
Hvis en kildeplads eller anlæg har flere boringer er indvindingstilla-
delsen fordelt ligeligt på boringerne og de tilknyttede filtre. Ved be-
regning af indvindingens påvirkning er anvendt indvindingstilladel-
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sen, ud fra den antagelse, at en tilladelse lægger beslag på en 
vandmængde, der potentielt kan udnyttes. Den medregnede indvin-
ding udgør for Hovedvandopland Limfjorden ca. 125 mio. m3 pr. år og 
er fordelt på ca. 3500 indvindinger (Figur 5.1).  
 
Som det fremgår af Figur 1.1 samler indvindingerne sig primært syd-
øst for en linje fra Holstebro og følger kysten op langs Limfjorden til 
Aalborg og op over Vendsyssel. Specielt ligger der mange boringer 
omkring Karup Å. 
 

 
Figur 5.1 Indvindinger i Hovedvandopland Limfjorden 

 
 
5.1.2 Medianminimumsværdier og vandløbsoplande 
 
De nyeste medianminimumsvandføringer er beregnet ud fra referen-
ceperioden 1971-2000 /1/, hvor medianminimum er medianen af en 
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tidsserie af årlige døgnmiddelminimumsvandføringer for perioden. 
Gennem tiden er der indsamlet lange tidsserier, i et veludbygget hy-
drometrisk stationsnet, således at der i dag ofte ligger en reference-
station i alle større vandløb. Det er dog ikke alle stationerne, der har 
været i drift i hele perioden 1971-2000, hvorfor dele af referencesta-
tionerne er tidsserieforlænget ud fra mere veldokumenterede statio-
ner. I 2007 blev det hydrometriske stationsnet reduceret kraftigt som 
en kombination af strukturreformen og en revision af overvågnings-
programmet, således at det hydrometriske stationsnet næsten er 
halveret.  
 
Som baggrund for medianminimumsberegningerne ved synkronmå-
lingerne i 1970´erne og 80´erne var der kun få længere tidsserier og 
et lille hydrometrisk stationsnet. Derfor ligger referencestationen ved 
disse beregninger ofte i et andet vandløb og med en referenceperio-
de, der ofte har været den tilgængelige tidsserie, og i flere tilfælde er 
referenceperioden ukendt. Det giver et samlet datamateriale, med 
flere referenceniveauer. 
 
På basis af synkronmålinger i vandløb er der blevet beregnet medi-
anminimumsværdier for mange små delvandsløbsoplande (i det føl-
gende benævnt deloplande eller oplande) i Hovedvandopland Limfjor-
den. Udbredelsen af deloplandene (i alt 658 stk.) i forhold til vandlø-
bene inden for hovedoplandet fremgår af Figur 5.2. Afgrænsningen af 
deloplandene er foretaget på basis af topografien og synkronmålin-
gerne. Bemærk at det ikke har været muligt at måle medianminimum 
i de kystnære dele af vandløbene, og der er derfor ikke knyttet medi-
anminimumsdata til de kystnære arealer, der fremgår af Figur 5.2. 
Der er ikke gjort forsøg på at ekstrapolere de eksisterende data til 
kystområderne.  
 
Endelig skal det bemærkes, at medianminimumsdataene repræsente-
rer værdierne for perioden 1971-2000 og således er påvirkede af den 
indvinding, der har været i denne periode. De målte medianmini-
mumsvandføringer repræsenterer således ikke en upåvirket tilstand 
(dvs. oprindeligt medianminimum eller ”urmedianminimum”). I Ho-
vedvandopland Limfjorden foregår en betydelig indvinding til mark-
vanding, som i det væsentligste er begyndt i 1970’erne. 
 
I områder hvor afstrømningen styres af pumpedigelag kan median-
minimum ikke bestemmes og påvirkningen fra grundvandsindvindin-
gerne til overfladesystemerne styres i højere grad af en vandspejls 
regulering. Der er ikke tilstrækkelig viden til en kortlægning af på-
virkningerne fra grundvandsindvinding til overfladevand hvor der sker 
en regulering via pumpedigelag.  
 
For kilderne gælder, at det topografiske opland i særlig grad er misvi-
sende. En boring kan være placeret inden for kildens grundvandsop-
land, men uden for det topografiske opland og der kommer således 
ikke en tilstrækkelig kobling mellem en grundvandsindvindingspå-
virkning og en kilde.  
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Figur 5.2 Fordelingen af oplandene til de 658 synkronstationer og oplande til 
alle vandløbssystemer. Af figuren fremgår ligeledes de oplande hvor der ikke 
er foretaget synkronmålinger.  
 

 
5.1.3 Kravværdier 
 
Til brug for Vandplan 2010 er der gi vet vejledende retningslinjer f or 
fastsættelsen af kravværdier for medianminimumsvandføringen (også 
kaldet Qmedmin) i forhold til vandindvindingen /2/:  
 
1. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af 

vandløbenes vandføring på over 5 % og 10-25 % af det oprindeli-
ge medianminimum, hvor mi ljømålene for vandl øbet er hh v. høj  
økologisk t ilstand og god økolog isk tilstand. Den nærmere fast-
sættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval 
vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øv-
rigt. 
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2. I områder der er påv irket af al mene vandforsyninger kan der for 
vandløb, hvor mi ljømålene er en ten h øj elle r god øk ologisk t il-
stand, fastsættes kravværdier fo r medianminimumsvandføringen, 
der accepterer en større %-redu ktion en d oven for an givet, h vis 
det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-
kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås.  

 
Kravværdier for Q medmin er definer et som en påvirkningsgrad af den 
oprindelige Q medmin. Beregningen af oprind eligt m edianminimum e r 
beskrevet i afsni t 2.2.  Kravværdierne i Hovedvandopland Limfjorden 
er illustreret på Figur 5.3.   
 
