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1. Indledning 

Som en del af implementeringen af Vandrammedirektivet i Danmark skal amterne udarbejde en 
basisanalyse for det målsatte overfladevand og grundvand. I Danmark har denne analyse været 
delt i to. Del I – der blev udført i 2004 - omfattede således bla. en identifikation og typeinddeling af 
vandområderne, mens del II - der afrapporteres med nærværende rapport - bla. omfatter en 
analyse af risikoen for, at vandområderne ikke opfylder deres målsætning i 2015. 

I følge Vandrammedirektivet skal vandforekomsterne i 2015 være i en "god økologisk tilstand". Der 
er dog endnu ikke udsendt retningslinier, der definerer denne tilstand. I basisanalysens del II tager 
risikovurderingen derfor udgangspunkt i målsætningen fra den gældende regionplan. En række 
påvirkninger af vandforekomsterne er allerede identificeret i forbindelse med basisanalysens del I. 
Forventede udviklingstendenser i disse påvirkninger beskrives i basisanalysens del II, og udgør 
sammen med den eksisterende viden om vandforekomsternes tilstand grundlaget for risiko-
analysen. 

For både vandløb, søer og kystvande skal risikoanalysen omfatte forventede udviklingstendenser i 
påvirkningerne begrundet i allerede planlagte og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med 
effekt på vandforekomsten. Påvirkningerne i form af punktkilder er i denne rapport behandlet i 
afsnit 6, mens arealpåvirkningerne er indarbejdet i afsnittene om søer (afsnit 3) og kystvande 
(afsnit 4), da det er i disse vandforekomster arealpåvirkningerne vil have betydning. 

1.1. Rapportens geografiske dækning 

Ved inddelingen af Danmark i vandområdedistrikter er der taget hensyn til oplandsgrænser frem for 
administrative grænser. I praksis betyder dette, at man i forbindelse med f.eks. basisanalysen er 
nødt til at samarbejde på tværs af amtsgrænser, for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger. 
Vanddistrikt 65 (VD65) omfatter oplandene til Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord, Dybe Å samt en 
del af Limfjorden, og indebærer dermed et samarbejde mellem en række amter.  

Oplandet til Nissum Fjord varetages udelukkende af vanddistriktsmyndighed 65, Ringkjøbing Amt. 
Ringkjøbing Amt er endvidere vanddistriktsmyndighed for 80 % af Ringkøbing Fjords opland. De 
øvrige 20 % er beliggende i Ribe og Vejle amter. 

Oplandet til Limfjorden varetages gennem Limfjordssamarbejdet med styregrupperepræsentanter 
fra de tre amter: Ringkjøbing Amt, Viborg Amt og Nordjyllands Amt. Det er i Limfjordssamarbejdet 
besluttet, at afrapportere Limfjordsoplandet for sig, hvorfor dette ikke er indeholdt i nærværende 
rapport. Af sproglige årsager vil det af denne rapport omfattede område dog blive benævnt 
vanddistrikt 65. 

1.2. Rapportens opbygning 

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning til hvorledes basisanalysens del II skal udføres, hvorved 
der i videst muligt omfang sikres en fælles forståelse af analysens omfang. En væsentlig del af 
grundlaget for basisanalysens del II er dog amternes regionplaner og disses krav til målopfyldelse. 
Da disse krav varierer fra amt til amt er der ad den vej opstået forskelle i tilgangen til analysen 
amterne imellem. Det enkelte amts kriterier for at gennemføre basisanalysens del II er beskrevet i 
rapportens første halvdel. 

Der er fra Miljøstyrelsen lagt op til, at afrapporteringen af basisanalysens del II overvejende skal 
ske i form af gis-kort. Disse vil i nærværende rapport være at finde som kortbilag i rapportens 
anden halvdel.  
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2. Vandløb 

2.1. Risikoanalysens omfang i relation til vandløb 

Risikoanalysen for vandløb skal ifølge vejledningen omfatte 

• Oversigt over typer af påvirkninger i de enkelte vandområder. Påvirkningerne kan grupperes 
for effekter der berører henholdsvis biologiske-, hydromorfologiske- og fysisk-kemiske forhold.  

• Oversigt over gældende regionplans målsætning for vandområdernes kvalitet, så vidt muligt 
vist på GIS-kort , samt angivelse af tilstanden i forhold til gældende regionplanens målsæt-
ning for vandområdernes kvalitet ved udgangen af 2015. 

2.2. Vurdering af påvirkninger  

Vurderingen af hvilke strækninger, der i 2015 må formodes at være påvirkede, baserer sig på den 
eksisterende viden om den nuværende tilstand og målsætningsopfyldelse samt viden om planlagte 
tiltag til miljøforbedring. De enkelte amters vidensgrundlag og målsætningskrav har dog – i sagens 
natur – ikke været ens, hvorfor det har været nødvendigt med forskellige tilgange til hvorledes 
analysen konkret har skullet udføres i det enkelte amt. De enkelte amters grundlag for analysen 
gennemgåes derfor i det efterfølgende. 

2.2.1. Påvirkninger og kriterier  – Ringkjøbing Amt 

2.2.1.1. Definition af påvirkninger 

Kilder til påvirkninger er generelt oversat til basisanalysens påvirkningstyper ud fra nedenstående 
skemaer: 

Påvirkningstyper fra basisanalysens vejledning 
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Regulering x x x   
Vedligeholdelse x x x   
Naturgivne forhold x x x   
Grundvandsindvinding  x x   
Vandindvinding fra vandløb  x x   
Rensningsanlæg x x x (x) x 
Regnvandsbetingede udledninger x x x (x) x 
Spildevand fra spredt bebyggelse x x x (x) x 
Udledninger fra dambrug x x x (x) x 
Søpåvirkninger x    x 
Opstemninger x x x   
Okker x     
(x): medtages ikke på kortet, men det er fra disse kilder, der er risiko for udledning af miljøfarlige stoffer. 
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Ovenstående afviger fra Miljøstyrelsens vejledning ved at definere spildevandsudledninger som en 
direkte biologisk påvirkning. Denne opfattelse deles i øvrigt af bla. Viborg, Nordjyllands og Vejle 
amter. 

Med hensyn til miljøfarlige stoffer, så skal samtlige dambrug ved anvendelse og udledning af 
medicin og hjælpestoffer senest 1. januar 2007 overholde de vandkvalitetskrav som er fastsat i 
Regionplan 2005 eller som supplerende udmeldes af Miljøstyrelsen primo 2006. Administrationen 
har udsendt påbudsvarsler til samtlige dambrug vedr. krav om overholdelse af vandkvalitetskrav. 
På denne baggrund har Ringkjøbing Amt valgt ikke at udpege strækninger nedstrøms dambrug, 
som værende påvirkede af miljøfarlige stoffer pr. 2015. 

I Ringkjøbing Amts vandløb findes derudover kun fire målinger af miljøfarlige stoffer, hvorfor amtet 
har valgt ikke at udpege nogen strækninger som værende påvirkede af miljøfarlige stoffer pr. 2015. 
To af målingerne – Gjaldbæk Bro og Ahlergårde - ligger i Skjern Å, hvor målsætningen er opfyldt. 
Een måling er foretaget i udløbet fra Herning Renseanlæg. Strækningen nedstrøms herfor opfylder 
ikke målsætningen, men årsagen hertil vurderes at være udledningen af organisk stof frem for 
udledningen af miljøfarlige stoffer. Endelig udleder en galvaniseringsvirksomhed til Brødbæk, hvor 
målsætningen ikke er opfyldt. Årsagen hertil vurderes primært at være okker i vandløbet. Generelt 
må miljøfarlige stoffer formodes at kunne findes i udledningsvand fra renseanlæg og regnvands-
betingede udløb samt i udledninger fra visse dambrug. 

For de strækninger, der for nuværende ikke opfylder regionplanens målsætning mht. vandløbs-
kvalitet, er regionplanens årsagskoder blevet transformeret til basisanalysens påvirkningstyper ud 
fra følgende skema: 

Påvirkningstyper fra basisanalysens 
vejledning 

B FM KH MFS N 

Årsagskoder fra regionplanen 
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1 Spildevand fra spredt bebyggelse og/eller landbrugsbetingede 
udledninger x    x 

2 Spildevand fra dambrug x    x 
3 Spildevand fra renseanlæg og/eller regnvandsbetingede udledninger x    x 
4 Dårlige fysiske forhold x x    
5 Okker x     
6 Manglende vandføring x  x   
7 Andet (f.eks. søpåvirkning, forgiftning, dårlige passageforhold) x    (x) 
8 Årsag ukendt x     

 
Endelig er de biologisk påvirkede strækninger suppleret ved at vurdere regionplanens krav til 
smådyr, fisk og fiskepassage. Hvis et af disse kriterier ikke er opfyldt på en given strækning, er 
strækningen regnet som værende biologisk påvirket. Kriterierne fremgår af nedenstående tabel. 
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Målsætning Vandløbskvalitet 
(generelle krav til 
faunaklassen)1 

Fiskebestand Fiskepassage 

A 
 o 6 ingen Skal sikres 

B0 
 ingen ingen 

B1/B2 
o 5 

Den fundne ørredbestand pr. 100 m2 skal som et minimum 
opfylde formlen: 
 

1 
6

fisk års-2  #
   

18

årsfisk-1  #
  

 45

årsfisk-½  #
≥







++  

B3 

Mindre vandløb (0 - 4 m’s bredde): Mindst 1 art almindelig eller 
ørred tilstede. 
 
Større vandløb (over 4 m’s bredde): Mindst 3 arter almindelige 
eller ørred tilstede. 

Skal sikres 

C/D/E/E* 
 

o 4 

B(F) 
Fastsættes på 
baggrund af en 
konkret vurdering 

ingen ingen 

Note: Hvis faunaklassen gennem de seneste 5 år har ligget højere end det generelle krav, er målsætningsklassen som 
udgangspunkt fastsat ud fra dette højere niveau. 
 

I basisanalysens del II skal påvirkningerne identificeres til et niveau svarende til de 5 nævnte 
påvirkningstyper (B, FM, KH, MFS, N). Såfremt en strækning allerede er udpeget som værende 
f.eks. fysisk (morfologisk) påvirket, er der intet krav om yderligere at undersøge hvorvidt andre 
forhold også berettiger en udpegning af strækningen som værende fysisk (morfologisk) påvirket. 

Dette har haft praktisk betydning, idet man i forbindelse med basisanalysens del I identificerede 
regulerede og vedligeholdte vandløb. Disse to kilder til påvirkninger svarer begge til 
påvirkningstyperne B, FM og KH, og omfatter 94 % af alle vandløb i Ringkjøbing Amt. For disse 
vandløb er det - udover de påvirkninger, der allerede er identificeret qua regionplanens 
årsagskoder - ikke forsøgt yderligere at identificere kilder til påvirkninger. De resterende 6 % af 
vandløbsstrækningerne er herefter gennemgået for om muligt at identificere en eller flere af de 
nævnte kilder til påvirkning. 

2.2.1.2. Kriterier anvendt ved vurdering af vandforekomsternes tilstand pr. 22. december 2015 

Basisanalysens risikovurdering skal munde ud i en placering af alle målsatte vandløb i en af 
følgende kategorier: 

 Vurdering af vandforekomsternes tilstand pr. 22. december 2015 

Ia Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende regionplanmål nås. 
Ib Tilgængelige data indikerer ikke risiko for at gældende regionplanmål ikke nås, men kvaliteten og 

anvendeligheden af de tilgængelige data kan forbedres. 
IIa Det er muligt at gældende regionplanmål ikke nås, men der mangler data til at vurdere dette tilstrækkelig 

sikkert. 
IIb Det er sandsynligt at gældende regionplanmål ikke nås, men hvor yderligere karakterisering og / eller 

overvågning er nødvendig for at iværksætte foranstaltninger. 
IIc Det er allerede er klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende regionplanmål ikke 

kan nås. 
 

For at gøre kategorierne operationelle, har Ringkjøbing Amt – med udgangspunkt i den nuværende 
regionplans krav til vandløbskvalitet (smådyrsfauna), fisk og fiskepassage - anlagt nedenstående 
fortolkning af basisanalysens kategorier for vandløb: 
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 Kriterier 

Ia Smådyr: Målsætningen opfyldt ved den seneste bedømmelse, og den beregnede faunaklasse er højere end 
målsætningsklassen. Strækninger med en faunaklasse 6 eller 7 er ligeledes placeret i Ia. 
 
Fisk: Ingen fiskevandsmålsatte vandløb vurderes med sikkerhed at kunne opfylde målsætningen i 2015, 
hvorfor kategorien Ia ikke anvendes for disse vandløb. 
 
Passage: Fri passage. 

Ib Smådyr: Målsætningen opfyldt ved den seneste bedømmelse. 
 
Fisk: Målsætningen opfyldt ved den seneste bedømmelse. 
 
Passage: Fri passage. 

IIa Smådyr: Målsætningen ikke opfyldt ved den seneste bedømmelse og den beregnede faunaklasse afviger 
højst en klasse i forhold til målsætningsklassen.  
 
Fisk: Forsigtighedsprincippet er anvendt således, at fiskevandsmålsatte vandløb, der ikke opfylder 
målsætningen pr. definition højst kan placeres i kategori IIb. Kategori IIa anvendes således ikke for disse 
vandløb. 
 
Passage: Ikke fri passage. 

IIb Smådyr: Målsætningen ikke opfyldt ved den seneste bedømmelse og den beregnede faunaklasse afviger 
højst to klasser i forhold til målsætningsklassen. 
 
Fisk: Målsætningen ikke opfyldt ved den seneste bedømmelse. 
 
Passage: Ikke fri passage 

IIc Smådyr: Målsætningen ikke opfyldt ved den seneste bedømmelse og den beregnede faunaklasse afviger 
mere end to klasser i forhold til målsætningsklassen. 
 
Fisk: Målsætningen ikke opfyldt ved den seneste bedømmelse. 
 
Passage: Ikke fri passage 

 

2.2.2. Påvirkninger og kriterier  – Ribe Amt 

2.2.2.1. Definition af påvirkninger 

 
Påvirkningstyper fra basisanalysens 
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Kilde til påvirkning 

B FM / KH MFS / N 

Spildevandsudledning, inkl udsivning fra depoter o.lign. 3,5,6,8  x x 

Kølevand  x  

Regulering/rørlægning/kystbeskyttelse x FM (rør) x  

Døde å- opstuvninger dambrug x x KH  

Dræning  x KH x (N) 

Klapning x x x 
Vedligeholdelse af vandløb og sejlrender  x x x 

Dambrug x x x 

Havbrug x  x 

Råstofindvinding x x x 

Søtransport (MFS bundmaling miljøafd) x  (x) 
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Påvirkningstyper fra basisanalysens 
vejledning 
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Kilde til påvirkning 

B FM / KH MFS / N 

Erhvervsfiskeri x  x 

Energiproduktion (incl. vandkraft og havvindmøller) x x  

Indvinding af overfladevand  x  
Landbrugsdrift   x 
Vandindvinding i opland  (KH) x - 
Badning   x 

Anden rekreativ anvendelse x  x 

 
Ribe Amt har desuden opstillet følgende kriterier: 

• Kategorierne Ia, Ib, IIa, IIb og IIc bruges kun til at betegne om der i 2015 kan forventes 
målsætningsopfyldelse hvad angår forureningsgrad (og ikke f.eks. miljøfarlige stoffer). 

• Alle vandløb, der er udpeget til at være påvirkede af miljøfarlige stoffer, er i fare for ikke at 
kunne opfylde kravet til god kemisk kvalitet i 2015. Ribe Amt har valgt at illustrere denne 
problemstilling på et særskilt kort. 

• Alle rørlagte vandløbsstrækninger, der er indskudte i målsatte vandløb, er udpeget som 
potentielt stærkt modificerede vandløb. Alle disse strækninger tilhører påvirkningstype FM(1) 
og placeres i risikogruppe IIc. 

• Alle C-målsatte vandløb er udpeget som potentielt stærkt modificerede og udpeget som 
påvirkningstype KH(1) og FM(1). 

• Okkerbelastede vandløb og B(F)-målsatte vandløb betragtes som B-målsatte mht. 
risikokategori I og II (som skema foroven) og tilhører påvirkningstype FM(1). 

• Vandløb påvirket i uacceptabel grad af grundvandsindvinding er udpeget i samråd med Ribe 
Amts grundvandskontor. Disse vandløb er henført til påvirkningstypen KH(1). 

 

2.2.3. Påvirkninger og kriterier  – Vejle Amt 

2.2.3.1. Målsætningssystem med vurderingskriterier m.v. 

Vandløbene er målsat forskelligt, afhængigt af vandføringen, de naturgivne faldforhold og graden 
af menneskelig påvirkning. Der er naturlig forekomst af smådyr (insektlarver etc.) i alle vandløb, og 
i nogle vandløb vil der også naturligt kunne leve fisk. Bortset fra i vandløb med lempet målsætning 
gælder det generelt, at plante- og dyrelivet kun må være svagt påvirket af menneskelig aktivitet. 

Både smådyr og fisk påvirkes af vandets kvalitet (vandets renhed) og vandløbskvalitet (varierede 
fysiske forhold). Samtidig stiller de forskellige arter af smådyr og fisk forskellige krav til vandløbene, 
og derfor kan man ved at undersøg dyrelivet i et vandløb få et godt overblik over, hvordan 
vandløbet har været påvirket af menneskelig aktivitet i de senere år. 
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Miljøtilstanden i et vandløb bedømmes bl.a. ud fra antallet og artssammensætningen af 
smådyrene, og udtrykkes ved en faunaklasse. Det er for alle vandløb fastsat et krav til 
faunaklassen, som benævnes målsætningsklassen.  Desuden er der krav til fiskebestandens 
størrelse og sammensætning i fiskevandsmålsatte vandløb. Fiskebestanden opgøres som en 
beregnet ørredbestand pr. m vandløb og/eller registrering af antal fiskearter.  

Oversigt over kravene i Vejle Amt Regionplan og vandløb med forskellige målsætninger. Kravet til faunaklassen (kaldet 
målsætningsklassen) afhænger bl.a. af de fysiske forhold samt den lokalt fundne faunaklasse og kan derfor lokalt afvige fra 
den generelle målsætningsklasse. Bemærk også, at kravene til fiskebestandene er baseret på naturlig forekomst uden 
udsætninger. Desuden at  3- og 9-pigget hundestejle ikke tæller med i kravet om to arter, idet hundestejlerne trives godt i 
forurenet vand. Derimod medtages de rentvandskrævende bæklampret og flodkrebs i kravet om to arter, selv om de ikke er 
fisk.  
 
Målsætning 

Betegnelse Generel 
målsætningsklasse 
(evt. lokalbestemt 
afvigelse) 

Krav til naturlig forekomst af fisk, 
bæklampret og flodkrebs 

S
kæ

rp
et

  A Særligt 
interesseområde 

7  
(5 eller 6)  

1,5 ørreder pr. m vandløb i vandløb, der er 
mindst 1 m brede.  
0,75 ørreder pr. m vandløb i mindre 
vandløb 

B0 Biologisk værdifuldt 
vandløb 5 (6) Ingen 

B1 
Gydevandløb for 
ørreder og andre 
laksefisk 

5 (6) 
1 ørred pr. m vandløb i vandløb, der er 
mindst 1 m brede. 
 0,5 ørred pr. m vandløb i mindre vandløb 

B2 
Vandløb for ørreder 
og andre laksefisk 5 (6) 

0,25 ørred pr. m vandløb 
samt forekomst af en anden art 
(ikke hundestejle) 

G
en

er
el

  

B3 
Vandløb for ål, 
aborrer, gedder og 
karpefisk 

(4) 5  (6) 
 
 

Forekomst af to arter (ikke hundestejle) 

C Grøfter og kanaler til 
afledning af vand 4 Ingen 

Le
m

pe
t  

D 
Vandløb påvirket af 
spildevand 4 Ingen 

 

Ud over de nævnte krav til faunaklassen og fiskebestanden, indeholder Regionplanen også krav 
om fri op- og nedstrøms faunapassage til og fra alle vandløb med skærpet eller generel 
målsætning (A eller B-vandløb). Desuden må der ikke udledes miljøfarlige stoffer til vandløbene, 
hvis der er fare for, at vandkvalitetskravene overskrides.. Regionplanen indeholder dog ikke en 
specifik plan for, hvornår der skal være skabt fri faunapassage ved faunaspærringer eller hvornår 
udledningen af miljøfremmede stoffer skal være ophørt. Derfor er der ved denne analyse taget 
udgangspunkt i, at de nuværende faunaspærringer og udledninger af miljøfarlige stoffer også finder 
sted i 2015, med mindre der allerede nu er indgået bindende aftaler om miljøforbedringer, som 
eliminerer problemerne inden 2015. 

Vandområderne inddeles i fem hovedtyper, hvor type I a og I b tildeles de vandområder, hvor 
Regionplanens krav forventes opfyldt i 2015. Tilsvarende betegner typerne II a, II b og II c de 
vandområder, hvor kravene ikke forventes opfyldt. 

Faunaklassen er i Vejle Amt i gennemsnit undersøgt et sted for hver km vandløb og 
fiskebestanden for hver 1,7 km.  

Vejle Amt har taget udgangspunkt i Regionplanens hovedkrav vedr. faunaklasse, fiskebestand, 
faunapassage og miljøfarlige stoffer ved inddelingen af de målsatte vandløb i de fem hovedtyper  
(se nedenstående tabel). Det skal bemærkes, at der ikke er udsat ørreder i det år, der er lavet 
fiskeundersøgelser, og hvor resultatet er brugt til at vurdere fiskebestandens størrelse. Desuden at 
der ikke ved vurderingen er forventet fisk i vandløb med lempet målsætning. 
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Hovedkriterier ved typeinddelingen af vandløb i Vejle Amt. Hovedprincippet er, at "ringeste" type bestemmer typen, hvis der 
er krav til den pågældende parameter. Kriterierne er yderligere beskrevet nedenfor. 
Type Faunaklasse 

(alle målsatte vandløb) 
Fiskebestand 
(kun krav i A, B1, B2 og B3 vandløb) 

Faunapassage Miljøfarlige stoffer 

I a Faunaklassen bedre end 
målsætningsklassen 

Regionplanens minimumskrav opfyldt Fri passage til og fra 
havet 

Ingen udledning 
opstrøms 

I b Faunaklassen = 
målsætningsklassen 

Regionplanens minimumskrav opfyldt Fri passage til og fra 
havet 

Ingen udledning 
opstrøms 

II a 1 faunaklasse dårligere  
end målsætningsklassen 

Regionplanens minimumskrav ikke opfyldt Fri passage til og fra 
havet 

Ingen udledning 
opstrøms 

II b 2 faunaklasser dårligere end 
målsætningsklassen 

Regionplanens minimumskrav ikke opfyldt Fri passage til og fra 
havet 

Udledning 
opstrøms 

II c Mindst 3 faunaklasser 
dårligere end 
målsætningsklassen 

Regionplanens minimumskrav ikke opfyldt Ikke fri passage til 
og fra havet 

Udledning 
opstrøms 

 

Følgende hovedprincipper er anvendt ved typeinddelingen af vandløb 

• at et B0-vandløb kun placeres i type I, hvis alle tre krav vedr. faunaklasse,  faunapassage 
og udledning af miljøfremmede stoffer forventes opfyldt i 2015. Herefter afgør den 
forventede faunaklasse, om vandløbet placeres i type I a eller I b. 

• at et A, B1, B2 eller B3-vandløb kun placeres i type I, hvis alle fire krav vedr. faunaklasse, 
fiskebestand, faunapassage og udledning af miljøfremmede stoffer forventes opfyldt i 
2015. Herefter afgør den forventede faunaklasse, om vandløbet placeres i type I a eller I b. 

• at et C eller D-vandløb kun placeres i type I, hvis begge krav vedr. faunaklasse og 
udledning af miljøfremmede stoffer forventes opfyldt i 2015, og hvis der ikke er en 
faunaspærring, der hindrer faunapassage til og fra A eller B-vandløb. Herefter afgør den 
forventede faunaklasse, om vandløbet placeres i type I a eller I b. 

• at et vandløb placeres i type II, hvis mindst et af de fastsatte krav ikke forventes opfyldt i 
2015.  

• at valget af type II a, II b eller II c generelt bestemmes af den ”ringeste” type som fx type II 
c, hvis der er udledning af miljøfarlige stoffer eller hvis der ikke er fri faunapassage fra 
havet til og fra det pågældende fiskevandsmålsatte vandløb.  

• at et vandløb med krav om en fiskebestand placeres i type II a, hvis der mangler viden til at 
bedømme, om alle fire hovedkrav er opfyldt (som fx at fiskebestanden i et B1-vandløb med 
en god faunaklasse, fri faunapassage og ingen miljøfremmede stoffer aldrig er blevet 
undersøgt). 

• at et fiskevandsmålsat vandløb (A, B1, B2 eller B3) vandløb placeres i type II b, hvis 
faunaklassen er god, men fiskebestanden er dårlig.  

• at et målsat vandløb placeres i type II b, hvis smådyr og/eller fisk aldrig har været 
undersøgt, og der er fri faunapassage uden udledning af miljøfremmede stoffer. 

• at en evt. faunapassage ved en tidligere spærring kun vurderes at give fri faunapassage, 
hvis den er etableret som et naturlignende stryg med naturlig vandføring (ingen 
vandløbsstrækning med reduceret vandføring pga vandindtag til fx dambrug) 
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2.2.3.2. Påvirkninger 

Vandløbene kan være påvirket af menneskelig aktivitet på en eller flere måder: 

Kilder til menneskelig påvirkning. 
Påvirkningstype jf. vejledning 

B FM KH MFS N 
Kilder til menneskelig påvirkning  
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Spildevand fra  
• spredt bebyggelse  
• landbrug 
• dambrug 
• renseanlæg 
• regnvandsbetingede udledninger 

x   x x 

Dårlige fysiske forhold 
• regulering 
• vedligeholdelse 
• opstemningseffekt 

x x    

Reduceret vandføring ved vandkraftværker 
og dambrug 

x  x   

Faunaspærring (hel eller delvist) x     
Årsag ukendt x     

 
 

3. Søer  

3.1. Risikoanalysens omfang i relation til søer 

Risikoanalysen for søer skal ifølge vejledningen omfatte 

• Oversigt over typer effekter af påvirkninger i de enkelte vandområder  

• Oversigt over gældende regionplans målsætning for vandområdernes kvalitet, så vidt muligt 
vist på GIS-kort , samt angivelse af tilstanden i forhold til gældende regionplans målsætning 
for vandområdernes kvalitet ved udgangen af 2015. 

3.2. Målsætninger for søerne i Vandområdedistrikt 65 

Der er forskel på, hvordan amterne har målsat søerne i regionplanerne (jf. tabel S01). Derfor vil 
forudsætninger for risikovurderingen som udgangspunkt ikke være helt ens. 

Tabel S01. Opgørelse over målsætningskriterier for søer i regionplanerne for  Ringkøbing, Vejle og Ribe  Amter. 
Målsætning Ringkøbing Amt Ribe Amt Vejle Amt 

A1 Sigtdybde > 3 m (sommer). 
TP < 40 µg/l (år). 
Rovfisk skal kontrollere fredfisk 

Hver enkelt sø har 
specifikke krav til fosfor og 
sigtdybde samt til biologiske 
forhold. 

Sigtdybde > 3,5 m (sommer). 
TP < 20µg/l (år). Rovfisk skal 
kontrollere fredfisk. Udbredt 
undervandsvegetation med 
forekomst af 



Side 14 
______________ 

grundskudsplanter. 

A2 Følger miljøstyrelsens krav til 
badevand. 
Rovfisk skal kontrollere fredfisk 

 Følger miljøstyrelsens krav til 
badevand. Ellers som A1 

B Sigtdybde > 2 m 
(dybe, sommer). 
Sigtdybde > 1 m (lavandede, 
sommer). 
TP < 75 µg/l (år). 
Rovfisk skal kontrollere fredfisk 

Hver enkelt sø har 
specifikke krav til fosfor og 
sigtdybde samt til biologiske 
forhold. 

Sigtdybde > 1,5 m (dybe, 
sommer). TP< 40µg/l (år). 
Sigtdybde > 1,6 m 
(lavvandede, sommer). 
Rovfisk skal kontrollere 
fredfisk. Udbredt 
undervandsvegetation 

 

På kortbilag S01 er vist en oversigt over gældende regionplans målsætninger for søerne i 
Vandområdedistrikt 65. Alle specifikt målsatte søer er med, samt alle søer større end 5 ha. 
Sidstnævnte søer uden angivet målsætning, skal som minimum kunne opfylde basismålsætningen, 
og fremgår derfor på kortet med en B-målsætning. 

I ovenstående tabel S01 er de tre amters målsætningskriterier angivet. I det følgende vil 
målsætningskriterierne blive uddybet, men kun for Ringkjøbing Amt. 

A1 er den højeste type målsætning, og er anvendt hvor der findes et særligt naturindhold, som 
ønskes beskyttet. Disse søer må derfor ikke være påvirket af kulturbetingede faktorer. For 
hovedparten af søerne gælder det, at sigtdybden skal være til bunden eller over 3 meter i 
gennemsnit i sommerperioden, for at søen opfylder målsætningen. Nogle søer kan dog være 
præget af ophvirvlet materiale eller et højt indhold af humusstoffer, der nedsætter sigtdybden trods 
lav næringsstofbelastning. Derfor anvender Ringkøbing Amt desuden kravet, at den gennemsnit-
lige koncentration af fosfor i søvandet skal være under 40 µg/l. Derudover er det centralt at søen 
har en naturlig bestand af undervandsplanter, og en fiskebestand domineret af rovfisk.   

A2 målsætningen anvendes for søer, der skal kunne anvendes til badning. Ud over at disse søer 
skal opfylde kravene til en skærpet- eller en basismålsætning, skal de også opfylde kravene til 
badevandssøer. Disse krav fremgår af bekendtgørelsen om badevand og badestrande, nr. 292 af 
23. juni 1983 med tilhørende ændringer. 

B er basismålsætningen for søer. Kravet til disse søer er i regionplanen, at de har et alsidigt plante- 
og dyreliv, der kun svagt er påvirket af kulturbetingede faktorer. For at dette er opfyldt, skal der 
være en god gennemsigtighed (sigtdybde) i søvandet. Ringkøbing Amt har desuden et krav, at den 
gennemsnitlige koncentration af fosfor skal være under 75 - 80 µg/l. Ligesom for den skærpede 
målsætning skal der desuden være en naturlig bestand af undervandsplanter og en rovfiske-
domineret fiskebestand. 

Der eksempler på søer, hvor særlige naturværdier vil kunne bevares, selvom der tillades en vis 
kulturpåvirkning. Disse søer målsættes eksempelvis A1/B, hvor A1-målsætningen omhandler 
bevarelsen af bestemte dyre- eller plantearter, og B-målsætningen omhandler krav til søens vand-
kvalitet i overensstemmelse med basismålsætningen for søer. Disse søer fremstår som en B-
målsat sø på kortbilag S01. 

3.3. Risikovurderingen 

Risikovurdering omfatter en opdeling af vandområderne i 2 kategorier, som er afbilledet på 
kortbilag S02: 

I. Søer, hvor der vurderes at gældende regionplans målsætning for vandområdets kvalitet 
kan opfyldes senest 22. december 2015 (grønne på kortet) 
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II. Søer, hvor der vurderes at være risiko for at gældende regionplans målsætning for 
vandområdets kvalitet ikke kan opfyldes senest 22. december 2015 (røde på kortet). 

Analysen er en grovsortering af vandforekomster, der enten er i risiko for ikke at kunne opnå eller 
som vurderes med stor sandsynlighed at kunne opfylde regionplanens målsætninger senest 22. 
december 2015. Til brug for den kommende vand- og indsatsplanlægning er søerne yderligere 
inddelt i kategorierne Ia, Ib, IIa, IIb og IIc (jf. tabel 2.4 i vejledningen).  

Ia bruges ved søer, hvor det allerede er klart uden yderligere overvågning, at gældende 
regionplanmål nås, hvorimod Ib bruges, hvor det er meget sandsynligt at gældende regionplanmål 
nås, men kvaliteten af de tilgængelige data kan forbedres. 

IIa bruges ved søer, hvor der er meget begrænset viden om de afgørende parametre. IIb bruges, 
hvor nuværende viden kan begrunde at målsætningen sandsynligvis ikke er opfyldt i 2015, men 
hvor yderligere overvågning er nødvendig. IIc anvendes for de søer, hvor det er sikkert at 
målsætningen ikke er opfyldt i 2015.  

I Vandområdedistrikt 65  er der 2 søer, der falder i kategorien Ia, 16 søer i Ib, 25 søer i IIa, 21 søer 
i IIb og 4  søer i IIc. Det forventes således, at kun ca. 26 % af de 68 søer i Vandområdedistrikt 65 
opfylder målsætningen i 2015.  

For de søer, der er placeret i kategori II, er det i henhold til vejledningen identificeret hvilke typer af 
påvirkninger (menneskelige aktiviteter), der antages at være årsag til at målsætningen ikke 
forventes opfyldt i 2015. I de tilfælde, hvor manglende målopfyldelse skyldes naturgivne forhold, er 
disse angivet med et U. 

Signaturer der anvendes for de mest forekommende påvirkninger er angivet i tabel S02 med 
tilhørende forklaring. Påvirkningerne er grupperet i henhold til effekter, der berører henholdsvis 
biologiske-, hydromorfologiske- og fysisk-kemiske forhold.  