Som det fremgår af Figur 5.3, vil der ofte være flere forskellige krav-
værdier inden for et enkelt delopland. Af hensyn til de senere bereg-
ninger har det været nødvendigt at knytte en enkelt kravværdi til 
hvert delopland. Dette er gjort ud fra en visuel vurdering af de domi-
nerende kravværdier inden for deloplandet. 
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Figur 5.3 Vandløbenes kravværdier i forhold til acceptabel maksimal påvirk-
ning i Hovedvandopland Limfjorden.  
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5.2 Metodevalg og baggrund for metodevalg 
 
 
5.2.1 Beregning af indvindingens påvirkning 
 
På grund af forskelligt datagrundlag er beregningerne af indvindin-
gens påvirkning foretaget lidt forskelligt i hhv. den nordlige og sydlige 
del af Hovedvandopland Limfjorden (hhv. Miljøcenter Ringkøbings og 
Miljøcenter Aalborgs område). Grænsen mellem de to områder går 
mellem Simested og Skals Å, således at påvirkningsberegningerne for 
Simested Å og områderne nord herfor er foretaget af Miljøcenter Aal-
borg, mens beregningerne for Skals Å og områderne nord og vest 
herfor er foretaget af Miljøcenter Ringkøbing. I øvrigt danner Limfjor-
den grænse mellem de to centre.  
 
Miljøcenter Aalborg  
Miljøcenter Aalborg har ikke på nuværende tidspunkt en numerisk 
hydrologisk model, der egner sig til påvirkningsberegninger på et de-
taljeringsniveau der matcher det beregningsbehov der er i forhold til 
vandløbspåvirkningerne. Påvirkningsberegningerne er derfor lavet 
vha. analytiske modelberegninger på boringsniveau.  
 
For Miljøcenter Aalborg er beregningerne lavet ud fra påvirkningsbe-
regningsmodulet i Geogis /3/. De anvendte indvindingstilladelser er 
udtaget fra Jupiter, som beskrevet i afsnit 5.1. 
 
Til den enkelte boring i GeoGIS er der knyttet flere oplysninger til 
brug for påvirkningsberegningerne: 
 

1. Afstand til nærmeste vandløb. 
2. Transmissivitet, T, der enten er opgjort ud fra en prøvepump-

ning, en renpumpning eller som et gennemsnit af T-værdierne 
for grundvandsforekomsten. 

3. Magasintal, som oftest er skønnet. 
4. Magasinforhold frit eller spændt. 
5. Hvor mange dage om året der pumpes og hvis oplyst maksi-

mal tilladt indvinding pr. døgn 
6. Hvor stor en indvindingstilladelse, der årligt er givet og hvor 

mange boringer den fordeler sig over. 
7. En beregningsperiode og en hertil beregnet påvirkningsfaktor.  
8. En beregningsmetode. De mest anvendte er Hantush og Jen-

kins.  
9. Oplysninger om vandløbsbund angivet som standardværdier.  

 
En nærmere beskrivelse af metode kan findes i /3/.  
 
Som udgangspunkt har markvanding en påvirkningsgrad på 50 % og 
øvrige indvindinger en påvirkningsgrad på 100 %. Markvanding er sat 
til en virkningsgrad på 50 % ud fra antagelsen om en vis recirkulati-
on. 
 
Den aktuelle påvirkningsgrad af den oprindelige upåvirkede Qmedmin er 
beregnet i % som: 
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I) Aktuel påvirkningsgrad af Qmedmin i % = 100 x (A – B) / A  
 

hvor  
 
A = Oprindelig Q medmin uden vandindvinding og ek sklusiv spil-
devand  
B = Aktuel Qmedmin med vandindvinding og eksklusiv spildevand  

 
Bemærk at  der i den oprindelige Qmedmin (A) i kke er medregnet spi l-
devand udledt fra oplandet, da det ikke bidrog til den oprindelige 
vandføring.  Spildevand indgår ikke i den aktuelle Qmedmin (B).  
 
Miljøcenter Ringkøbing  
Beregningsmetode 
Indvindingens påvirkning er vurderet ved hjælp af en simpel GIS-
baseret model, hvor indvindingen er summeret inden for hvert delop-
land. Den summerede indvinding er derefter omregnet til vandløbs-
påvirkning (i l/s) inden for oplandet ved brug af en omregningsfaktor. 
Den beregnede påvirkning sammenholdes herefter med oplandets 
kravværdi (i procent af højst acceptable påvirkning af oprindeligt me-
dianminimum - se afsnit 5.3), og det fremgår hvilke oplande der er 
overudnyttede. Ved beregningerne er der taget hensyn til den kumu-
lative påvirkning ned gennem et vandløbssystem, således at vand der 
”tages opstrøms” ikke er til rådighed nedstrøms i vandløbet.   
 
Beregningerne er udført ved at inddatere kravværdier og samlet ind-
vinding i en GIS-tabel for hvert delopland. Ved hjælp af en specialud-
viklet applikation samles de indtastede data med en GIS-tabel inde-
holdende medianminimumsdata for deloplandene. Applikationen be-
regner bl.a. indvindingspåvirkningen fra hvert delopland samt den 
kumulative 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 
/4/ og /5/.   
 
Under ideelle forhold burde beregningen af vandindvindingens på-
virkning af vandløbenes vandføring foregå ved hjælp af beregnings-
værktøjer eller numeriske strømningsmodeller, der tager hensyn til 
de enkelte boringers placering og lokale geologiske forhold, som det 
er tilfældet i Miljøcenter Aalborgs beregningsmetode. Vi er imidlertid i 
en situation, hvor der for Vest- og Midtjylland ikke foreligger let til-
gængelige detaljerede data og beregningsværkstøjer, der på en ens-
artet måde kan beskrive vandløbspåvirkningen som følge af indvin-
ding. Til brug ved 1. generations vandplanen har det derfor været 
nødvendigt at udfærdige vurderingsgrundlaget, som beskrevet oven 
for.   
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Omregningsfaktorer 
Det er vigtigt at notere sig, at beregningerne er foretaget på delop-
landsniveau. Beregningerne siger således ikke noget om hvordan en-
kelte boringer påvirker specifikke vandløbsstrækninger. Omregnings-
faktorerne, der omsætter indvindingen i deloplandet til en vandløbs-
påvirkning er imidlertid baseret på mere detaljerede beregninger, der 
redegør for påvirkning på boringsniveau.  
 
Nedenstående Figur 5.4 viser resultatet af sådanne beregninger fra 
det tidligere Ribe Amt, hvor detaljerede beregninger af markvan-
dingstilladelser på boringsniveau er summeret inden for deloplande af 
omtrent samme størrelse som de her anvendte. På figuren ses en li-
neær sammenhæng mellem grundvandsindvindingen og vandløbspå-
virkningen i deloplandene. Regressionsanalyse (se Figur 5.4) viser, at 
omregningsfaktoren har værdien 2,8*10-5.  
 
Beregningerne fra Ribe Amt er foretaget vha. en modificeret Jenkins 
beregning (kombineret med Stang’s beregningsmetode) og er baseret 
på en række forudsætninger (f.eks. 20 % reinfiltration af det oppum-
pede vand, 50 % udnyttelse af tilladelsen, indvindingsperioden er 100 
døgn mm.).   
 

Påvirkningsbidrag fra deloplandet som fkt. af oppumpningen i deloplandet
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Figur 5.4 Regressionsplot, der viser sammenhængen mellem oppumpet 
grundvand og vandløbspåvirkning i en række deloplande. Data stammer fra 
det tidligere Ribe Amt.   
 
På grund af de store ligheder mellem geologien og de indvindings-
mæssige forhold i det tidligere Ribe Amt og oplandet til Karup Å (he-
deslette med stor indvinding til markvanding) er omregningsfaktoren 
på 2,8*10-5 ligeledes anvendt i oplandet til Karup Å. 
 
Uden for Karup Å oplandet og for indvinding til andet end markvan-
ding er der inden for Miljøcenter Ringkøbings område anvendt følgen-

5. Grundvand, side   181 



 

de omregningsfaktorer for henholdsvis markvanding og øvrig indvin-
ding:  
 
  1,6*10-5 (markvanding) 
 
  3,2*10-5 (øvrig indvinding) 
 
Disse tal stammer ligeledes fra regressionsanalyse på detaljerede på-
virkningsberegninger på boringsniveau (fra det tidligere Nordjyllands 
Amt). Omregningsfaktoren for øvrig indvinding svarer i øvrigt til om-
regningen fra m3/år til l/s.   
 
Der er medregnet påvirkning fra direkte indvinding fra vandløbene, 
der ikke ledes tilbage i vandløbssystemet. En sådan type indvinding 
påvirker vandløbene kraftigere end grundvandsindvinding. Omreg-
ningsfaktoren for indvinding direkte fra vandløbene er bestemt til: 
 
 4 * 0,5 * 3,2*10-5 = 6,4*10-5 
 
Hvor: 

4 - angiver at indvindingstilladelsen ikke anvendes jævnt ud 
over hele året, men i en koncentreret periode på 3 måneder hen 
over sommeren (12 måneder/3 = 4). 
0,5 – angiver at typisk kun 50 % af indvindingstilladelsen an-
vendes i gennemsnit. 
3,2*10-5 – er omregningsfaktoren fra m3/år til l/s.   

 
Udledningen af spildevand ikke er medregnet i beregningerne. Det er 
muligt at spildevandsudledning lokalt kompenserer for indvindingens 
påvirkning af vandføringen, men dette er ikke nærmere undersøgt.    
 
 
5.2.2 Beregning af oprindeligt medianminimum 
 
Miljøcenter Aalborg  
Den aktuelle Qmedmin (eksklusiv spildevand) er beregnet ved hjælp af 
synkronmålinger på en lang række lokaliteter (synkronstationer) for-
delt i vandløbene. Det nyeste datasæt fra hver af disse stationer lig-
ger i en GIS-tabel. 
  
GIS-tabellen med synkronstationer findes både i en ”punktversion”, 
hvor placeringen af hver station er vist og i en ”polygonversion”, hvor 
det topografiske opland med deloplande mellem synkronmålepunk-
terne til hver station er vist. Ved hjælp af en GIS-funktion er de rele-
vante spildevandsudledninger, kravværdier og beregnede vandløbs-
påvirkninger overført til oplandstemaet med synkronmidianminimum. 
Derefter er der i GIS-tabellen med synkronstationer beregnet et 
estimat for den oprindelige Qmedmin på hver synkronstation som: 
 

II) Oprindelig Qmedmin uden vandindvinding og eksklusiv spilde-
vand = A = C + B 

 
hvor 
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C = Beregnet påvirkning ud fra GeoGis med den tilladte 
grundvandsvandindvinding eksklusiv spildevand 
B = Synkronmålt aktuel Qmedmin, eksklusiv spildevand 

 
Ved brug af beregningsudtrykkene i ovennævnte ”ligning II” og den 
aktuelle Qmedmin, B kan den aktuelle påvirkningsgrad af Qmedmin bereg-
nes for hver synkronstation i GIS-tabellen som tidligere beskrevet i 
ligning I, dvs.: 
 

III) Aktuel påvirkningsgrad af Qmedmin i % = 100 x [(C + B) – (B)] 
/ (C + B) = 100 x C / A 

 
Herudover er der områder og stationer der ikke er beregnet af for-
skellige årsager. Disse årsager som; 
 

 Manglende kravværdi 
 Manglende medianminimum 
 Kystoplande 
 Pumpedigelag 

 
 
Miljøcenter Ringkøbing  
Inden for Miljøcenter Ringkøbings del af Limfjordsoplandet er frem-
gangsmåden ved bestemmelsen af oprindeligt medianminimum i sto-
re træk den samme som beskrevet oven for. Dog er bestemmelsen af 
oprindelige medianminimum foretaget ved hjælp af det føromtalte 
GIS-baserede påvirkningssystem. Dette er gjort ved, at indvindings-
påvirkningen først er beregnet for alle deloplande vha. GIS-systemet 
og dernæst lagt sammen med det målte medianminimum for de-
loplandene.     
 