Signaturerne for påvirkningerne er afbilledet på kortbilag S03 for de søer, der er placeret i kategori 
II. 

Tilførsel af for store mængder fosfor er den primære årsag til manglende målsætningsopfyldelse i 
2015 for størstedelen af søerne (jf. kortbilag S03, signatur N). 

Tabel S02. Anvendte signaturer for påvirkninger med tilhørende forklaring. 
Type Signatur Påvirkninger Beskrivelse/eksempler 

Biologiske forhold B Direkte påvirkning af flora og 
fauna 

Udsatte fisk, som karper eller regnbueørreder 
forstyrrer søens naturlige fiskesamfund og karper 
kan påvirke vandkvaliteten. 

Hydromorfologiske 
forhold 

FM Fysiske (morfolgiske) 
forandringer 

Sluser eller pumpestationer ændrer til- og fraførslen 
af vand til søen. Afledte effekter, som resuspension, 
ændret saltholdighed, m.m. kan betyde ringere 
vandkvalitet eller ændringer i plante- og dyrelivet. 

MFS Miljøfremmede stoffer En væsentlig tilførsel af forurenende stoffer (jf. 
Miljø- og Energiministeriets bekendtkørelse nr. 921 
af 8. oktober 1996), der vurderes at have en effekt 
på søens plante- og dyreliv. 

Fysisk-kemiske 
forhold 

N Næringssalte For stor tilførsel af næringssalte fra landbrug, 
dambrug, spildevandsudløb eller 
regnvandsbetingede udløb. Høje koncentrationer af 
fosfor eller kvælstof i søvandet forårsager stor 
algevækst og medfølgende ringe vandkvalitet. 

 U Uden påvirkning Søen er upåvirket af menneskelige aktiviteter. Søen 
kan dog godt være påvirket af naturgivne forhold, 
som tilførsel af humusstoffer fra omkringliggende 
skov eller næringsstoffer fra grundvandet.  
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3.4. Stærkt modificerede søer 

I basisanalyse I blev der som stærkt modificerede søer kun medtaget tørlagte søer, idet de øvrige 
fysiske modifikationer, der er gennemført, ikke forhindrer, at søerne kan leve op til regionplanens 
målsætning eller målsætningen god økologisk status. De tørlagte søer er imidlertid ikke taget med i 
basisanalyse II, eftersom en risikovurdering ikke kan foretages på en sø, som ikke eksisterer og 
som sandsynligvis heller ikke eksisterer i 2015. 

3.5.  Forudsætninger for risikovurderingen 

Udgangspunktet for vurderingen af, hvorvidt søerne vil opfylde gældende regionplanmål senest 22. 
december 2015, er: 

• vurderingskriterierne som er tilknyttet regionplanmålene for de enkelte søer, 

• de kilder til påvirkning, der er beskrevet i basisanalyse del 1,  

• herunder den tidslige udvikling frem til 2015 i disse påvirkninger,  

• vandområdets nuværende tilstand, jf. overvågningsresultater,  

• hvor påvirkelig søens tilstand er over for de anførte påvirkninger. 

 
Til vurdering af udviklingen i søernes tilstand bruges de seneste overvågningsdata for 
næringsstofkoncentrationer, sigtdybde, plantedække og fiskesammensætning. Disse forholdes til 
den tilgængelige viden om tilførsel af næringsstoffer fra det åbne land, spildevand, dambrug, 
grundvand og atmosfæren samt til den generelle udvikling i søen. For de søer, hvor den 
nuværende tilstand er ukendt er IIa anvendt. 

3.6. Udviklingstendenser for søer 

Tilførsel af for store mængder fosfor er den primære årsag til manglende målsætningsopfyldelse 
for op mod 80 - 90 % af de søer, der ikke opfylder målsætningen i dag. Da effekten af VMP III på 
fosfortilførslen til vandmiljøet ikke kan vurderes med tilstrækkelig sikkerhed, er det i herværende 
analyse vurderet, at fosfortilførslen til søerne generelt ikke reduceres væsentligt inden 2015, og 
som følge heraf, vil miljøtilstanden i en stor del af søerne sandsynligvis ikke kunne opfylde 
målsætningen i 2015. 

Den nuværende viden om kvælstofniveauernes betydning for miljøtilstanden i søer er stadig 
forholdsvis begrænset. Men som følge af effekterne af de gennemførte tiltag til nedbringelse af 
kvælstofbelastningen i Vandmiljøplan I, II og III vurderes det, at, søer med et lavt fosforindhold og 
et totalt kvælstofindhold i sommerperioden på 1,5 - 2,0 mg N/l, sandsynligvis vil opnå en forbedret 
miljøtilstand frem mod 2015. 

For grundvandsfødte søer vurderes det, at fosforniveauerne ikke vil falde i forhold til niveauerne i 
dag, hvorimod kvælstofniveauerne, som følge af effekterne af Vandmiljøplan I, II og III, forventes at 
falde frem mod 2015.   

4. Kystvande 

4.1. Risikoanalysens omfang i relation til kystvande 

Risikoanalysen for kystvande skal ifølge vejledningen omfatte 
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• Oversigt over typer effekter af påvirkninger i de enkelte vandområder. Påvirkningerne kan 
grupperes for effekter der berører henholdsvis biologiske-, hydromorfologiske- og fysisk-
kemiske forhold. 

• Oversigt over gældende regionplans målsætning for vandområdernes kvalitet, så vidt muligt 
vist på GIS-kort , samt angivelse af tilstanden i forhold til gældende regionplans målsætning 
for vandområdernes kvalitet ved udgangen af 2015. 

4.2. Oversigt over typer effekter af påvirkninger i Ringkøbing Fjord, 
Nissum Fjord og Vesterhavet 

Direkte påvirkningstype 
på kystvandenes 

miljøtilstand 

Aktivitet 
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Kommunale renseanlæg, regnvandsbetingede udledninger, spredt bebyggelse, dambrug, 
industri, slam, belastning fra landbrug og natur herunder arealanvendelsen (by skov hede 
sø jordbrug), atmosfærisk deposition (af N, P og miljøfarlige stoffer), intern belastning 

  x 

Fiskeri og predation x   
Slusepraksis x x x 
Slusekonstruktioner i Hvide Sande og Thorsminde x x  
Kystfodring (strandnær- og revle-), høfder o.l., Råstofindvinding i Vesterhavet x x  
Bakteriel påvirkning fra diffus udledninger x   
Høfde 42 depotet, industriudløbsledninger direkte i de marine områder + direkte 
spildevandsudledninger    x 

Saltvandsindpumpningsanlæg i Ringkøbing Fjord  x x 
Havne, klappladser, sejlrender x x x 
Kystsikring i øvrigt  x  

 

Påvirkningerne er illustreret på kort i kortbilag K01. 

4.3. Påvirkningerne og forventede udviklingstendenser i effekterne af dem 
frem til 2015 

4.3.1. Ringkøbing Fjord 

4.3.1.1. Næringsstoftilførsel 

Næringsstoftilførslerne vurderes til i mange år at have været hovedårsag til manglende opfyldelse 
af regionplanens basis målsætning for miljøtilstanden i fjorden. Ændret arealanvendelse i oplandet 
i forhold til intensiveret jordbrug, færre naturområder, byudvikling med deraf følgende udledninger 
af spildevand mm., industriudledninger mm. er hovedfaktorer i forhold til den generelle påvirkning 
af fjorden med næringsstoffer. Kystnært kan ændret anvendelse af lavbundsarealer, f.eks. rørhøst 
have betydning for eksempelvis fuglelivet og kun i mindre grad den generelle belastning af fjorden. 
Den interne fosforbelastning fra sedimentet i fjordbunden har også betydning for miljøtilstanden i 
fjorden i form af en forsinket effekt af reduceret fosforbelastning fra kilder i oplandet. 

Den samlede N-belastning, fra renseanlæg, industri, spredt bebyggelse, regnvandsbetingede 
udledninger, dambrug, slam og landbrug forventes primært at falde som følge af tiltag inden for 
landbrug. Fosforbelastningen forventes ikke at falde som følge af tiltag relateret til vandmiljø-
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planerne, men tænkes derimod at falde ved nedlæggelse og omlægninger af dambrug, hvilket 
imidlertid er en reduktion, som er noget usikker, og dermed ikke indgår i fremskrivningen. Etablerin-
gen af intensive recirkulerede dambrug til erstatning af de traditionelle ekstensivt drevne fersk-
vandsdambrug kan gøre, at belastningen herfra kan falde. En belastningsreduktion kan dog ikke 
fremskrives konkret. Fra de andre kilder forventes der ikke væsentlige ændringer i næringsstof-
belastningen. 

Af direkte kilder vurderes det, at saltvandsdambrugene på Holmsland Klit, ud over den generelle 
belastning, kan påvirke et lokalt område således at den generelle målsætning i lokalområdet ikke 
opfyldes. De miljøgodkendelser disse dambrug har, tages op til revision efter 3 år, men det er ikke 
afklaret hvordan de reguleres efterfølgende, men generelt er saltvandsdambrugene omfattet af en i 
regionplan 2005 fastsat næringssaltkvote. 

4.3.1.1.1. Forventede tiltag og belastningsreduktioner til Ringkøbing Fjord: 

I forbindelse med fremskrivning af kvælstoftilførslen til udgangen af 2015 til Ringkøbing Fjord er der 
taget udgangspunkt i vejledningens tabel 2.6. 

På baggrund af model opstillet for oplandet til Ringkøbing Fjord (Oplandsmodel for N-belastning af 
Ringkøbing Fjord, DHI-rapport juni 2004) samt tidsserier af den afstrømningsvægtede kvælstof-
tilførsel er det vurderet, at effekter af vandmiljøplan I og II på kvælstoftransporten i vandløb til 
Ringkøbing Fjord er slået fuldt igennem med udgangen af 2006.  

Reduktioner i relation til VMPIII som følge af strukturudviklingen, CAP-reformen, skærpede krav til 
efterafgrøder samt udnyttelse af husdyrgødning, er udfra tabel 2.6. i vejledningen beregnet på 
baggrund af dyrkede arealer i dels Danmark og dels de enkelte fjordoplande. For udnyttelse af 
husdyrgødningen kunne udgangspunktet i stedet være husdyrbestanden, dette vil dog kun betyde 
en marginal forskel. 

Da midlerne til etableringen af VMP III- vådområder i skrivende stund er helt utilstrækkelige, fordi 
der kun kan tilbydes MVJ-ordninger, findes det usandsynligt, at der kan etableres vådområder af 
nogen særlig omfang i regi af  VMP III. I oplandet til Ringkøbing Fjord forventes i bedste fald, at der 
etableres 2 områder med en samlet kvælstoffjernelse på 41 tons. Desuden sker der yderligere 
skovrejsning i oplandet til Ringkøbing fjord, svarende til en forventet reduktion på 31 tons kvælstof 
til Ringkøbing fjord. 

Den samlede belastning til Ringkøbing Fjord vurderes ved udgangen af 2015 at være 4409 ton N 
(ca. 24% reduktion i forhold til 2001 niveau) og 125 ton P (nuværende niveau). Heri medregnet 
mindre korrektioner for tilførsler fra punktkilder.  

Ovenstående vurdering af N-reduktionen i 2015 er baseret på grove estimater og vurderes at være 
optimistisk, idet modelberegninger af N-belastning til Ringkøbing Fjord (Oplandsmodel for N-
belastning af Ringkøbing Fjord, DHI-rapport juni 2004) har indikeret at flere tiltag i et opland vil 
have tendens til at ”overlappe” hinanden, hvilket med andre ord medfører at effekten af alle 
tiltagene ikke slår fuldt igennem. 

4.3.1.1.2. Forventet målsætningsopfyldelse:  

Følgende målsætninger er gældende for Ringkøbing Fjord*: 

• Fjorden skal have et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv 
• Udbredt bundvegetation til en dybdegrænse større end 2 m 
• Sommersigtdybde større end 2 m 
• Varieret dyreliv tilpasset saltholdigheden i fjorden 
• Saltholdighed fra 8 til 15‰ og om sommeren fra 12 til 15‰ 



Side 19 
______________ 

 
*Ringkjøbing Amtsråd besluttede den 3. maj 2005 i tillæg nr. 56, (version 2) at ændre ovenstående målsætning. Denne 
beslutning er påklaget til Naturklagenævnet, hvilket medfører at ovenstående målsætninger er juridisk bindende indtil der 
foreligger en afgørelse i sagen. 

Miljøtilstanden i dag opfylder ikke målsætningerne. Sommersigtdybden er ca. 1,5 m og bundvege-
tationens dækning er langt fra målsætningen. Fjordens miljøtilstand er dog under stadig forandring 
som følge af ændret saltholdighed og reduceret næringsstofbelastning. 

Fjordens økologiske balance kollapsede sidst i 1970’erne, og i en årrække frem til en ændring i 
slusepraksis i 1995 var fjorden domineret af blågrønalger med en sommersigtdybde på ikke meget 
over 0,5 m. Efter ændringen i slusepraksis i 1995, hvor saltholdigheden blev øget, skiftede den 
økologiske balance igen. I løbet af 1996 blev fjorden koloniseret af sandmuslinger, som via et stort 
filtreringspotentiale øgede sommersigtdybden til godt 2 m. I perioden 1997 –2001 var sommersigt-
dybden tæt ved eller over 2 m, men fra 2002 begyndte sommersigtdybden at falde som følge af en 
stigning i mængden af planktonalger. Klorofylindholdet er i perioden 2001-2005 signifikant 
stigende, og sommersigtdybden er i dag reduceret til ca. 1, 5 m. De seneste års stigning i mæng-
den af planteplankton, og den heraf følgende konkurrence om næringsstoffer mellem plankton- og 
makroalger, har markant reduceret omfanget af søsalat i 2005. Det vurderes dog stadig, at 
mængden af søsalat har et omfang, der kan være problematisk i forhold til målsætningsopfyldelse.  

Målsætningen for bundvegetationen har ikke været opfyldt siden starten af 1970’erne. Efter 
ændringen af slusepraksis i 1995 forsvandt det meste af den i forvejen sparsomme vegetation som 
følge af den øgede saltholdighed. Siden 2001 har vegetationen været i fremgang og frem til 2005, 
er dækningsgraden for fjordens samlede areal øget fra knap 1 % i 2001 til 6 % i 2005, hvilket dog 
stadig er langt fra målsætningsopfyldelse.  

4.3.1.1.3. Vurdering af mulighed for målsætningsopfyldelse 2015 

Sommersigtdybde: Modelberegninger af sammenhæng mellem sommersigtdybde og kvælstof-
tilførsel (Undersøgelser af Ringkøbing Fjord og opland, kvælstofreduktion og målsæt-
ningsopfyldelse, Ringkøbing Amt juni 2004) viser, at ved en årlig tilførsel på 4400 ton N vil 
sigtdybden være ca. 1,5 m uden filtrering af sandmuslinger (ved en saltholdighed på 6-8‰). 
Sigtdybden i dag er ca. 1,5 m, men med en årlig N-tilførsel på ca. 5500 ton N, hvilket er en effekt af 
muslingernes filtrering. Modelberegninger indikerer en sammenhæng mellem N-reduktion og 
sigtdybde svarende til at 10% reduktion i den årlige N-tilførsel øger sommersigtdybden med 0,1 m. 
Fremskrivning til 2015 på ca. 24 % N-reduktion vil på den baggrund ikke være nok til at øge 
sommersigtdybden til de målsatte 2 m (kategori IIb). Det vurderes samtidigt at være usandsynligt, 
at sommersigtdybden, på baggrund af filtreringen og uden reduktion af næringsstoffer, igen øges til 
2 (sommersigtdybden var 2 m fra 1997-2001), idet systemet nu har tilpasset sig den øgede 
filtrering fra sandmuslinger (kategori IIb). 

Makroalger: Makroalger indgår i en konkurrence med planktonalger om næringsstofferne. Muslin-
gernes filtrering af planktonalger har, udover at vandet er blevet mere klart, medført at kvælstof er 
blevet tilgængeligt for søsalat, hvilket har været baggrunden for at mængden af søsalat er øget i 
perioden 1995-2005. Fra ikke at have været eksisterende har mængden af søsalat de seneste år 
varieret i en mængde, der kan være problematisk i forhold til målsætningsopfyldelsen. Det 
vurderes, at med den faldende tilførsel af kvælstof og såfremt den nuværende plankton-
algeproduktion opretholdes eller øges, vil mængden af makroalger måske kunne indeholdes i den 
generelle målsætning om et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv (kategori IIa). 
Såfremt konkurrenceforholdet mellem planktonalger og makroalger ændres, således mængden af 
makroalger øges, vurderes det usandsynligt at få målsætningsopfyldelse med baggrund i den 
generelle målsætning om et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv (kategori IIb). 

Bundvegetation: Bundvegetation har siden et lavpunkt i udbredelse i 2001 været i konstant 
fremgang og dækningsgradens for fjordens samlede areal er øget fra knap 1 % i 2001 til 6 % i 
2005. Det vurderes at fremgangen vil fortsætte, men målsætningen om en dybdegrænse på 2 m vil 
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afhænge af sommersigtdybden. Med den nuværende vurdering af sommersigtdybden i 2015 vil det 
således ikke være sandsynligt at målsætningen om en dybdegrænse på 2 m nås (kategori IIb). 

Lokal næringssaltbelastning: Det vurderes, at næringssaltbelastningen fra saltvandsdambrugene 
kan påvirke et nærområde omkring udledningerne, således at regionplanens generelle målsætning 
i disse områder ikke kan opfyldes i 2015, men at der mangler data til at vurdere dette tilstrækkeligt 
sikkert. 

4.3.1.2. Tilførsel af miljøfarlige stoffer 

Plante- og dyrelivet i Ringkøbing Fjord antages at være meget påvirkelig af miljøfarlige stoffer. 

Tilførsel af miljøfarlige stoffer som følge af udledning fra renseanlæg, industri, affaldsdepoter, 
spredt bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger, dambrug, slam og landbrug forventes i vid 
udstrækning reguleret af bekendtgørelse 921, som foreskriver, at der ikke må udledes mere 
miljøfarligt stof end plante- og dyrelivet kan tåle. Kilder reguleret af denne bekendtgørelse vil i høj 
grad overholde de krav, der er til miljøet. Den mere diffuse belastning reguleres af generelle regler. 
Problemerne vurderes i størst omfang at være tilknyttet mangel på kendskab til forekommende 
stoffer i miljøet og udledninger, mangel på kendskab til kumulerede effekter af forskellige stoffer, 
risiko for udslip ved uheld, diffus belastning, mangel på målemetoder til belysning af problemer 
(detektionsgrænser, vurdering af effektmålinger o.l).  Desuden tilføres vandområdet miljøfarlige 
stoffer fra antibegroningsmidler på skibe, indslusning af vand fra Vesterhavet og ved deposition fra 
atmosfæren.  

Fremskrivning af belastningen for punktkilderne er vurderet, både direkte udledninger og 
udledninger i oplandet.  

Industriudledninger, dambrugsudledninger (ved revision af godkendelser i 2006) og depoter 
reguleres for relevante stoffer for den enkelte udleder, således at vandkvalitetskrav ikke over-
skrides efter initialfortynding, evt. nærzone. Amtet har ingen målinger der tyder på at miljøfarlige 
stoffer fra spildevandsudledninger kan få betydning for fjorden.  

Antibegroningsmidler fra skibe: Frigivelse af organiske tinforbindelser fra skibe forventes at ophøre 
i løbet af få år som følge af en EU-forordning som forbyder brugen med udgang af 2007. Frigivelse 
af andre stoffer i forbindelse med anvendelse af alternative antibegroningsmidler (eks. kobber-
forbindelser) kan evt. tænkes øget. Se endvidere under afsnittet havne, klappladser og sejlrender. 

Indslusning af vand fra Vesterhavet: Mængden af eventuelle miljøfarlige stoffer i Vesterhavsvand 
forventes at aftage som følge af den generelle regulering via EU lovgivning. 

Atmosfærisk bidrag: fremskrives ikke her. 

Resultater fra sandmuslinger og sediment målt i forbindelse med det landsdækkende overvåg-
ningsprogram // afrapporteret i amtets årlige rapporter, viser at der kan findes så høje 
koncentrationer af kobber, nikkel og TBT og til tider også af andre stofgrupper som PCB’er og 
PAH’er, at den generelle målsætning ikke vurderes som opfyldt. Ovennævnte tiltag bør reducere 
koncentrationerne af miljøfarlige stoffer. Eksempelvis synes der at være sammenhæng mellem et 
fald i kobberkoncentration i sandmuslinger og beregninger af kobberudledning fra dambrug 
//Annette Kristensen og Jesper Bach Simensen: "Analyse af miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord med 
henblik på kobber i Mya arenaria."Ålborg Universitet og Ringkjøbing Amt, 2005. Nogle stoffer 
tilføres imidlertid fra atmosfærisk nedfald og også lejlighedsvis via Vesterhavsvand, der tilføres 
stoffer fra de centraleuropæiske floder. Desuden nedbrydes eller spredes mange stoffer kun 
langsomt. 
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På baggrund af ovenstående vurderes det, at det er muligt at den generelle målsætning for fjorden 
ikke vil være opfyldt i 2015, men der mangler data (miljøfarlige stoffer IIa).  

4.3.1.3. Slusepraksis – direkte biologisk, kvantitativ hydrologisk og fysisk kemisk påvirkning 

Slusepraksis er bestemmende for, hvor meget vand der sluses ind i fjorden fra Vesterhavet og 
dermed for saltholdigheden i fjorden. Saltholdigheden har stor indvirkning på fjordens 
sammensætning af planter og dyr. Derfor er slusepraksis medvirkende til om regionplan-
målsætningen om et alsidigt plante- og dyreliv kan opfyldes. Desuden er der i regionplanen stillet 
mål om, at saltholdigheden via slusepraksis holdes inden for et bestemt interval.  

Der har været meget fokus på slusepraksis og plante- og dyrelivet i fjorden de seneste år. I 
december 1994 blev det besluttet at køre slusepraksis efter at nå en højere saltholdighed i fjorden. 
Dette ændrede plante- og dyrelivet i fjorden, som stadig er under en tilpasning til den højere 
saltholdighed. Disse ændringer og endnu ikke fuldendte tilpasning til højere saltholdighed er 
medvirkende til den manglende opfyldelse af målsætningerne i regionplanen for fjordens 
miljøtilstand. Det nuværende udkast til tillæg til ny regionplan vedrørende Ringkøbing Fjord er pt. 
påklaget til Naturklagenævnet. Regionplantillægget tillader formelt en lidt lavere saltholdighed i 
vinterperioden end den nuværende målsætning, men det skal nærmere ses som en tilpasning til de 
realistiske muligheder for regulering af saltindholdet end som en ændring. Klagen tager dog også 
spørgsmålet om en lavere saltholdighed i fjorden op igen.  

Hvis saltholdigheden i 2015 kører efter nuværende regionplan, vurderes slusepraksis ikke at være 
til hinder for en målsætningsopfyldelse, undtagen målsætningen for den nedre grænse for 
saltholdigheden i vinterperioden. Hvis saltholdigheden igen sænkes i fjorden, skal plante- og 
dyrelivet gennem en ny tilpasningsperiode, som forventes at strække sig længere end til 2015. I og 
med der ikke er taget beslutning om sidstnævnte, indregnes denne risiko ikke i denne analyse. 

4.3.1.4. Fiskeri og predation 

Fiskeri og predation fra skarv kan udøve direkte påvirkning på fiskebestandene og dermed 
indirekte på økosystemet. 

Der er en forvaltningsplan for skarv, der løber frem til 2007. 

Foreløbige resultater fra undersøgelser af skarvs predation i Ringkøbing Fjord viser ikke balance i 
fiskebestandene og fødesammensætning og mængden af skarv. Et modelarbejde (et samarbejde 
mellem Danmarks Fiskeriundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, 
Århus Universitet og Ringkjøbing Amt) er ved at blive iværksat til belysning af ovenfor beskrevne 
påvirkninger.  

Trods de iværksatte tiltag til regulering af skarvbestanden er det muligt, at skarvens predation og 
fiskeri kan få indflydelse på, hvorvidt den generelle målsætning i regionplanen nås i 2015, men der 
mangler data til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert (Biologi: Gruppe IIa). 

4.3.1.5. Havne, sejlrender og klappladser  

Antallet af havne, klappladser og sejlrender forventes at være nogenlunde uændret. Der ses dog i 
ny og næ interesse for at udvide havne eller etablere nye havne til fritidsformål. 

Havnebassinerne er påvirkede af forskellige aktiviteter omkring havnene. Overvågning af tilstanden 
i havnene foretages ikke systematisk. Udledninger i forbindelse med havneaktiviteter såsom evt. 
spildevand, værftsaktivitet, sedimentdepoter o.l. reguleres særskilt efter relevant lovgivning. Det 
forventes, at biologiske, morfologiske og hydrologiske oprindelige forhold er påvirkede som følge af 
konstruktionerne. 
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Både havne og sejlrender er udsat for påvirkninger fra skibstrafik, herunder frigivelse af 
antibegroningsmidler. Der er målt forhøjede TBT og tungmetalkoncentrationer i havnene og i de 
inderste dele af sejlrenderne ved Hvide Sande, Ringkøbing og Bork.  

Pga. skærpede krav til klapning af havne- og sejlrendemateriale i Ringkøbing Fjord, pga. områdets 
status som NATURA 2000 område, klappes kun materiale hvor koncentrationen af tungmetaller og 
organotinforbindelser  ligger på niveau med eller under baggrundsværdierne i fjorden. 

Anvendelsen af TBT på skibe, der anløber Ringkøbing Fjord, forventes at ophøre i 2007 som følge 
af en EU-forordning som forbyder brugen med udgang af 2007. Frigivelse af andre miljøfarlige 
antibegroningsmidler fra skibe ventes at fortsætte. Dels er der tegn på, at der ikke inden for en 
overskuelig fremtid vil komme produkter frem, som er fri for effekter på biologiske forhold i vand 
og/eller sediment. Dels nedbrydes den TBT, der allerede er i området ganske langsomt, idet 
halveringstiden er 2 - 15 år.  

Ringkøbing og Hvide Sande havne og klappladserne i fjorden er udlagt med lempet målsætning i 
forhold til påvirkning fra de aktiviteter, der tillades i områderne. I disse tilfælde vurderes, at denne 
målsætning tager højde for de påvirkninger, der måtte være i forbindelse med de specifikke 
aktiviteter tilknyttet hertil. De underliggende krav til den generelle målsætning gør dog, at 
målsætningen i disse områder ikke kan forventes opfyldt, jfr. næringssaltafsnittet.  

De mindre havne og sejlrenderne er målsat med basismålsætning. Her vurderes, at frigivelse af 
antibegroningsmidler vil være et problem i forhold til opfyldelse af målsætningen i 2015. 

Det vurderes, at det er sandsynligt, at gældende regionplanmål ikke nås for småhavnene, der ikke 
er udlagt som industrihavne, samt for sejlrender,  men at der mangler data til at vurdere det 
tilstrækkelig sikkert (miljøfarlige stoffer IIa). 

4.3.1.6. Badevandsmålsætning 

Amtet har gennem flere år konstateret problemer med overholdelse af badevandskravene til E.coli 
dels ved Bork, hvor badevandskvaliteten er tvivlsom og dels ved Bjerregård, hvor der er 
badeforbud. Ved Bork stammer problemerne sandsynligvis fra spredt bebyggelse og ved 
Bjerregård formodentlig fra campingplads, kreaturer, sommerhusområde eller fugle. 

Det vurderes, at det er muligt, at badevandsmålsætningen ikke nås i 2015 i disse 2 områder, men 
der mangler data til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert (Biologi: Gruppe IIa). 

4.3.2. Nissum Fjord 

4.3.2.1. Næringsstoftilførsel 

Næringsstoftilførslerne vurderes til i mange år at have været hovedårsag til manglende opfyldelse 
af regionplanens basis målsætning for miljøtilstanden i fjorden. Ændret arealanvendelse i oplandet 
i forhold til intensiveret jordbrug, færre naturområder, byudvikling med deraf følgende udledninger 
af spildevand mm., industriudledninger mm. er hovedfaktorer i forhold til den generelle påvirkning 
af fjorden med næringsstoffer. Kystnært kan ændret anvendelse af lavbundsarealer, f.eks. rørhøst 
have betydning for eksempelvis fuglelivet og kun i mindre grad den generelle belastning af fjorden. 
Den interne fosforbelastning fra sedimentet i fjordbunden har også betydning for miljøtilstanden i 
fjorden i form af en forsinket effekt af reduceret fosforbelastning fra kilder i oplandet. 

Den samlede N-belastning, fra renseanlæg, industri, spredt bebyggelse, regnvandsbetingede 
udledninger, dambrug, slam og landbrug forventes primært at falde som følge af tiltag inden for 
landbrug. Fosforbelastningen forventes ikke at falde som følge af tiltag relateret til 
vandmiljøplanerne, men kan derimod tænkes at falde ved nedlæggelse og omlægninger af 
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dambrug, hvilket imidlertid er en reduktion som er noget usikker og dermed ikke indgår i 
fremskrivningen. Udviklingsarbejder inden for dambrug sammen kan gøre, at belastningen herfra 
kan falde. En belastningsreduktion kan dog ikke fremskrives konkret. Fra de andre kilder forventes 
der ikke væsentlige ændringer i næringsstofbelastningen. 

4.3.2.1.1. Forventede tiltag og belastningsreduktioner til Nissum Fjord: 

I forbindelse med fremskrivning af kvælstoftilførslen til udgangen af 2015 til Nissum Fjord er der 
taget udgangspunkt i vejledningens tabel 2.6. 

På baggrund af model opstillet for oplandet til Ringkøbing Fjord (Oplandsmodel for N-belastning af 
Ringkøbing Fjord, DHI-rapport juni 2004) og model opstillet for Nissum Fjord (rapport ikke færdig) 
samt tidsserier af den afstrømningsvægtede kvælstoftilførsel, er det vurderet, at effekter af 
vandmiljøplan I og II på kvælstoftransporten i vandløb til Nissum Fjord er slået fuldt igennem med 
udgangen af 2006.  

Reduktioner i relation til VMPIII som følge af strukturudviklingen, CAP-reformen, skærpede krav til 
efterafgrøder samt udnyttelse af husdyrgødning, er udfra tabel 2.6. i vejledningen beregnet på 
baggrund af dyrkede arealer i dels Danmark og dels de enkelte fjordoplande. For udnyttelse af 
husdyrgødningen kunne udgangspunktet i stedet være husdyrbestanden, dette vil dog kun betyde 
en marginal forskel. 

Da midlerne til etableringen af VMP III- vådområder i skrivende stund er helt utilstrækkelige fordi 
der kun kan tilbydes MVJ-ordninger, findes det usandsynligt, at der kan etableres vådområder af 
nogen særlig omfang i regi af  VMP III. I oplandet til Nissum Fjord er der ingen bidrag fra 
retablering af vådområder eller yderligere skovrejsning. 

Den samlede belastning til Nissum Fjord vurderes ved udgangen af 2015 at være 1952 ton N (ca. 
18% reduktion i forhold til 2001 niveau) og 65 ton P (nuværende niveau). Heri medregnet mindre 
korrektioner for tilførsler fra punktkilder. 

Ovenstående vurdering af N-reduktionen i 2015 er baseret på grove estimater og vurderes at være 
optimistisk, idet modelberegninger af N-belastning til Ringkøbing Fjord (Oplandsmodel for N-
belastning af Ringkøbing Fjord, DHI-rapport juni 2004) har indikeret at flere tiltag i et opland vil 
have tendens til at ”overlappe” hinanden, hvilket med andre ord medfører, at effekten af alle 
tiltagene ikke slår fuldt igennem. 

4.3.2.1.2. Forventet målsætningsopfyldelse: 

Følgende målsætninger er gældende for Nissum Fjord: 

• Fjorden skal have et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv 

• Udbredt bundvegetation til en dybdegrænse større end 2 m 

• Sommersigtdybde større end 2 m 

• Varieret dyreliv tilpasset saltholdigheden i fjorden 

• Overfladesaltholdighed i Yderfjord fra 8 til 20‰, op til 12‰ i Mellem Fjord og højest 4‰ i 
Felsted Kog 

 

Miljøtilstanden i dag opfylder ikke målsætningerne. Sommersigtdybden varierer fra 1 m i Felsted 
Kog til 1,5 m i Mellem Fjord og 1,7 i Yder Fjord, og bundvegetationens dækning er langt fra 
målsætningen. Fjordens miljøtilstand er dog under stadig forandring som følge af svingninger i 
saltholdighed og reduktion af næringsstofbelastning. 
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Fjordens økologiske balance kollapsede i 1970’erne, og i 1980’erne var sommersigtdybden ikke 
meget over 0,5 m. Sommersigtdybden er gradvist forbedret til det nuværende niveau som følge af 
et gradvist fald i mængden af planktonalger, hvilket primært er en konsekvens af en stigende 
fosforbegrænsning. Fosfortilførslerne faldt sidst i 1980’erne som følge af spildevandsrensning, og 
de efterfølgende år, er fjordens interne fosforpulje blevet reduceret, og dermed er fosfor blevet det 
væsentligste begrænsende næringsstof. Kvælstof har kun delvist betydning som begrænsende 
næringsstof. I Felsted Kog har kvælstof ingen betydning, men betydningen øges ud mod slusen, 
hvor det i Mellem Fjord årligt har betydning i få sommermåneder og lidt større betydning i Yder 
Fjord.  