 
5.2.3 Beregning af målopfyldelse for vandløb 
 
Miljøcenter Aalborg 
De aktuelle medianminimumsdata er trukket ud for hele området.  
Påvirkningen af medianminimum er beregnet i l/s ud fra GeoGis, som 
beskrevet oven for, og koblet til den geografiske placering af indvin-
dingen. 
  
For at bestemme referencetilstanden, det oprindelige medianmini-
mum, er påvirkningen lagt til det aktuelle medianminimum (eksklusiv 
spildevandsudledninger) for hver synkronstation (delopland), som be-
skrevet oven for. Fremgangsmåden er uddybet i eksemplet på Figur 
5.5. 
 
For de synkronstationer der repræsenterer de mindre medianmini-
mumsvandføringer, vil der være en betydelig usikkerhed knyttet til 
beregningerne. For eksempelvis vil de vandløbsoplande med en aktu-
el medianminimumsvandføring på under 1 liter pr. sekund være for-
bundet med en usikkerhed da kontakten mellem vandløb og grund-
vand for disse områder er mere usikker. Påvirkningen fra grund-
vandsindvinding kan for disse områder på det foreliggende bereg-
ningsgrundlag langt overstige den aktuelle medianminimumsvandfø-
ring, hvis der i området ligger flere større indvindinger. 
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Målepunkt 0 1 2 3 4 5 

Medianmini-
mumsvandføring 
l/s, B 

40 60 80 11 8 20 

Påvirkning l/s, C 3,14 2,61 0 0 1,4 2,63 

Summet påvirk-
ning l/s Csum 

3,14 5,75 9,8 4,03 1,4 4,03 

Oprindelige me-
dianminimum 
l/s A = B + Csum 

43,14 65,75 89,8 15,03 9,4 24,03 

Mindstekrav til 
målsætning %, 
D 

5 10 10 10 10 10 

Mindstekrav l/s, 
D 

2,16 6,58 8,98 1,5 0,94 2,4 

Behov for æn-
dring l/s 
D-C 

-0,98 +0,83 -0,82 -2,53 -0,46 -0,23 

Summet behov 
for  
ændring l/s 

-0,98 +1,81 +3,29 -2,3 -0,46 +0,23 

Figur 5.5. Tænkt eksempel på bestemmelse af oprindelig medianminimum og 
behov for ændring af indvinding langs 6 deloplande ud fra reelle data.  Det er 
et summet behov for ændring, hvor ændringerne først findes længst op-
strøms i vandløbs-systemet og virker ned gennem vandløbssystemet. Det 
kan f.eks. vælges at fjerne hele påvirkningen fra målepunkt 5 på 2,63 l/s, 
herved skal der ikke findes ændring i punkt 3. 
 
Det bedst mulige estimat for den maksimale udnyttelige grundvands-
ressource er opnået ved at starte med at fjerne indvindingsanlæg 
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placeret længst opstrøms i vandløbssystemet og arbejde sig ned gen-
nem vandløbssystemet, som eksemplificeret i Figur 5.5 Teoretisk vil 
det give størst reduktioner på vandindvindingen længst opstrøms i 
vandløbet og mindst nedstrøms i vandløbet. I praksis starter fjernel-
sen af grundvandsindvinding i det delopland der ligger længst op-
strøms og hvor der er et problem i forhold til overholdelse af krav-
værdien. 
 
Fjernelsen af indvindingstilladelser er sket på boringsniveau i forhold 
til, hvor stor en påvirkning, der skal fjernes for at nå kravværdien for 
alle synkronstationer.  
 
Påvirkningen er beregnet på boringsniveau og for hvert delopland er 
der beregnet, hvor megen påvirkning, der skal fjernes for at nå må-
leopfyldelse i forhold til kravværdi. Det er valgt først at fjerne påvirk-
ning fra markvanding, herefter påvirkning fra indvinding til øvrigt er-
hverv og til sidst påvirkning fra indvindingstilladelser til drikkevand. 
 
Miljøcenter Ringkøbing 
For hvert delopland, hvor der er overskridelse af den maksimalt ac-
ceptable påvirkning, er der beregnet en nødvendig reduktion af ind-
vindingen. Denne reduktion er beregnet ”oppe fra” i vandløbssyste-
met. Dvs. at reduktionen først er beregnet i de øverste overskredne 
oplande i vandløbssystemerne. Derefter er påvirkningen genberegnet 
for hele vandløbssystemet, og hvis der stadig forekommer overskri-
delser i de nedstrøms oplande er indvindingen reduceret i det næst-
kommende overskredne opland i nedstrøms retning. Dette gentages 
indtil der ikke forekommer overskridelser.  
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5.3 Resultater 
 
 
5.3.1 Oplande med manglende målopfyldelse 
 
Deloplande i Hovedvandopland Limfjorden, hvor beregningerne har 
vist en overskridelse af den acceptable minimumsvandføring er vist 
på Figur 5.6.  
 
Figur 5.6 viser dels den aktuelle tilstand for alle deloplandene, men 
også hvilke områder, der ikke er vurderet, da de enten mangler krav-
værdier eller medianminimummålinger. Deloplandene med betegnel-
sen ”god” eller ”opstrøms påvirket” har målopfyldelse i forhold til 
kravværdien.  
 
For enkelte af vandløbsspidserne foreligger der ikke en kravværdi, og 
det har for disse områder ikke været muligt at vurdere tilstanden. For 
flere af de mindre vandløbssystemer er der ikke målt en medianmi-
nimumsvandføring ligesom medianminimum mangler for kystoplan-
dene og pumpedigelag. For disse områder er der ikke beregnet en til-
stand, da beregningsgrundlaget mangler.  
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Figur 5.6 Tilstand i forhold til kravværdier for acceptable minimumsvandfø-
ringer med den aktuelle indvindingstilladelse. 
 