Målsætningen for bundvegetationen har ikke været opfyldt siden fjordens kollaps i 1970’erne. 
Felsted Kog har stort set været uden vegetation indtil for få år siden, hvor der igen er observeret en 
sparsom vegetation. Vegetation i Mellem Fjord er noget større end i Felsted Kog, men varieret i 
mængde og udbredelse gennem årene på et niveau, der ligger langt fra målsætningen. Variationen 
skyldes formentlig ikke kun ændringer i eutrofieringen, men sandsynligvis også svingninger i 
saltholdighed, idet vegetationen har svinget mellem arter, der er tolerante for højere eller lavere 
saltholdighed. I Yderfjord har den tidligere dominerende ålegræsbevoksning været yderst minimal 
siden fjordens kollaps og er i dag lokaliseret til et mindre område. Den nuværende 
sommersigtdybde på 1,7 m giver potentiale for en langt større udbredelse, da saltholdigheden 
samtidig ikke er en hindring for en øget dækning.  

4.3.2.1.3. Vurdering af mulighed for målsætningsopfyldelse 2015 

Sommersigtdybde: Modelberegninger af sammenhæng mellem sommersigtdybde og kvælstof-
tilførsel (Beregninger udført af DHI, rapport ikke afsluttet) viser, at ved en årlig tilførsel på 1844 ton 
N vil sigtdybden stort set ikke forbedres i Felsted Kog og Mellem Fjord, samt forbedres minimalt i 
Yder Fjord. Fremskrivning til 2015 på godt 18% N-reduktion i forhold til niveauet i 2001 vil på den 
baggrund ikke være nok til at øge sommersigtdybden til de målsatte 2 m i Felsted Kog og Mellem 
Fjord (kategori IIc) og formodentligt heller ikke i Yder Fjord (kategori IIb).  

Makroalger: Makroalger indgår i en konkurrence med planktonalger om næringsstofferne og i 
Nissum Fjord er såvel søsalat og epifytter tilstede i relativt store mængder. Det vurderes, at med 
den fremskrevne belastning i 2015 vil mængden af makroalger stadig være problematisk i forhold 
til den generelle målsætning om et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv (kategori 
IIb). 

Bundvegetation: Bundvegetation har ikke vist nogen klar fremgang trods den øgede 
sommersigtdybde de seneste 10-15 år. Dette kan til dels skyldes svingninger i saltholdigheden. 
Såfremt vegetationen fremover får mere optimale forhold i relation til saltholdighed, vurderes dette 
ikke at være nok til at målsætningen om udbredelse til 2 m dybde kan nås, idet sommersigtdybden 
vil være afgørende for dybdeudbredelsen. I Felsted Kog og Mellem Fjord vurderes det helt 
usandsynligt, at målsætningen vil kunne nås til 2015 (kategori IIc), mens for Yder Fjord vurderes 
det at være overvejende usandsynligt at målsætningen nås. (kategori IIb).  

4.3.2.2. Tilførsel af miljøfarlige stoffer 

Amtet har ikke data til at vurdere det generelle niveau for miljøfarlige stoffer i Nissum Fjord, hvorfor 
det ikke indgår i denne risikovurdering. For generelle tiltag og risici, se tilsvarende afsnit under 
Ringkøbing Fjord. 

4.3.2.3. Slusepraksis – direkte biologisk, kvantitativ hydrologisk og fysisk kemisk påvirkning 

Slusepraksis er bestemmende for, hvor meget vand der sluses ind i fjorden fra Vesterhavet og 
dermed for saltholdigheden i fjorden. Saltholdigheden har stor indvirkning på fjordens 
sammensætning af planter og dyr. Derfor er slusepraksis medvirkende til om regionplan-
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målsætningen om et alsidigt plante- og dyreliv kan opfyldes. Desuden er der i regionplanen stillet 
mål om, at saltholdigheden via slusepraksis holdes inden for bestemte intervaller. 

Nyligt fremskaffede historiske data for slusens målinger viser, at saltholdigheden i fjorden steg i 
1970’erne. Det vurderes, at der er en risiko for, at denne stigning i saltholdigheden kan have haft 
betydning for manglende reetablering af en kraftig vegetation i fjorden. Saltholdigheden i fjorden 
har i mange år om sommeren været højere, end det i regionplanen fastsatte niveau. 

Det vurderes således, at der er en mulighed for at slusepraksis kan være medvirkende til 
manglende målsætningsopfyldelse, men at der mangler data til at vurdere dette tilstrækkelig sikkert 
(IIa). 

4.3.2.4. Fiskeri og predation 

Fiskeri og predation fra skarv kan udøve direkte påvirkning på fiskebestandene og dermed 
indirekte på økosystemet. 

Der er en forvaltningsplan for skarv, der løber frem til 2007. 

Ligesom i Ringkøbing Fjord er der små fiskebestande og mange skarv i Nissum Fjord. Dette giver 
anledning til at vurdere fiskeri og predationstrykket på tilsvarende måde som i Ringkøbing Fjord. Jf. 
tilsvarende afsnit under Ringkøbing Fjord.  

Trods de iværksatte tiltag til regulering af skarvbestanden er det således muligt, at skarvens 
predation og fiskeri kan få indflydelse på, hvorvidt den generelle målsætning i regionplanen nås i 
2015, men der mangler data til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert (Biologi: Gruppe IIa). 

4.3.2.5. Havne og sejlrender  

Antallet af havne og sejlrender forventes at være nogenlunde uændret. Der ses dog i ny og næ 
interesse for at udvide havne eller etablere nye havne til fritidsformål. 

Havnebasinerne er påvirkede af forskellige aktiviteter omkring havnene. Overvågning af tilstanden i 
havnene foretages ikke systematisk. Udledninger i forbindelse med havneaktiviteter såsom evt. 
spildevand, værftsaktivitet, sedimentdepoter o.l. reguleres særskilt. Det forventes, at biologiske, 
morfologiske og hydrologiske forhold er påvirkede. 

Både havne og  sejlrender er udsat for påvirkninger fra skibstrafik, herunder af frigivelse af 
antibegroningsmidler.  

Anvendelsen af TBT på skibe, der anløber Nissum Fjord forventes, at ophøre i 2007, som følge af 
en EU-forordning som forbyder brugen med udgang af 2007. Frigivelse af andremiljøfarlige 
antibegroningsmidler fra skibe ventes at fortsætte. Dels er der tegn på, at der ikke inden for en 
overskuelig fremtid vil komme produkter frem, som er fri for effekter på biologiske forhold i vand 
og/eller sediment. Dels nedbrydes den TBT, der allerede er i området ganske langsomt, idet 
halveringstiden er 2 - 15 år.  

Thorsminde Havn er udlagt med lempet målsætning. Det vurderes, at denne målsætning tager 
højde for de påvirkninger, der måtte være i forbindelse med de specifikke aktiviteter tilknyttet hertil. 
De underliggende krav til den generelle målsætning gør dog, at målsætningen i disse områder ikke 
kan forventes opfyldt, jfr. næringssaltafsnittet.  

De mindre havne og sejlrenderne er målsat med basismålsætning. Her vurderes ligesom for 
Ringkøbing Fjord, at frigivelse af antibegroningsmidler vil være et problem i forhold til opfyldelse af 
målsætningen i 2015. 
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Det vurderes, at det er sandsynligt, at gældende regionplanmål ikke nås for småhavnene, der ikke 
er udlagt som industrihavne, samt for sejlrender,  men at der mangler data til at vurdere det 
tilstrækkelig sikkert (miljøfarlige stoffer IIa). 

4.3.3. Vesterhavet 

4.3.3.1. Næringsstoffer 

Den kystnære del af Vesterhavet ud for Ringkjøbing Amt tilføres næringsstoffer fra oplandet 
primært via Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Limfjorden og den Jyske Kyststrøm. Næringssalt-
belastningen forventes at aftage som følge af tiltag til at begrænse tilførslerne til fjordene. 

Vurderingen er, at regionplanens generelle målsætning i den kystnære del af Vesterhavet ikke er 
opfyldt pga. næringssaltkoncentrationerne og jævnlige algeopblomstringer. 

Det vurderes, at det stadig er muligt, at næringsstoftilførslerne i 2015 er for store til at 
regionplanens generelle målsætning i den kystnære del af Vesterhavet er opfyldt, men at der 
mangler data til at vurdere dette tilstrækkeligt (næringsstoffer IIa). 

4.3.3.2. Miljøfarlige stoffer 

Amtet har ikke data til at vurdere det generelle niveau for miljøfarlige stoffer i Vesterhavet, hvorfor 
det ikke indgår i denne risikovurdering. 
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Lokale kilder: 

Ved Høfde 42 er der placeret et affaldsdepot. Det er konstateret at der lejlighedsvis sker 
udsivninger herfra og at vandkvalitetskrav lejlighedsvis er overskredet i et nærområde omkring 
høfden. Omtrent samme sted er der en mindre udledning fra rensningsanlæg i forbindelse den 
eksisterende afværgeforanstaltning ved depotet. 

Politisk i Ringkjøbing Amt der det vedtaget at foretage en spunsning omkring depotet til sikring af at 
miljøforholdene i området og statens er også indstillet på at bidrage. Staten har imidlertid ikke 
frigivet de amtslige bevilgede penge. Derfor kan denne spunsning ikke pt. medtages i denne 
risikovurdering. 

Ud for denne forudsætning vurderes det som klart, at regionplanens basismålsætning i et 
nærområde ud for høfde 42 ikke nås i 2015 (Miljøfarlige stoffer kategori IIc).  

Spildevandsudledning fra Cheminova: 

Omkring Cheminovas spildevandsudløb er der udlagt en nærzone med lempet målsætning i 
Regionplanen. Virksomhedens miljøkrav reguleres således, at vandkvalitetskrav er overholdt på 
kanten af denne nærzone. Det vurderes derfor at påvirkning fra Cheminovas spildevandsudløb ikke 
er til hinder for at nå regionplanens målsætninger, men at der løbende skal optimeres på kvaliteten 
og anvendeligheden af data. (miljøfarlige stoffer: Ib). 

Spildevandsudledning ved Tripople Nine Fish i Thyborøn: se basisanalyse for Limfjorden 

4.3.3.3. Kyst-, strandnær- og revlefodring 

I forbindelse med kystsikring (foranstaltninger mod erosion af kysten) foretages der kyst-, 
strandnær- og revlefodring langs det meste af Vestkysten. Aktiviteten kan forventes øget de 
kommende år (Laustrup & Toxvig Madsen 1998). Den strandnære fodring og revlefodringen 
foretages i havet. Her lægges der sand/sediment på strategiske steder. Dette giver en direkte 
fysisk morfologisk påvirkning og direkte påvirkning af faunaen i områder hvor det placeres. 
Eksempelvis tager det flere år inden bundfaunaen er retableret. Studier omkring påvirkninger af 
fiskebestande er også foretaget (//Josianne Støttrup m.fl.: Kystfodring og godt fiskeri. 2005). Disse 
studier fører til tilpasninger i fodringsmetoden. 

Det vurderes, at det er klart, at regionplanens generelle målsætning ikke kan nås i områder, hvor 
der foretages revle- og strandnær fodring. (fysisk morfologisk og biologisk IIc)) 

4.3.3.4. Høfder og bølgebrydere i havet 

Høfder langs Vesterhavet er etableret i forbindelse med kystsikring. De har til formål at påvirke de 
hydromorfologiske forhold, og påvirker således biologien i området, hvor de er placeret. Høfderne 
fungerer bl.a. som substrat for andre planter og dyr end der ellers er i området. Disse anlæg 
hindrer ikke, at det kan være et naturligt og alsidigt plante og dyreliv i området.  

4.3.3.5. Kystsikring i øvrigt 

Kystsikring i øvrigt er primært foranstaltninger på land. Disse anlæg hindrer ikke, at det kan være et 
naturligt og alsidigt plante og dyreliv i tilknyttede marine områder. 

4.3.3.6. Havne  

Se under Ringkøbing, Nissum Fjord og Limfjorden 
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4.3.3.7. Råstofindvindingsområder til kystfodring 

I forbindelse med tilladelserne er der foretaget en VVM vurdering, hvor der indgår biologiske 
parametre. Også undersøgelser i denne forbindelse viser flerårig effekt på bundfauna. 

Det vurderes som klart, at en generel målsætning om alsidigt plante- og dyreliv, ikke eller kun svagt 
påvirkede af menneskelige og kulturbetingede aktiviteter ikke kan nås i disse områder. (fysisk 
morfologisk og biologisk IIc)). Råstofindvindingsområderne ligger, bortset fra et lille område, uden 
for den grænse (1 sømil), hvor denne redegørelse skal vurdere den biologiske påvirkning.Derfor er 
de ikke vist på risikokortet. 

4.3.3.8. Klappladser  

Skærpede krav til klapning af havne- og sejlrendemateriale i fjordene, pga. deres status som 
NATURA 2000 område, har forårsaget, at der er en vis interesse for at flytte klapning fra 
fjordområder til havet, hvorfor klapningen i havet forventes øget.  

Den nye klapvejledning tillader at der klappes TBT-holdigt materiale i et vist omfang. Samtidig sker 
der dog en udfasning af anvendelsen af TBT, som følge af en EU-forordning som forbyder brugen 
med udgang af 2007. På trods af dette forventes det, at der i mange år vil blive klappet TBT–
holdigt materiale, dels fordi TBT vil forekomme på nogle skibe i en årrække, og dels fordi det TBT 
allerede er i området nedbrydes ganske langsomt, idet halveringstiden er på 2 - 15 år.  

Det formodes, at der bliver klappet i overensstemmelse med tilladelserne. Derfor er det forventeligt, 
at de biologiske, morfologiske og fysisk kemiske forhold på klappladsen er påvirkede og i 
overensstemmelse med den lempede målsætning. De underliggende krav til den generelle 
målsætning gør dog, at målsætningen i disse områder ikke kan forventes opfyldt, jfr. 
næringssaltafsnittet. Der klappes TBT-holdigt materiale, og spredning af TBT til områder uden for 
selve klappladsen kan forventes. Områder i tilknytning til selve klappladsområder er således også i 
risiko for at være påvirkede af TBT i 2015.  

Det vurderes, at det er sandsynligt, at basismålsætningen i gældende regionplan ikke nås for 
områder i umiddelbar nærhed af klappladserne, men at yderligere overvågning og karakterisering 
er nødvendig (miljøfarlige stoffer IIb). 

4.4. Regionplanmålsætning og risiko for manglende målopfyldelse 

Påvirkningerne og fremskrivningen af dem er beskrevet under forrige afsnit, hvor de også er 
beskrevet i forhold til målsætningsopfyldelsen. 

Dette er samlet i skemaet for kystvande i bilag SAM01 og på kortet i kortbilag K02, hvor det er 
sammenstillet med kort over regionplanens målsætninger. 

 

5. Grundvand 

5.1. Risikoanalysens omfang i relation til grundvand 

Risikoanalysen for grundvand skal ifølge vejledningen omfatte 

• GIS-kort over grundvandsforekomster hvor der er risiko for ikke at opnå god kvantitativ 
tilstand senest 22. december 2015. 
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• GIS-kort over grundvandsforekomster hvor der er risiko for ikke at opnå god kemisk tilstand 
senest 22. december 2015 

• GIS-kort over grundvandsforekomster hvor der er risiko for ikke at opnå god tilstand senest 
22. december 2015. 

 

Vanddistriktmyndigheden har på baggrund af materiale samlet til Basisanalyse 1, gennemført 
vurderingen af om grundvandsforekomsterne er i risiko for ikke at opfylde regionplanmålene, eller 
andre målsætninger inden 22. dec. 2015. 

Da den kvalitative og kvantitative vurdering ikke sker på de samme vandforekomster er det ikke 
lavet et samlet GISkort over forekomsterne. 

5.2. Målsætninger for grundvandsforekomsterne i Vandområdedistrikt 65 

I vejledningen er anført, at regionplanens retningslinier og mål skal anvendes i vurderingen.  

For den del af vanddisstriktet der omfatter Ringkøbing amt er regionplanens retningslinier for 
grundvandets kvalitative tilstand er ikke umiddelbart anvendelige som konkrete mål for grund-
vandsforekomsterne.  

Der er derfor opsat følgende mål for den kvalitative tilstand: 

Indholdet af nitrat skal være mindre end 25 mg/L. Hvis indholdet af nitrat er større end 25 mg/L 
sættes forekomsten som værende i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2015. Forekomsten vil 
kunne anvendes til drikkevand da grænseværdien er 50 mg/L, men indholdet er højt i forhold til 
påvirkning af overfladevandforekomsterne. Den upåvirkede baggrundsbelastning til vandløb m.m. 
regnes som 1 mgTotalN/L (ca. 4,4 mg NO3/L hvis alt kvælstoffen regnes som nitrat). 

Der må ikke være miljøfremmede stoffer i vandet. Hvis der er konstateret pesticider eller andre 
organiske stoffer, der har en grænseværdi i drikkevandsbekendtgørelsen, er forekomsten sat til at 
være i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2015. Forekomsten vil kunne anvendes til drikke-
vand, hvis ikke indholdet er over grænseværdien. Da der ofte kun er få målinger er udviklingen i 
indholdet ikke kendt, og da der ikke er lavet indsatser for at nedbringe indholdet angives 
forekomsten som værende i risiko. 

Der må ikke være tegn på indtræk af salt eller organisk stof. Hvis der er konstateret chlorid over 
100 mg/L, NVOC over 4 mg/L eller miljøfremmede stoffer under forurenede grunde, er arealet 
angivet som værende i risiko for ikke at kunne opfylde målsætningen i 2015.  

For den kvalitative tilstand er der følgende mål: 

Vandløbspåvirkning: Vandindvindingen må ikke overstige 20 % af nettonedbøren og hvis den ligger 
mellem 5 og 20 % må den ikke påvirke vandløbet med mere end det der er angivet i regionplan 
2005  kap. 3.2 ”Vandindvinding”  afsnit ”Påvirkning af vandføringen i vandløb”. 

Desuden anvedes regionplanens retningslinie: Indvinding må ikke forringe beskyttede 
naturområder herunder forringe naturtyper og arter som er grundlag for udpegning som Natura 
2000-område. I afsnit 5.3.2 er de anvendte kriterier beskrevet. 

For de dele af vanddistriktet der ligger i Ribe og Vejle amter er der anvendt målsætninger fra disse 
amters regionplaner m.m. 

RIBE AMT: 
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For boringer der er filtersat ned til 40 m.u.t., det øvre magasin, er der indenfor områder med 
særlige drikkevandsinteresser og områder med drikkevandsinteresser er vurderet på nitrat- og 
pesticidindholdet. Grænseværdierne fra drikkevandsbekendtgørelsen på 50 mg nitrat/l og 0,1 µg 
pesticid/l er benyttet.  

Det er vurderet, at forekomster/delforekomster med et nitratindhold højere end 50 mg/l i mere end 
25 % af boringerne ikke vil opnå god tilstand inden d. 22 dec. 2015. Findes der en længere 
tidsserie med nitrat for den enkelte boring, vurderes denne ligeledes. 

Forekomster/delforekomster, der som minimum indeholder 3 boringer med nitratanalyser, og hvor 
disse samtidig er repræsentativt fordelt i forekomsten/delforekomsten er vurderet. 
Forekomster/delforekomster med mange boringer, der ikke er repræsentativt fordelt og forekomster 
som overhovedet ikke indeholder nitratanalyser er markeret med rødt. 

Grundvandsforekomster i større dybde antages at have reducerende forhold. De antages derfor at 
være nitratfrie. Pesticidproblemer i denne dybde er ligeledes minimale. 

Dybe boringer er vurderet m.h.t. salt vand og brunt vand men ingen forekomster er markeret med 
rødt som følge af indhold af disse stoffer. 

Forureninger fra punktkilder er vurderet i forhold til drikkevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse 
nr. 921 alt efter om de ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med 
drikkevandsinteresser, eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.  

Med Ribe Amts vandressourcekort, vurderes det, om påvirkningen fra indvindingen i  
delforekomsterne overskrider regionplanens målsætning for påvirkning af 
medianminimumsværdierne i vandløbene.  

Kriterierne i vurderingen er uddybet i basisanalyse II fra vanddistrikt 55. 

VEJLE AMT: 

Målet om god tilstand tager afsæt i regionplanernes gældende målsætninger.  

I Regionplan 2005 har amtet opsat kriterier, der skal sikre, at det vand der forlader rodzonen, kan 
overholde Miljøministeriets grænseværdi for nitrat på 50 mg/l. Dvs. at i områder, hvor grundvandet 
er sårbart overfor nitrat, må der maximalt være 50 mg nitrat/l i det vand, der forlader rodzonen.  

Herudover er grundvandets indhold af pesticider, påvirkning fra punktkilder og fosfor vurderet i 
forhold til opfyldelse af målsætningerne for overfladevand og grundvand. 

Der højst må højest anvendes 20 % af den totale grundvandsressource, svarende til 20 % af den 
årlige grundvandsdannelse.  

Der findes pt. ingen opgørelse over grundvandssænkninger, som har påvirket vandløb, søer eller 
terrestriske økosystemer i Vejle Amt så markant, at der er lavet en større undersøgelse. Dette 
skyldes, at der ved den daglige sagsbehandling jf. Regionplanen bliver taget højde for at 
overstående ikke forekommer. 

Dette kriterium anvendes til udpegningen af om grundvandsindvindingen overstiger den 
langsigtede grundvandsdannelse. Kriteriet vil derfor anvendes i risikovurderingen. 

Kriterierne i vurderingen er uddybet i basisanalyse II fra vanddistrikt 60. 



Side 31 
______________ 

5.3. Metoder anvendt til vurdering af grundvandsforekomsterne 

Der er ikke sket underopdeling af de 108 grundvandsforekomster og sammenholdt med de relativt 
få vandanalyser betyder det at store forekomster af grundvand vurderes som værende i risiko for 
ikke at opfylde målsætningen i 2015. For at opdele grundvandsforekomsterne skal der anvendes 
flere analyser og samt resultatet af den kortlægning der i øjeblikket foregår efter vand-
forsyningsloven. Grundvandsdannelsen til de 108 grundvandsforekomster er ikke beregnet, så en 
egentlig kvantitativ vurdering kan ikke laves på grundvandsforekomst niveau. Ved den næste 
basisanalyse vil forekomsterne formodentlig kunne opdeles og en større del vil blive vurderet til at 
opfylde de kvalitative målsætninger i 2015, ligesom en egentlig kvantitativ vurdering vil kunne 
laves. 

5.3.1. Metoder anvendt til vurdering af grundvandsforekomsternes 
Kvalitative tilstand 

Grundvandets kvalitative tilstand er vurderet ud fra analyser fra vandværksboringer og andre 
boringer med analyser. Vandprøverne er udtaget i forskellige år i boringerne og da materialet er 
udtrukket i forbindelse med Basisanalyse 1, er de nyeste analyser fra 2003. De ældste er fra 1970 
– 1980’erne. 

Der er grundvandsforekomster uden analyser, og der er forekomster med mange – evt. 
modstridende analyser. 

Grundvandsforekomster uden analyser er vurderet ud fra sårbarheden. Det betyder, at de fleste af 
grundvandsforekomsterne i modellens lag 2 (det øvre magasin) og i laget ”de øverste lokale 
magasiner” er vurderet som værende i risiko for ikke at kunne opfylde målsætningen. 
Forekomsterne er i risiko for at indeholde så meget nitrat eller pesticider, at enten drikke-
vandsbekendtgørelsens krav ikke kan overholdes, eller at overfladevandene påvirkes. De to lag er i 
øvrigt til dels sammenfaldende (se Basisanalyse 1). 

Grundvandsforekomster med flere –evt. modstridende analyser er vurderet i risiko, hvis én analyse 
overskrider de fastsatte kriterier. 

5.3.2. Metoder anvendt til vurdering af grundvandsforekomsternes 
Kvantitative tilstand 

Det har ikke været muligt at lave et grundvandsdannelseskort for hele amtet, så derfor anvendes 
nettonedbøren frem for den egentlige grundvandsdannelse. 

Vandindvindingens påvirkning af vandløbene er beregnet ud fra nettonedbøren og den samlede 
vandindvindingen i vandløbsoplandet. 

Hvis der inden for et opland er vandløbsstrækninger med forskellig målsætning, er det vurderet om 
påvirkningen sammenholdes med den skrappeste målsætning eller om det er målsætningen for 
andre vandløbsstykker. Vurderingen tager udgangspunkt i indvindingens størrelse og om vand-
løbets målsætning er opfyldt. 

Moser og enge med A og B målsætning, der er placeret i områder med en umættet zone, der er 
mindre end 7 meter, er vurderet med hensyn til risiko for at vandindvindingen påvirker lokaliteten.  

Vandløbsoplandet, der indeholder naturområdet, er vurderet som værende i risiko for ikke at 
opfylde målsætningen hvis der inden for 200 meter af naturområdet er placeret en boring, hvor 
følgende er opfyldt: 
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• prøvepumpningsresultatet fra boringen viser, at vandstanden sænkes med mere end 5 meter, 
eller hvis der ikke er angivet prøvepumpningsresultat så resultatet fra nærmeste boring 

• den skønnede grundvandsindvinding overstiger 10.000 m3/år for boringer, der kun anvendes i 
sommerhalvåret og 50.000m3/år for boringer, der anvendes jævnt 

• indvindingen sker fra øvre magasin 

• der regnes med at anlæg til markvandings i gennemsnit vander med den halve 
tilladelsesmængde, mens andre erhverv og drikkevandsindvinding afvender hele tilladelsen. 
Hvis tilladelsen er delt på flere boringer er der regnet med at boringerne indvinder lige store 
andele. 

 

5.4. Risikovurdering af grundvandsforekomsterne 

5.4.1. Kvalitativ analyse. 

Det samlede resultat af den kvalitative analyse er vist i bilag G01. Resultater er vist for 
grundvandsforekomster i de fire lag, der blev udpeget ved Basisanalyse I.  

Forekomsterne er udpeget ud fra en geologisk model med 7 lag. Selvom grundvands-
forekomsterne er sammenhængende vil en påvirkning i den ene ende ikke nødvendigvis påvirke 
vandkvaliteten i den anden.  

For de grundvandsforekomster, der er markeret med rød, er der risiko for, at dele af forekomsten 
ikke kan opfylde målsætningerne for grundvandets kvalitet i 2015.  Det kan være en meget lille del, 
eller det kan være en udbredt del af forekomsten. For de forekomster der er markeret med grønt, 
gælder det, at forekomsten vurderes at kunne opfylde målsætningerne i 2015. 

5.4.1.1. Kvalitativ analyse. Påvirkning af grundvandet fra lossepladser og forurenede grunde 

Påvirkninger fra lossepladser og forurenede grunde er vist i bilag G02 og G03 

Det er kun fra få forureninger, at påvirkningen fra forurenede grunde og lossepladser er af et 
omfang, der har betydning for hele grundvandsforekomsten. Placeringen af den enkelte forurening 
er vist på kortet ”Grundvandsforureninger”. Bilag  G02 

Grundvandsforekomster, som er i risiko for ikke af opfylde kvalitetsstandarderne pga. indhold af 
perkolat fra lossepladser og forurenede grunde, er vist på kortet ”Vurdering af forekomsternes 
kvalitative tilstand. Forureninger”. Bilag G03.  

Kortet over de øverste grundvandsforekomster viser de lokaliteter, hvor der er konstateret stoffer i 
grundvandet, der stammer fra en forurenet grund. På de større lossepladser er der tegnet en kreds 
om de boringer, hvori stofferne er konstateret. På kortene over grundvandsforekomsterne i de 
dybere lag er hele forekomsten markeret, hvis der er konstateret påvirkning. Påvirkningen kan 
være lokal, så hovedparten af forekomsten forsat kan anvendes til drikkevandsindvinding. 

5.4.1.2.  Kvalitativ analyse. Nitratindholdet i grundvandet 

Påvirkningen fra nitrat er vist i bilag G04. 

Hele det øvre magasin er vurderet til at være i risiko for ikke at opfylde målsætningerne i 2015. I 
flere områder vil vandet kunne anvendes som drikkevand, idet nitratindholdet er under 50 mg/L. 
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Udvaskning af nitrat til vandløb, søer, fjorde og havet kan dog give problemer selvom 
grænseværdien for drikkevand er overholdt. 

I grænseområdet mellem vandløbet og grundvandet kan der ske en reduktion af nitratindholdet. 
Det vand, der tilføres vandområderne, indeholder formodentlig mindre nitrat end der måles i 
grundvandet, men da processerne ikke er endeligt afklaret, tages der ikke hensyn til dette i 
udpegningen af risikoområder. 

Flere af de dybereliggende grundvandsforekomster er angivet som værende i risiko for ikke at 
kunne opfylde målsætningerne i 2015. Tilstedeværelsen af begravede dale, der virker som 
kortslutninger til i øvrigt velbeskyttede lag, er en af årsagerne til at der konstateres nitrat i stor 
dybde. Dårlige boringer kan være en anden årsag. 

5.4.1.3. Kvalitativ analyse. Miljøfremmede stoffer i grundvandet 

Påvirkningen fra miljøfremmede stoffer er vist i bilag G05. 

Hele det øvre magasin er vurderet til at være i risiko for ikke at opfylde målsætningerne i 2015. 
Undersøgelser fra Viborg-, Sønderjylland- og Storstrøms amt, viser at de øvre magasiner ofte 
indeholder pesticidrester, så derfor angives det øverste magasin som værende i risiko. 

I flere områder vil vandet kunne anvendes som drikkevand, idet grænseværdien ikke nødvendigvis 
er overskredet. Grænsen med fund er valgt, da nogle af de miljøfremmede stoffer er mere giftige 
for planter eller dyr, end de er for mennesker. Det gælder fx pesticider, der netop er fremstillet for 
at dræbe ukrudt og skadedyr, 

I grænseområdet mellem vandløbet og grundvandet kan der ske en reduktion af indholdet af 
miljøfremmede stoffer. Det vand, der tilføres vandområderne, indeholder formodentlig mindre 
miljøfremmede stof, end der måles i grundvandet, men da processerne ikke er endeligt afklaret 
tages der ikke hensyn til dette i udpegningen af risikoområder. 

5.4.1.4. Kvalitativ analyse. Naturligt forekommende stoffer i grundvandet 

Påvirkningen fra naturligt forekommende, men uønskede stoffer er vist i bilag G06. 

I forbindelse med gamle saltvandsaflejringer og nær salthorster vil grundvandets indhold af salt 
være forhøjet og vandet uegnet som drikkevand. Indhold af organiske stof - NVOC er forhøjet visse 
steder i amtet så indvinding af drikkevand heller ikke er muligt i disse områder.  

Kortet angiver de magasiner, hvor vandprøver viser forhøjede indhold af salt og NVOC. 

5.4.2. Kvantitativ analyse. 

bilag G07 

5.4.2.1. Kvantitativ analyse. Vandindvindingens påvirkning af vandkvaliteten 

Vandindvindingens mobilisering af salt og organisk stof er vist i bilag G08. 

Kortet viser de boringer hvor vandindvindingen har påvirket vandkvaliteten. Der er kun taget 
hensyn til indtræk af saltvand og opkegling af bruntvand. Saltvandet trækkes ind fra havet, mens 
det brune vand (NVOC-holdigt) trækkes op fra dybereliggende lag.  



Side 34 
______________ 

5.4.2.2. Kvantitativ analyse. Påvirkning af terrestriske økosystemer. 

Vandindvindingens påvirkning af terrestisk natur er vist i bilag G09. 

Kortet viser de vandløbsoplande, hvor der er risiko for at målsætningen for naturområderne ikke 
kan opfyldes p.g.a. vandindvinding. 

5.4.2.3. Kvantitativ analyse. Påvirkning af vandløb.. 

Vandindvindingens påvirkning af vandløb er vist i bilag G10. 

Indenfor hvert vandløbsopland/delopland er grundvandsdannelsen sat som nettonedbøren for 
2002. 

Indvindingen af grundvand er opgjort på baggrund af tilladte vandmængder 2003 (basisanalyse del 
I). Markvanding er indregnet med 50 % af den tilladte vandmængde for at tage højde for at der ikke 
vandes i fuldt omfang hvert år. De øvrige indvindinger er indregnet med 100 %.  

Påvirkningen er indvinding i procent af grundvandsdannelsen. 

 

6. Påvirkninger 

6.1. Forventede udviklingstendenser for punktkilderne begrundet i allerede 
planlagte og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på 
vandforekomsten 

Der er taget udgangspunkt i tiltag på de forskellig punktkilder i vedtagne regionplaner fra de amter, 
der har udledninger i samme vandområder. I bilag P01 til P03 ses en oversigt over de forskellige 
amters retningslinier, krav og/eller henstillinger, samt tidshorisont og forventede effekter. 

Sammenfatning på de forskellige punktkilder: 

6.1.1. Renseanlæg 

Renseanlæggene opfylder generelt de stillede krav i regionplanerne eller nationale krav. Der er 
fokus på de få udledninger, der er årsag eller medvirkende årsag til, at målsætningen for vand-
området ikke er opfyldt. Der forventes ingen yderligere reduktion på stoftransporten af kvælstof og 
fosfor til vandområderne, som følge af krav i regionplanerne. 

6.1.2. Regnbetingede udløb 

Der stilles funktionskrav til udledningerne. Der er fokus på de udledninger, der er årsag eller 
medvirkende årsag til, at målsætningen for vandområdet ikke er opfyldt. Det forventes, at der vil 
være positiv lokal effekt af reducerede vand- og stofmængder. Det kan derimod ikke forventes, at 
der ingen påvirkning er fra nogen udledning i 2016. 