 
5.3.2 Vurdering af resultater 
 
De gennemførte beregninger har identificeret de deloplande, hvor på-
virkningen af 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 i denne plan-
periode.  Beregningerne har imidlertid med stor sikkerhed udpeget 
nogle overskredne deloplande, hvor en begrænsning af indvindingen 
kan være nødvendig for målopfyldelse i vandløbene. 
 
Blandt usikkerhederne ved beregningerne kan nævnes:  
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 Beregningerne er mange steder udført på deloplandsniveau 
og ikke på boringsniveau. Herved inddrages ikke detaljerede 
oplysninger om lokal geologi, boringsdybde, afstand til vand-
løb mm. i beregningerne. 

 Summen af påvirkningerne er opgjort på deloplandsniveau 
og forholder sig således ikke til påvirkningen af de enkelte 
vandløbsstrækninger. Der er ligeledes anvendt en samlet 
målsætning for hele deloplandet selv om der er vandløbs-
strækninger i oplandet med forskellige kravværdier.    

 Der er anvendt topografiske skel til opdeling i deloplande og 
ikke grundvandskel. Dette betyder dog sandsynligvis ikke så 
meget i sandede områder med frit grundvandsspejl (f.eks. 
Karup hedeslette), men kan være en fejlkilde andre steder.  

 Det er antaget, at alle boringer ned til 75 meters dybde har 
kontakt til overfladevandssystemerne. Den præcise kontakt 
mellem filtersætning og overfladevandssystemerne kendes 
ikke. 

 Bestemmelse af oprindeligt medianminimum er behæftet 
med betydelige usikkerheder. 

 Recirkulationen fra markvanding (dvs. hvor stor en andel af 
det oppumpede grundvand der nedsiver igen). 

 Recirkulationen fra grundvandsindvinding til dambrug o.l. 
 

Herudover bør der opnås viden omkring: 
 

 Indvinding i pumpedigelag, hvor der ikke kan bestemmes 
medianminimum. 

 Betydning af dræningsforhold. Disse er ikke indregnet i nu-
værende beregninger 

 
Fremskaffelse af et forbedret beregnings- og vurderingsgrundlag må i 
nogle tilfælde forventes at resultere i en anden tilstandsvurdering end 
den der præsenteres i denne vandplan.  
 
 
5.3.3 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 forskellige grader af på-
virkning ligger inden for samme grundvandsforekomst. Vurderingen 
af, hvorvidt grundvandsforekomsten kan opfylde miljømål for kvanti-
tativ tilstand, baseres derfor på en vurdering af størrelsen af den del 
af grundvandsforekomsten, hvor den maksimale vandløbspåvirkning 
er overskredet.  Hvis overskredne deloplande overlapper med 20 % 
eller mere af grundvandsforekomstens areal, opnår forekomsten ikke 
god kvantitativ tilstand. Forekomster med mindre end 20 % over-
skredne deloplande opnår således god kvantitativ tilstand, men i for-
hold til vandløbene er det vigtigt stadig at forholde sig til de over-
skredne deloplande, der ligger i forekomster med god kvantitativ til-
stand.     
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På Figur 5.7 og 5.8 vises de overskredne deloplande i forhold til hen-
holdsvis de terrænnære og de regionale forekomster. Det fremgår af 
vandplanens tabel 2.3.13 og Kortbilag 9 hvilke forekomster, der op-
når god hhv. ringe kvantitativ tilstand.  
 
 

 
Figur 5.7 Sammenhæng mellem terrænnære grundvandsforekomster og på-
virkede deloplande.   
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Figur 5.8 Sammenhæng mellem de regionale grundvandsforekomster og på-
virkede deloplande. 

 

5. Grundvand, side   190 



 

 

5.4 Referencer 
 
/1/ Ovesen, N.B., Iversen, H.L., Larsen, S.E., Muller-Wohlfeil, D.-I. & 

Svendsen, L.M:, Blicher, A.S. og Jensen, Per M. (2000): Afstrøm-
ningsforhold i danske vandløb. Danmarks Miljøundersøgelser, 238 s. 
- Faglig rapport fra DMU, nr. 340, ISBN 87-7772-587-5 

 
/2/ Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer. Miljøministe-

riet. By-og Landskabsstyrelsen, 2010. 
  
/3/ GeoGis 2000 Påvirkningssystemet, 2003-06-01, Rambøll 
 
/4/ Dokumentation for GIS-tematisering af vandløbsoplande og vandfø-

ring til brug for vandplaner. Orbicon 2008 
 
/5/ Brugervejledning til applikation til gennemregning af vandløbspå-

virkning fra markvanding. Orbicon 2008 
 
 

5. Grundvand, side   191 



 

5. Grundvand, side   192 



 

6 Punktkilder 
 
 

6.1 Indledning 
 
Dette notat beskriver hvordan data for punktkilder er anvendt i vand-
planerne og den usikkerhed der knytter sig hertil. 
 
Udledninger fra punktkilderne beregnes for både Status og Baseline 
og nogle steder foreslås gennemført en supplerende indsats. Status 
er beregnet for 2005 medmindre andet er anført. Baseline er udled-
ningen i 2015 efter at der frem til 2012 er gennemført de tiltag som 
allerede er besluttet med regionplaner og spildevandsplaner.  
 
Den supplerende indsats for punktkilder er den indsats der vurderes 
at være behov for til at sikre målopfyldelse i vandområderne inden 
udgangen af 2015. De forskellige virkemidler (indsatser) er nærmere 
beskrevet i virkemiddelkataloget /1/. 
 
Beregning af udledninger er foretaget for den enkelte punktkilde og 
notatet beskriver hvordan denne beregning er foretaget, særlig i de 
situationer hvor der mangler data.  

Til vandplanerne findes en række kortbilag med blandt andet data for 
punktkilder.  
De kan ses interaktivt på en internetadresse, der oplyses sammen 
med selve vandplanen. 

 
Bilag 6.3-6.5 præsenterer et uddrag af data for oplandet. 
 