6.1.3. Industrispildevand 

Udledningerne reguleres i udledningstilladelser, og spildevandet renses i velfungerende rense-
anlæg, som generelt overholder kravene. Enkelte virksomheder er omfattet af Vandmiljøplanens 



Side 35 
______________ 

krav om at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik 
(BAT). 

Der foregår en løbende revurdering af virksomhedernes udledningstilladelse, bl.a. for at forbedre 
kontrolformen og fastsætte udlederkrav til miljøfremmede stoffer af hensyn til overholdelse af 
nationale krav for disse stoffer og vandkvalitetskrav fastsat i regionplanen. Der forventes ikke en 
reduktion i udledningen af organisk stof og næringssalte.  

Fastsættelse af vandkvalitetskrav kan få betydning for virksomhederne i form af nye teknologiske 
tiltag på renseanlæggene og/eller substitution af kemikalier. 

6.1.4. Dambrug 

Der foregår en løbende proces med at miljøgodkende dambrugene med det sigte, at vandløbenes 
målsætninger kan opfyldes omkring dambrugene. Udledningen af medicin og andre miljøfremmede 
stoffer fra akvakultur må ved udgangen af 2006 ikke være årsag til, at vandkvalitetskravene for 
stofferne overskrides.  

Samtlige dambrug skal inden 1. juli 2006 have fornyet deres vandindvindingstilladelser, og skal i 
den forbindelse afgive minimum halvdelen af medianminimumsvandføringen til vandløbet. Effekten 
bliver, at dambrugene skal bruge mindre vand end hidtil og recirkulere mere af vandet. 
Driftsændringerne vil medfører en bedre rensning af produktionsvandet og bidrage til en generel 
lokal forbedring af vandkvaliteten. 

6.1.5. Spildevand i det åbne land 

Det forventes, at kommunerne, som beskrevet i de respektive spildevandsplaner, påbyder 
enkeltliggende ejendomme i det åbne land at opgradere spildevandsrensningen, så den opfylder 
renseklasserne til de vandløb eller søer, der er udpegede i regionplanerne. Det forventes, at den 
forbedrede spildevandsrensning eller -nedsivning vil have stor lokal effekt, men det forventes ikke, 
at alle målsætninger i vandløb med renseklasser vil kunne opfyldes med forbedret spildevands-
rensning på enkeltliggende ejendomme. 
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7. Bilagsoversigt 

Sammenfatning af data: 

Bilag SAM01 (overfladevand): Inddeling af overfladevand i kategori samt identificering af 
påvirkningstyper. 

Bilag SAM02 (grundvandsforekomster): Inddeling af grundvandsforekomster i kategori samt 
identificering af påvirkningstyper. 

 

Vandløb: 

Kortbilag V01: Gældende målsætning for vandløb 2005. 

Kortbilag V02: Biologisk påvirkede vandløbsstrækninger pr. 22.dec. 2015. 

Kortbilag V03: Fysisk (morfologisk) påvirkede vandløbsstrækninger pr. 22.dec. 2015. 

Kortbilag V04: Kvantitativt hydrologisk påvirkede vandløbsstrækninger pr. 22.dec. 2015. 

Kortbilag V05: Vandløbsstrækninger påvirket af miljøfarlige stoffer pr. 22.dec. 2015. 

Kortbilag V06: Vandløbsstrækninger påvirket af næringssalte pr. 22.dec. 2015. 

Kortbilag V07: Vandløbsstrækninger påvirket af okker pr. 22.dec. 2015. 

(Kortet viser de vandløbsstrækninger, hvor okker vurderes at være årsag til en 
manglende målsætningsopfyldelse i 2015.) 

Kortbilag V08: Upåvirkede vandløbsstrækninger pr. 22. dec. 2015. 

Kortbilag V09: Vurdering af målopfyldelse for vandløb pr 22. dec. 2015. 

 

Søer: 

Kortbilag S01: Gældende regionplansmålsætning for søer i 2005. 

Kortbilag S02: Vurdering af målopfyldelse for søer i 2015. 

Kortbilag S03: Påvirkningstyper for søer hvor målsætningen ikke forventes opfyldt i 2015. 

 

Kystvande: 

Kortbilag K01: Vurdering af kystvandenes kvalitative tilstand, påvirkningstyper. 
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Kortbilag K02: Vurdering af kystvandenes kvalitative tilstand, målsætning og målsætnings-
opfyldelse 2015. 

 

Grundvand: 

Kortbilag G01: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvalitative tilstand. Grundvandsforekomster 
der er i risiko for ikke at opnå god kvalitativ tilstand senest 22. dec. 2015. 

Kortbilag G02: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvalitative tilstand Jordforureninger og 
lossepladser der påvirker grundvandet. 

Kortbilag G03: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvalitative tilstand.Grundvandsforekomster 
påvirket af forurening. 

Kortbilag G04: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvalitative tilstand. Nitrat. 

Kortbilag G05: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvalitative tilstand Miljøfremmede stoffer. 

Kortbilag G06: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvalitative tilstand Indhold af salt og 
organisk stof. 

Kortbilag G07: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand. Vandløbsoplande der 
er i risiko for ikke at opnå god kvantitativ tilstand senest 22. dec. 2015 pga. vandindvinding. 

Kortbilag G08: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand. Saltvands- og 
brunvands indtræk. 

Kortbilag G09: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand. Vandløbsoplande hvor 
terrestisk natur kan påvirkes af vandindvinding. 

Kortbilag G10: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand. Vandløbsoplande hvor 
vandindvindingen er over 20% af nettonedbøren eller hvor der er risiko for af vandløbene påvirkes 
af vandindvinding. 

 

Punktkilder: 

Bilag P01: Forventede udviklingstendenser for punktkildeudledningerne i Ringkøbing Amt 
begrundet i allerede planlagte tiltag og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på 
vandforekomsten.  

Bilag P02: Forventede udviklingstendenser for punktkildeudledningerne i Ribe Amt begrundet i 
allerede planlagte tiltag og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på 
vandforekomsten. 

Bilag P03: Forventede udviklingstendenser for punktkildeudledningerne i Vejle Amt begrundet i 
allerede planlagte tiltag og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på 
vandforekomsten. 
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Bilag SAM01 (overfladevand): Inddeling af overfladevand i kategori samt identificering af 
påvirkningstyper, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om vurdering af vandforekomsters tilstand. 

Vanddistrikt 65  
(dog uden Limfjordsoplandet)  

Vandløb               

Total længde  km: 2.659 B FM KH MFS N U 
Kategori I Ia 209 173 202 35 26 92 
  Ib 756 795 782 0 140 18 
Kategori II IIa 573 615 613 0 315 0 
  IIb 811 845 854 8 306 0 
  IIc 272 170 40 25 47 0 
        

Søer   
Antal søer i 

Kat I: 18 Antal søer i Kat II: 50 

Total areal ha: 9.641 B FM KH MFS N U 
Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0 
  Ib 0 0 0 0 0 0 
Kategori II IIa 0 375 0 0 3.229 0 
  IIb 0 0 0 0 527 99 
  IIc 0 0 0 0 138 0 
        

Kystvande               

Total areal ha: 277000 B FM KH MFS N U 

Kategori I Ia 0 0 0 0 0 0 

  Ib 0 0 0 0 0 0 

Kategori II IIa 37.000 0 37.000 29.400 240100 0 

  IIb 20 0 0 2050 33400 0 

  IIc 2.000 2000 0 150 3.600 0 
 

Bilag SAM02 (grundvandsforekomster): Inddeling af grundvandsforekomster i kategori samt 
identificering af påvirkningstyper. 

Grundvandsforekomster (antal)  

Kvantitative påvirkninger Kemiske påvirkninger 

Kategori I 650 97 

Kategori 2 165 55 
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Kortbilag V01: Gældende målsætning for vandløb 2005.

Lempet målsætning
Basis målsætning
Skærpet målsætning



Kortbilag V02: Biologisk påvirkede vandløbsstrækninger
pr 22. Dec. 2015
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Kortbilag V03: Fysisk (morfologisk) påvirkede 
vandløbsstrækninger pr 22. Dec. 2015
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Kortbilag V04: Kvantitativt hydrologisk påvirkede 
vandløbsstrækninger pr 22. Dec. 2015
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Kortbilag V05: Vandløbsstrækninger påvirket af 
miljøfarlige stoffer pr 22. Dec. 2015 
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Kortbilag V06: Vandløbsstrækninger påvirket af 
næringssalte pr 22. Dec. 2015
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Kortbilag V07: Vandløbsstrækninger påvirket af 
okker pr 22. Dec. 2015
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Kortbilag V08: Upåvirkede vandløbsstrækninger 
pr. 22. Dec. 2015.
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Kortbilag V09: Vurdering af målopfyldelse for vandløb
pr. 22. Dec. 2015
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Kortbilag S01: Gældende regionplanmålsætning for søer
i 2005

A - Skærpet målsætning
B - Generel målsætning
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Kortbilag S02: Vurdering af målopfyldelse for søer i 2015

Søer, der ikke er i risikogruppe
Søer i risikogruppe



SILKEBOR

VIBORG

HERNING IKAST

KIBÆK

BRANDE

SKIVE

VINDERUP

AULUM

HADERUP

GRINDSTED

SØNDER FELDING

VIDEBÆK

TARM

SKJERN

HVIDBJERG

STRUER

HOLSTEBRO

ULFBORG

VEMB

LEMVIG

THYBORØN

HARBOØRE

HVIDE SANDE

RINGKØBING

  KMS COPYRIGHT © KORT- & MATRIKELSTYRELSEN 1992 / KD. 86.1033  

N, FMN, FMN, FMN, FMN, FMN, FMN, FMN, FMN, FM

NNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNN

KH, NKH, NKH, NKH, NKH, NKH, NKH, NKH, NKH, N

NNNNNNNNN NNNNNNNNN

N, KHN, KHN, KHN, KHN, KHN, KHN, KHN, KHN, KH

NNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN
NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN
NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

UUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUU

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

Kortbilag S03: Påvirkningstyper for søer hvor 
målsætningen ikke forventes opfyldt i 2015.

U     Upåvirket (naturgivne forhold)

N    Næringssalte (eutrofiering)

FM   Fysiske (morfologiske) forandringer



Kortbilag K01: Vurdering af kystvandenes kvalitative tilstand
Målsætning                          Målsætningsopfyldelse 2015

MFS / mfs:  miljøfarlige stoffer
N / n:          næringsstoffer

Påvirkningstype, der vurderes som årsag til manglende målopfyldelse
(store bogstaver angiver påvirkning af hele f jord- eller havområdet
- små bogstaver angiver påvirkning af lokalt område)

Risiko for manglende opfyldelse

B / b: biologisk
fm:    fysisk morfologisk
KH:   kvantitativ hydrologisk

( Lempet målsætning

Basis målsætning

Vanddistrikter

Skærpet målsætning
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Kortbilag K02: Vurdering af kystvandenes kvalitative tilstand
Påvirkningstyper

FK

Direkte biologisk påvirkning

Direkte fysisk-kemisk påvirkning
Lokale påvirkninger

Vanddistrikter Direkte biologisk, hydromorfologisk og fysisk-kemisk påvirkning(
(sort signatur)

Direkte hydromorfologisk og direkte fysisk-kemisk påvirkning
Direkte hydromorfologisk påvirkning&

(blå signatur)
(

Direkte biologisk og hydromorfologisk påvirkning(grøn signatur)

Ringkøbing og Nissum fjorde - 
Direkte biologisk, hydromorfologisk
og fysisk-kemisk påvirkning

Vesterhavet - Direkte biologisk 
og fysisk-kemisk påvirkning

B
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Kortbilag G01: Vurdering af grundvandsforekomsternes 
kvalitative tilstand. Grundvandsforekomster der er i risiko for 

ikke at opnå god kvalitativ tilstand senest 22. dec. 2015.

Øverste magasin

MAG 2 MAG 3

MAG 1

Grundvandsforekomster der vurderes at opfylde målsætningen i 2015
Grundvandsforekomster der er i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2015
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Kortbilag G02: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvalitative tilstand 
Jordforureninger og lossepladser der påvirker grundvandet

Grundvandsforureninger

Vanddistrikter

Jordforurening eller losseplads der forurener grundvandet



Kortbilag G03: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvalitative 
tilstand.Grundvandsforekomster påvirket af forurening

Øverste magasin

MAG 2 MAG 3

MAG 1

Grundvandsforekomster der vurderes at opfylde målsætningen i 2015

Grundvandsforekomster der er i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2015

Boringer med fund



Kortbilag G04: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvalitative 
tilstand. Nitrat

g p g

Grundvandsforekomster der er i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2015
Grundvandsforekomster som vurderes at opfylde målsætningen i 2015

Øverste magasin

MAG 2 MAG 3

MAG 1



Kortbilag G05: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvalitative tilstand 
Miljøfremmede stoffer

Øverste magasin

MAG 2 MAG 3

MAG 1

Grundvandsforekomster der vurderes at opfylde målsætningen i 2015

Grundvandsforekomster der er i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2015

Påvist forurening med miljøfremmede stoffer



Kortbilag G06: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvalitative tilstand 
Indhold af salt og organisk stof

MAG 2 MAG 3

MAG 1

Boring med fund

Grundvandsforekomst med forhøjet indhold

Grundvandsforekomst med indhold under grænseværdien

Naturligt forhøjet indhold af chlorid og NVOC
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Kortbilag G07: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvantitative 
tilstand. Vandløbsoplande der er i risiko for ikke at opnå god kvantitativ

tilstand senest 22. dec. 2015 pga. vandindvinding

Vanddistrikter

Vandløbsoplande hvor der er risiko for
at der sker skade på terrestisk natur
Vandløbsoplande hvor det vurderes
at den terrestiske natur ikke påvirkes

Vandløbsoplande hvor der er risiko for at
målsætningen ikke er opfyldt 22. dec. 2015
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Kortbilag G08: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvantitative 
tilstand. Saltvands og brunvands indtræk

Vandindvindingens påvirkning af vandkvaliteten

Vanddistrikter

Bruntvandsindtræk
Saltvandsindtræk
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Kortbilag G09: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvantitative 
tilstand. Vandløbsoplande hvor terrestisk natur kan påvirkes af 

vandindvinding

Vanddistrikter

Vandløbsoplande hvor der er risiko for
at der sker skade på terrestisk natur
Vandløbsoplande hvor det vurderes
at den terrestiske natur ikke påvirkes

Vandløbsoplande hvor der er risiko for at
målsætningen ikke er opfyldt 22. dec. 2015
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Kortbilag G10: Vurdering af grundvandsforekomsternes kvantitative 
tilstand. Vandløbsoplande hvor vandindvindingen er over 20% af 

nettonedbøren eller hvor der er risiko for af vandløbene påvirkes af 
vandindvinding.

Vandindvindingen er over 20 % af nettonedbøren
eller over vandlømålsætningen
Vandindvindingen er under 20 % af nettonedbøren
og under vandløbsmålsætningen

Vandindvinding inden for vandløbsoplande

Vanddistrikter



P 01

Basisanalyse II

Amt Regionplan Kilde Retningslinie Krav / henstilling Tidsplan Forventet effekt
Ringkjøbing 2005 Spildevand generelt Spildevandsudledninger må ikke hindre opfyldelse af målsætningen og 

vandkvalitetskravene for hverken direkte eller indirekte berørte vandområder, og 
må ikke bevirke uacceptabelt iltsvind, akut giftvirkning eller forstyrrelse af den 
naturlige flora og fauna i vandområdet. Bortskaffelse af spildevand må ikke give 
anledning til uhygiejniske (eks. lugt, utilstrækkeligt renset spildevand), 
sundhedsskadelige (eks. hormonforstyrrende stoffer, bakterier, aerosoler) eller 
uæstetiske (synlig forurening med eks. papir, olie, flydestoffer) forhold i 
recipienten (vandområder og jorden). Eksisterende udledninger skal justeres 
såfremt de er årsag eller medvirkende årsag til, at målsætningen og/eller 
vandkvalitetskravene for direkte eller indirekte berørte vandområder ikke er 
opfyldt.

- Alle tiltag vil medføre forbedringer 
i et ikke nærmere kvatificeret 
omfang.

Ringkjøbing 2005 Spildevand til 
vandløb generelt

Amtsrådet kan udlægge spildevandsnærområder (jf. afsnittet om 
vandkvalitetskrav) i det omfang det er nødvendigt i forhold til recipientens 
kvalitet og målsætning og i forhold til mulighederne for rensning efter princippet 
om BAT. Udledning af spildevand må ikke give anledning til erosion eller 
oversvømmelse af vandløb eller de omkringliggende arealer. Eksisterende 
udledninger til hydraulisk overbelastede vandløb bør reduceres i et omfang, der 
gør at vandløbets bund og brinker ikke eroderes eller omkringliggende arealer 
ikke oversvømmes og tilladelse til nye udledninger af spildevand til hydraulisk 
overbelastede vandløb skal betinges af, at der sker en tilstrækkelig neddrosling 
af vandmængden så vandløbet ikke overbelastes.