Når det er vigtigt, at udledningen beregnes for den enkelte punktkilde 
– uanset type – er det fordi vurderingen af de enkelte vandområder 
baseres på vurdering af tilstand og beregning af belastningsforhold 
for hvert af de små deloplande til vandløb og søer, som tilsammen 
udgør det aktuelle vandområde. 
 
 
6.1.1 Usikkerhed på oplande 
 
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 adgang til elektroniske kloakoplandskort og drænkort 
med registrering af afstrømning, der går på tværs af vandskel, 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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6.2  Renseanlæg 
 
I bilag 6.3 er vist en oversigt over samtlige renseanlæg i oplandet. Af 
oversigten fremgår udledningen af vand og stof (NPO) i status og 
baseline samt om der er foreslået en indsats på anlægget. 
 
 
6.2.1  Status 
 
Status beregnes på baggrund af udledningsdata for 2005. Der er tale 
om data for konkret målt udledning fra renseanlæggene. For anlæg 
uden måling af vandmængde og/eller stofkoncentrationer anvender 
WinSPV standardtal, som de fremgår af NOVANA Teknisk Anvisning 
for Punktkilder /nummer i referenceliste/. Dette gælder både kom-
munale og private renseanlæg. 
 
 
6.2.2  Baseline 
 
Baseline beregnes efter allerede gennemførte ændringer (siden 2005) 
og gennemførelse af de tiltag der med de kommunale spildevands-
planer er besluttet gennemført inden 2015. 
 
Hvis der ikke er ændringer sættes udledningen i baseline lig med ud-
ledningen i status. Det har ikke været muligt indenfor tidsrammen at 
gennemgå samtlige kommuners spildevandsplaner og få et overblik 
over de senest vedtagne beslutninger, ligesom mange planer p.t. er 
under revision. Der kan således forekomme fejl i bilag 6.1 i forhold til 
vedtagne spildevandsplaner. Ved manglende viden er baseline sat lig 
med status. 
 
Når et renseanlæg nedlægges og afskæres til et andet renseanlæg, 
udregnes baseline-vandmængden for det tilbageværende rensean-
læg, som summen af vandmængderne fra de to renseanlæg.  
 
Udledningsmængden for NPO beregnes herefter ved at gange den 
samlede ændrede vandmængde med udledningskoncentrationerne for 
statusudledning for tilbageværende anlæg.  
 
 
6.2.3  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 virkemidlerne 4.3, 4.4, 4.5 og 4.6.  Der benyttes de i vir-
kemidlerne angivne renseeffekter som ganges på den aktuelle base-
line udledning for at finde hvor stor en reduktion i udledningen der 
kan opnås. 
 

6. Punktkilder, side   194 



 

6.2.4  Usikkerhed i data 
 
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. Mini-
mumsprøveantallet er fastlagt i spildevandsbekendtgørelsen. På ren-
seanlæg med en kapacitet under 1.000 PE skal der foreligge 6 analy-
ser pr. år. På anlæg indtil 50.000 PE skal der analyseres mindst 12 
prøver. På anlæg over 50.000 PE skal der analyseres mindst 24 prø-
ver. Ved belastningsopgørelsen anvendes 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-
devandet og prøvetagningsudstyret. For mekaniske renseanlæg er 
indholdet af partikulært stof så stort, at det kan være vanskeligt at 
udtage en repræsentativ prøve af afløbsvandet. På moderne biologi-
ske renseanlæg med næringssaltfjernelse er indholdet af partikulært 
stof lavt og afløbsvandet derfor så homogent at denne usikkerhed er 
væsentligt reduceret. Usikkerheden på prøvetagningen reduceres og-
så, fordi flere og flere renseanlæg får installeret moderne permanent 
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 bestem-
melser af koncentrationen. På hovedoplandsniveau, hvor der typisk 
vil være flere renseanlæg, vil usikkerheden dog blive begrænset, fordi 
de enkelte usikkerheder udligner hinanden. 
 
 

6.3  Regnbetingede udløb (RBU) 
 
I bilag 6.4 er vist en oversigt over regnbetingede udledninger i oplan-
det. Af oversigten fremgår udledningen af vand og stof (NPO) i status 
og baseline samt om der er foreslået en indsats på udløbet. 
 
 
6.3.1  Status 
 
Status beregnes på baggrund af de data Kommunerne/Amterne har 
langt ind i databasen WinRis.  
Der anvendes normalårs data fra 2007. De udledte vandmængder og 
stofbelastninger som er registreret for det enkelte udløb i WinRIS, er 
beregnet vha. bygværksoplysninger og enhedstal genereret på bag-
grund af lokale nedbørsmålinger.  
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6.3.2  Usikkerhed (generel) 
 
Der er stor variation i kvaliteten af data om RBU i de enkelte kommu-
ner. 
Ingen data er baseret på konkrete målinger i felten og kvaliteten va-
rierer fra meget grove skøn og estimater til data genereret på byg-
værksniveau gennem modelberegninger. 
Alle data om belastningen, inklusive de modelberegnede, er derfor 
behæftet med betydelig usikkerhed. 
 
 
6.3.3  Baseline 
 
Baseline er generelt sat lig statussituationen, da det ikke har været 
muligt at gennemgå samtlige kommuners spildevandsplaner indenfor 
den afsatte tid. 
 
 
6.3.4  Usikkerhed  
 
Usikkerheden på status data gælder også baseline. Det må antages, 
at mange kommuner har forudsat etablering af bassiner i deres spil-
devandsplaner. Da disse tiltag ikke er medtaget, vil de beregnede be-
lastninger i baselinesituationen i visse tilfælde være overestimerede. 
 
 
6.3.5  Indsats  
 
Indsatsen på overløbsbygværkerne sker med henblik på at reducere 
udledningen af iltforbrugende stoffer, hvor påvirkningen af vandløbs-
strækninger vurderes for stor. 
Indsatsen består i etablering af first-flush bassin som udgangspunkt 
på 5 - 10 mm. (virkemiddel nr. 4.7) 
Beregningerne af indsatsen er baseret på oplysningerne om de nuvæ-
rende udledninger, som er beskrevet under baseline og forudsætnin-
gen om, at udledningen reduceres til 250 m3/red. Afhængigt af af-
løbstallets størrelse svarer det til et bassin på op til 10 mm 
 
 
6.3.6  Usikkerhed 
 
Beregningerne af indsatsen er baseret på de oplysninger om de nu-
værende udledninger som er beskrevet under status og baseline, 
hvor baseline i udledninger fra overløbsbygværker generelt er sat lig 
statussituationen, dels fordi der generelt har været sparsomme op-
lysninger om indsatser i kommunernes spildevandsplaner, dels fordi 
klarhed om indsatsernes gennemførelse i perioden frem til 2012 af-
ventede gennemgribende revisionsprocesser som følge af kommune-
sammenlægninger, og dels fordi det ikke har været muligt at gen-
nemgå samtlige kommuners spildevandsplaner indenfor den afsatte 
tid.  
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Det betyder at de beregnede indsatser på de regnbetingede udløb er 
forbundet med en vis usikkerhed og i nogle tilfælde er overestimere-
de. 
 
Belastningen fra de regnbetingede udledninger varierer meget fra år 
til år afhængigt af det konkrete års nedbørsmønster (mængde og in-
tensitet). Da der tages udgangspunkt i en tilbageskuende gennem-
snitsbelastning (normalår) selvom det er erkendt, at nedbørsmængde 
og intensitet er stigende som følge af klimaforandringer, kan den be-
regnede belastning være underestimeret i forhold til den reelle be-
lastning.  
 
Der er kun beregnet indsats på oplande, hvor den samlede udledning 
fra overløbsbygværker, ifølge WinRIS (med supplerende oplysninger), 
er større end 250 m3/red. Ha. 
 
Eventuelle fejl i WinRIS kan betyde, at det i realiteten både kan være 
flere steder hvor det er nødvendigt at bygge bassiner og steder, hvor 
eksisterende bassinvolumen er tilstrækkeligt. 
 
Specielt skal det fremhæves, at beregningerne er udført med det 
formål at give et overslag over omkostningerne ved den samlede ind-
sats for alle udløbene i oplandene til en vandløbsstrækning. Usikker-
heden på beregninger på det enkelte udløb kan være overordentlig 
stor. 
 
Kommunerne må i forbindelse med den kommunale handleplan og 
revision af spildevandsplanen tage stilling til, hvordan regulering af 
regnbetingede udledninger konkret udmøntes inden for rammen af de 
statslige indsatsprogrammer.  
 
 

6.4  Spredt bebyggelse 
 
For den spredte bebyggelse anvendes oplysninger om adresser, byg-
ninger og afløbskoder fra OIS (BBR). 
 
 
6.4.1 Status 
 
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 kan oversættes til BLST’s afløbskoder angi-
vet i bilag 6.2. Novanas vejledende tal for udledte mængder ganges 
på ejendomme registreret med udledning.  
 
 
6.4.2  Baseline 
 
Baseline 2015 beregnes ved at sammenkøre punkterne for de enkelte 
spredte bebyggelser med de gældende kort over renseklasser for 
spredt bebyggelse ved hjælp af GIS-analyser. Det antages herefter at 
de ejendomme, der skal have forbedret rensning i baseline, vil rense 
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svarende til et minibiologisk renseanlæg. Renseeffektiviteten for de 
forskellige renseklasser ses i nedenstående tabel. 
 
 

Rense-
klasse 

Afløbskode 
BLST 

Renseef-
fektivitet N 

Enseeffek-
tivitet 

 P 

Renseef-
fektivitet O 

Renseef-
fektivitet 

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 
 
 
6.4.3  Indsats 
 
Udover indsatsen i baseline gennemføres en indsats på ejendomme i 
spredt bebyggelse hvis det i et delopland vurderes at målsætningerne 
for et vandområde ikke vil blive opfyldt medmindre belastningen re-
duceres. Der er altså tale om et supplement til regionplanens områ-
deudpegninger. 
 
En opgørelse viser, at de i regionplanen udpegede oplande før indsats 
har en Bi-5 belastning på mellem 0,5 og 1,5 kg Bi-5/ha/år. Usikker-
hedsfaktorer taget i betragtning er afskæringskriteriet i denne vand-
plan herefter som udgangspunkt sat til 0,75 kg Bi-5/ha/år for oplande 
der skal have forbedret spildevandsrensning. Desuden udpeges vand-
løbsoplande hvor en konkret vurdering tilsiger indgreb. 
 
Der er også foreslået gennemført indsats på ejendomme i spredt be-
byggelse i søoplande, hvor de målrettede virkemidler i grøn vækst ik-
ke er tilstrækkelige til at opnå målopfyldelse. 
 
Der er også foreslået gennemført indsats på ejendomme i spredt be-
byggelse i søoplande, hvor de målrettede virkemidler i grøn vækst ik-
ke er tilstrækkelige til at opnå målopfyldelse. 

Der er benyttet virkemidlerne: 

• 4.1 forbedret spildevandsrensning SO,  
• 4.2 forbedret spildevandsrensning SOP.   

Effekten af at etablere et hhv. et SO-anlæg og et SOP-anlæg, svarer 
til de renseprocenter, ift. urenset spildevand, der er nævnt i tabel 1.  

 

6.4.4  Usikkerhed 
 
Oplandsafgrænsning 
Regionplaner og Vandplaner anvender topografiske oplande, hvis af-
grænsninger er behæftet med usikkerhed. 
Påbud til en ejendom om forbedret rensning, forudsætter at ejen-
dommenes afledning til vandområdet i oplandet er dokumenteret. 
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Omfanget 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 fejagtigt 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 (Sta-
tens VURderingsregister). Størst usikkerhed er tilknyttet kolonihave-
huse, 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.  
 
 

6.5  Virksomheder 
 
I bilag 6.6 er vist en oversigt over virksomheder med direkte udløb i 
oplandet. Af oversigten fremgår udledningen af vand og stof (NPO) i 
status og baseline samt om der er foreslået en indsats på udløbet. 
 
 
6.5.1  Status 
 
Status beregnes på baggrund af udledningsdata fra Novana indberet-
ningen for 2005.  
 
 
6.5.2  Baseline 
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Med mindre der foreligger konkret viden for de fremtidige tiltag for 
virksomhedsudledning sættes Baseline lig med Status 2005. Med 
konkret viden for fremtidige tiltag, menes tiltag omfattet af meddelte 
godkendelser. 
 
 
6.5.3  Indsats 
 
Der er ikke identificeret virksomheder i oplandet hvor der er behov 
for indsats. 
 
 
6.5.4  Usikkerhed i data 
 
Variationer i produktion på virksomheden kan medfører at udlednin-
gen variere i størrelse. Virksomheden kan i planperioden foretaget en 
produktionsforøgelse der medføre en øget udledning. 

 

6.6  Ferskvandsdambrug 
 
I bilag 6.5 er vist en oversigt over dambrug i oplandet. Af oversigten 
fremgår udledningen af vand og stof (NPO) i status og baseline samt 
om der er foreslået en indsats på dambruget. 
 
 
6.6.1  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 be-
nyttet betyder, at vi har brugt det antal ton, det enkelte dam-
brug har fodret med og produceret i 2005. Ud fra det teoretisk 
beregnede produktionsbidrag, er udledningen beregnet ved at 
trække rensegraden for de renseforanstaltninger, der er etab-
leret på dambruget, fra. 

 Ved enkelte dambrug med lavt foderforbrug og stor opholds-
tid, bliver resultatet, at den teoretiske beregning af den orga-
niske 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 organisk stof fiskene optager 
samt dambrugets rensegrad for det specifikke næringsstof. 

 
 
6.6.2  Baseline 
 
Med mindre der foreligger konkret viden for de fremtidige tiltag for 
havbrug og ferskvanddambrug, sættes Baseline lig med Status 2005. 
Konkret viden for fremtidige tiltag er ofte, at dambruget nedlægges. 
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6.6.3  Indsats 
 
På vandløbstrækninger påvirket af organisk stof, og hvor det skønnes 
at dambruget er den væsentligste kilde, at der benyttet virkemiddel 
5.1 (Recirkuleing). 
 
6.6.4  Usikkerhed i data 
 
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 

 

6.7  Havbrug/indpumpningsanlæg 
 
I bilag 6.5 er vist en oversigt over havbrug/indpumpningsanlæg i op-
landet. Af oversigten fremgår udledningen af vand og stof (NPO) i 
status og baseline samt om der er foreslået en indsats på anlægget. 
 
 
6.7.1  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 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. 
 
 
6.7.2  Baseline 
 
Med mindre der foreligger konkret viden for de fremtidige tiltag for 
havbrug sættes Baseline lig med Status 2005. 
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6.7.3  Indsats 
 
Der er generelt ikke foretaget beregninger af indsats på havbrug. 
 
 
6.7.4  Usikkerhed i data 
 
Der kan være havbrug, der har haft et afvigende foderforbrug eller en 
afvigende produktion i 2005 i forhold til normalt. Her vil statusudled-
ningen være afvigende fra et normalt år ligesom Baseline dermed vil 
være afvigende 
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/2/ Spildevandsforskning fra MST nr. 4 1990: Bestemmelse af belast-
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7. Belastningsopgørelser 
 
 
7.1 Dokumentation, opgørelse af nærings-
stoftilførsel til vandområder 
 
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 finder under 2.2. påvirkninger 
 
 

7.2 Oplandskort 
 
I første omgang er hele landet opdelt i deloplande.  
Til alle kystafsnit er der udarbejdet kort med topografiske oplande, 
hvorfra der sker afstrømning 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 fremgår af de bagved-
liggende tabeller til oplandskortet i Web-GIS. 
 
 

7.3 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 
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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.  
 
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 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatspro-
grammer på hjemmesiden). På grund af særlige geologiske forhold er 
der i oplandet til Limfjorden desuden indregnet en forsinkelse i effek-
ten af allerede gennemførte tiltag i vandmiljøplanerne (baggrund for 
denne beregning fremgår af Retningslinjer for udarbejdelse af ind-
satsprogrammer på hjemmesiden). For fosfor er det alene bidraget 
fra spildevand 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. 
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7.4 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. 
 
 

7.5 Beregning af kvælstof og fosfortilførsel 
til søer og kystvandsområder 
 
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.  
 
 

7.6 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 stoftrans-
port over årene 2001-2005 således, at der kan laves en rime-
ligt sikker opgørelse 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 belastning.  
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 3 svarer til, at der ikke findes data for koncentration eller be-
lastning (umålt opland), og arealbidraget må derfor beskrives 
på baggrund af målinger i andre tilsvarende oplande. 

 
 

7.7 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. 
 
 
7.8 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 in-
den for et givent hovedvandopland (dvs. in-
den for ID_UNIQUE) 

4 NS_OPLAND Flydende Id for delopland nedstrøms ”OPLANDS_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 bebyggelse) 
(afstemt efter målinger og punktkildebidrag) 
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 delopland  
(retention for status-beregningen) 

11 Pret_pct Flydende Retention for P i sø i pågældende delopland 
beregnet under forudsætning af ekstern be-
lastning som ved status og under forudsæt-
ning af, at søen har opnået en ligevægtstil-
stand 

12 Sikkerhed Heltal Sikkerhed for opgørelse af transport ud af 
oplandet. 1 svarer til størst sikkerhed og 3 
til mindst sikkerhed. Omfang af datagrund-
laget for belastningsopgørelser jf. retnings-
linjernes beskrivelse af tre niveauer for må-
linger af stoftransport samt beskrivelse i 
baggrundsnotat 

13 Kystvand Tekst Kystvand (vandplanniveau), som deloplan-
det er knyttet til 
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