- Alle tiltag vil medføre forbedringer 
i et ikke nærmere kvatificeret 
omfang.

Ringkjøbing 2005 Spildevand til A, og 
B1-målsatte vandløb

Eksisterende udledninger til A-målsatte vandområder må kun forekomme, hvis 
de værdier, der ønskes bevaret/fremmet gennem den skærpede målsætning 
ikke påvirkes og hvis de ikke påvirker vandområdets naturlige 
baggrundstilstand. 
Der bør ikke gives tilladelse til nye, herunder udvidelse af eksisterende 
spildevandsudledninger til A-målsatte vandområder, medmindre det kan 
dokumenteres, at udledningen vil være forenelig med den skærpede målsætning 
og ikke vil bevirke en kvalitets- og miljøforringelse af vandområdet, jf. afsnit 2.5 
Vandområder. 
Ved nye tilladelser til udledning af spildevand til A-målsatte vandområder skal 
der foretages en vurdering af alternative løsninger. Der bør ikke gives tilladelse 
til nye, herunder udvidelse af eksisterende spildevandsudledninger til B1-
målsatte vandløb, medmindre det kan dokumenteres, at udledningen vil være 
forenelig med den skærpede målsætning og ikke vil bevirke en kvalitets- og 
miljøforringelse af vandløbet. Ved nye tilladelser til udledning af spildevand til B1-
målsatte vandløb skal der foretages en vurdering af 
alternative løsninger.

- Alle tiltag vil medføre forbedringer 
i et ikke nærmere kvatificeret 
omfang.

Ringkjøbing 2005 Spildevand til søer For nye og eksisterende spildevandsudledninger til søer omfattet af Lov om 
naturbeskyttelse (både direkte, men også udledninger i oplandet) skal der 
foretages en vurdering af spildevandsudledningen i forhold til søens tilstand og 
målsætning, samt om en reduktion af belastningen vil bidrage til 
målsætningsopfyldelse og forbedring af søens tilstand.

- Alle tiltag vil medføre forbedringer 
i et ikke nærmere kvatificeret 
omfang.

Ringkjøbing 2005 Renseanlæg Renseanlæg, der ikke er omfattet af krav til kvælstof- og fosforreduktion, skal 
i.f.m. renovering eller ombygning indføre kvælstof- og fosforfjernelse, hvor dette 
ud fra en samlet vurdering skønnes nødvendigt.

- - Minimal effekt, da der i 2005 er 
både N- og P-fjernelse på mere 
end 90 % af spildevandet. 
Tendensen går i retning af 
nedlæggelse af mindre 
renseanlæg.

Ringkjøbing 2005 Rensningsplanen for 
Limfjorden:

N- og P-fjernelse på renseanlæg større end 1000 PE Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor pr. liter og 
8 mg kvælstof pr. liter i sommerhalvåret.

Er udført Ingen ekstra effekt. Enkelte 
renseanlæg skal nedlægges

Ringkjøbing 2005 Rensningsplanen for 
Nissum Fjord:

N- og P-fjernelse på renseanlæg større end 1000 PE Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor pr. liter. Er udført Ingen ekstra effekt. Enkelte 
renseanlæg skal nedlægges

Ringkjøbing 2005 Rensningsplanen for 
Ringkøbing Fjord:

Fosforfjernelse på anlæg større end 350 PE Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor pr. liter. Er udført Ingen ekstra effekt. Enkelte 
renseanlæg skal nedlægges

Ringkjøbing 2005 Spredt bebyggelse Den krævede nødvendige rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne 
land, skal fremgå af de kommunale spildevandsplaner i overensstemmelse med 
renseklasser for de enkelte vandløb og søer, fastsat i den til enhver tid 
gældende regionplan eller et tillæg til denne. 

At kommunerne arbejder for, dels at forbedrende 
tiltag som skal gennemføres som følge af 
regionplanens fastsatte renseklasser sker hurtigst 
muligt, og dels en fortsat nedsættelse af 
spildevandsbelastningen fra ejendomme i det åbne 
land til recipienterne, og at spildevand fra 
ejendomme i det åbne land i områder, hvor der ikke 
er fastsat egentlige renseklasser, som minimum 
renses svarende til renseklasse O.

I spildevands-planerne 
planlægges 
forbedringer udført 
senest 2016.

Forbedrede forurenings-mæssige 
forhold i vandløb og søer. I de 
udpegede oplande vil udledningen 
blive reduceret. Renseklasse O: 
90% reduktion af organisk stof. 
Renseklasse OP: 90 % reduktion 
af både organisk stof og fosfor. 
Renseklasse SO: reduktion af: 
organisk stof 95 %, NH4 90 % og 
forsfor 40 %. Renseklasse SOP: 
reduktion af organisk stof 95 %, 
NH4 90 % og fosfor 90 %
Det forventes, at målsætningen 
for nogle vandløb vil opfyldes, 
som følge af de udførte tiltag.

Ringkjøbing 2005 Nedsivning Nedsivning af spildevand i OSD bør kun etableres under forudsætning af, at 
bunden af nedsivningsanlægget placeres minimum 2,5 meter over højeste 
grundvandsstand og det sikres, at jordbundsforholdene er egnet til nedsivning. 

- - -

Ringkjøbing 2005 Regnbetingede 
udledninger

Administration af regnbetingede udledninger skal ske i henhold til amtets 
retningslinier herfor. Den samlede udledning (opgjort på BI5) fra 
overløbsbygværker i Ringkjøbing Amt skal fortsat reduceres ud fra en prioriteret 
rækkefølge under hensyntagen til vandløbets målsætning og tilstand og 
således, at der opnås mest miljø for pengene. Handlingsplanerne for indsatsen 
bør indarbejdes i de kommunale spildevandsplaner.

Regnbetingede udledninger skal være forsynet med 
foranstaltninger, der sikrer recipienten
mod at slamme til, mod aflejring af sand og andre 
sedimenterbare stoffer, samt mod synlig forurening 
med f.eks. papir, flydestoffer, ristestof, skum og olie. 
Samtlige overløbsbygværker med overløb til A og B-
målsatte vandområder skal forsynes med udstyr til 
registrering af hyppighed og varighed af 
overløbshændelser.

Frem til 2016 Forbedrede forureningsmæssige 
forhold i vandløb og søer. Det 
forventes, at målsætningen for en 
del vandløb vil opfyldes, som 
følge af de udførte tiltag.

Ringkjøbing 2005 Dambrug Akvakulturanlæg må ikke hindre opfyldelse af vandområdernes målsætninger, 
herunder Ramsar-, EF-Habitat- og EF-Fuglebeskyttelsesområder. Udledningen 
af medicin og andre miljøfremmede stoffer fra akvakultur  må ved udgangen af 
2006 ikke være årsag til, at vandkvalitetskravene for stofferne overskrides. 
Vandindvinding fra vandløb kan tillades under særlige hensyn til, at 
målsætningen for berørte vandområder opfyldes, og at   vandløbet sikres så stor 
vandmængde og naturlig variation i vandføringen som muligt. Fisks og smådyrs 
passage forbi dambrug til A- og B-målsatte vandløbsstrækninger skal sikres ved 
at stemmeværker fjernes eller  sekundært ved etablering af strygløsninger med 
stor vandføringskapacitet. Vandløbsvand, der ikke indtages til dambrugsdrift, 
skal tilføres det  pågældende dambrugs eksisterende faunapassage til denne er 
fuldtløbende. Dambrug, hvor ind- og udløb ligger i samme kote og kun adskilles 
af en spunsvæg, kan ved oppumpning tillades at indtage den mængde 
overfladevand, som loven giver mulighed for, såfremt der er et velbegrundet 
behov. 

Der sker en løbende proces med at miljøgodkende 
dambrugene med det sigte, at vandløbenes 
målsætninger kan opfyldes omkring dambrugene. 
Samtlige dambrug skal inden 1. juli 2006 have 
fornyet deres vandindvindingstilladelser, og skal i 
den forbindelse afgive minimum halvdelen af 
medianminimumsvandføringen til  vandløbet.

Nye vandindvindings-
tilladelser skal være 
færdige inden 1. juli 
2006.

Mindre vand til dambrugene end 
hidtil, større recirkulering 
(genanvendelse) af vandet, 
ombygninger og driftsændringer 
og bedre rensning af 
produktionsvandet.

Faunapassageprojekter ved dambrug planlægges færdiggjort det år - og efter de 
specifikationer - der er opført i regionplanens  bilagsdel eller ved dambrugets 
eventuelle ophør! 

Ringkjøbing 2005 Industri Virksomheder, der udleder større mængder spildevand, inkl. kølevand med 
overtemperatur, må kun placeres i områder med mulighed for afledning af 
spildevand til robuste recipienter.

Amtet vil revurdere samtlige tilladelser til 
virksomheder med særskilt udledning inden 2007.

2007 Fastsættelse af vandkvalitetskrav 
kan få betydning for 
virksomhederne i form af nye 
teknologiske tiltag på 
renseanlæggene og/eller 
substitution af kemikalier.

Forventede udviklingstendenser begrundet i allerede planlagte tiltag og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på vandforekomsten

At der i spildevandsplanerne tages stilling til og 
udarbejdes handlings- og tidsplaner for, hvorledes 
målsætningerne kan opfyldes, i det omfang en 
manglende målopfyldelse skyldes
spildevandsudledninger.                                                                                                                                                                  
At de kommunale renseanlæg drives, vedligeholdes 
og udbygges, således at den bedst mulige rensning 
opnås under hensyntagen til anvendelsen af bedst 
tilgængelig teknik (BAT).      
At der separatkloakeres i alle nye 
byggemodningsområder, og at kommunerne som 
udgangspunkt gennemfører separatkloakeringer af 
de eksisterende fælleskloakker.                                   
At indsivning af grundvand i kloakkerne reduceres 
ved kloakrenovering m.v. kommunale renseanlæg. 
At kortlægge udledninger af miljøfremmede stoffer 
fra virksomheder m.v. i oplandet til de kommunale 
renseanlæg og via tilslutningstilladelser at sikre, at 
der så vidt muligt reduceres i udledninger af 
forurenende stoffer, herunder miljøfremmede stoffer 
ved kilden ved anvendelse af bl.a. bedst 
tilgængelig teknik.                                                                                            
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Basisanalyse II

Forventede udviklingstendenser begrundet i allerede planlagte tiltag og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på vandforekomsten

Amt Regionplan Kilde Retningslinie Krav / henstilling Tidsplan Forventet effekt

Ribe 2016 Spredt bebyggelse, 
vandløb

I oplandene til forureningsfølsomme 
vandløbsstrækninger, der er sårbare over for udledning 
af spildevand, og hvor målsætningen ikke er opfyldt som 
følge af spildevandsudledninger fra ejendomme i det 
åbne land, skal udledningen af organisk stof (BI5) fra 
ejendommene i oplandet, reduceres til et niveau 
svarende til en stofreduktion på mindst 90%.

Hvor det er muligt og miljømæssigt forsvarligt, 
bør spildevandet bortskaffes ved nedsivning 
inden for oplande til vandløb, der forurenes 
som følge af udledning fra ejendomme i det 
åbne land. (kommunerne).

Ingen Ingen bemærkninger

Ribe 2016 Regnbetingede 
udledninger, vandløb

Der bør tilvejebringes datagrundlag for 
vurdering af afløbssytemernes 
funktionsdygtighed og belastning under regn. 
Der henvises i øvrigt til amtets rapport om 
"Regnvandsbetingede udledninger", som blev 
udsendt til kommunerne i foråret 2000. 
(Kommunerne).

Ingen Ingen bemærkninger

Ribe 2016 Regnvand, vandløb Ved nybyggeri bør regnvand så vidt muligt 
nedsives.På steder, hvor nedsivning ikke er 
mulig, bør kloakering altid søges gennemført 
ved separatkloakering. Endvidere bør ejere af 
eksisterende ejendomme opfordres til at 
nedsive regnvand eller opsamle det til formål, 
hvor det kan erstatte ledningsvand. 
(Kommunerne).

Ingen Ingen bemærkninger

Ribe 2016 Spredt bebyggelse, 
søer

I oplandene til forureningsfølsommesøer, der er sårbare 
over for udledning af spildevand, og hvor målsætningen 
ikke er opfyldt som følge af spildevandsudledninger fra 
ejendomme i det åbne land, skal udledningen af organisk 
stof (BI5) fra ejendommene i oplandet, reduceres til et 
niveau svarende til en stofreduktion på mindst 90%.

Hvor det er muligt og miljømæssigt forsvarligt, 
bør spildevandet bortskaffes ved nedsivning 
inden for oplande til vandløb, der forurenes 
som følge af udledning fra ejendomme i det 
åbne land. (kommunerne).

Ingen Ingen bemærkninger
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Basisanalyse II

Fra Vejle Amt til Ringkjøbing Amt, primo februar 2006 i forb med basisanalyse: fremskrivning af påvirkninger

Amt Regionplan Kilde Retningslinie Krav / henstilling Tidsplan Forventet effekt
Vejle 2005 Spildevand til vandløb generelt  Udledningen af organisk stof og miljøfremmede stoffer fra renseanlæg, 

ukloakerede ejendomme, regnvandsbetingede udløb, dambrug m.m. 
skal reduceres i de tilfælde, hvor udledningen hindrer, at vandløbenes 
målsætning kan opfyldes. Udledning af okker må ikke hindre, at 
vandløbenes målsætning kan opfyldes.

- - Kommunerne har planlagt rensning af 
spildevand fra spredt bebyggelse samt 
forbedret rensning af andre 
spildevandstyper langs en del 
vandløbsstrækninger uden målopfyldelse 
(se også "Renseanlæg"). Dette vil lokalt 
have en væsentlig effekt i kraft af 
reduktion i udledning organisk stof. 
Amtet har lavet aftaler med kommunerne 
vedrørende fjernelse af "røde pletter" ved 
regnbetingede overløb.

Vejle 2005 Spildevand til søer  Udledning af spildevand, miljøfarlige stoffer og andre påvirkninger må 
ikke forhindre målsætningen for søer i at blive opfyldt. Udledning af 
utilstrækkeligt renset spildevand skal bringes til ophør, se 
retningslinierne for spildevand og dambrug. Se endvidere 
Vandområdeplanen.

- - Kommunerne har planlagt rensning af 
spildevand fra spredt bebyggelse, hvilket 
vil have en  effekt i kraft af reduktion i 
udledning af P og O.  

Vejle 2005 Renseanlæg Spildevand fra kommunale og private renseanlæg må ikke hindre, at 
kvalitetsmålsætningerne for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes. 
For kommunale anlæg, som hindrer en opfyldelse af målsætningen for 
vandområderne, skal der enten stilles krav om forbedret rensning eller 
ske en afskæring af spildevandet.
For større, private spildevandsanlæg, som hindrer en opfyldelse af 
målsætningerne for vandområderne eller er årsag til dårlig 
badevandskvalitet, skal der stilles krav om
forbedret rensning. 

- - Indsatsen vil fortsat være rettet mod at 
forbedre forureningstilstanden i 
vandløbene nedstrøms de kommunale 
renseanlæg, der er medvirkende årsag til 
manglende målopfyldelse. De fleste 
steder vil problemerne dog søges løst på 
anden måde end krav til yderligere 
rensning, fx. ved forbedring af 
vandløbenes fysiske forhold eller 
afskæring af spildevandet til et bedre 
fungerende renseanlæg. De større 
private renseanlæg har alle fået krav om 
forbedret rensning i de tilfælde, hvor 
målsætningen ikke er opfyldt. Derudover 
kan det også have en vis effekt, at 
spildevand fra visse mindre anlæg og 
nykloakerede områder vil blive ført til 
større renseanlæg.

Vejle 2005 Spredt bebyggelse  I oplandet til vandløb, søer eller fjord og hav, hvor målsætningen ikke 
er opfyldt eller hvor der forekommer dårlig badevandskvalitet, og hvor 
spildevandsudledningen fra ejendomme udgør en væsentlig årsag, skal 
der ske en reduktion, som fastlægges i de kommunale 
spildevandsplaner, se kort med oplande udpeget til 
spildevandsrensning.

- Frem til 2016 Kommunerne har planlagt rensning af 
spildevand fra spredt bebyggelse, hvilket 
vil have en væsentlig  effekt i kraft af 
reduktion i udledning af P og O. Dette 
især i "insatsområder for forbedret 
spildevandsrensning".

Vejle 2005 Nedsivning  I områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til 
vandværker må der ikke etableres nedsivningsanlæg med en 
belastning på over 30 PE, samt anlæg til nedsivning af 
processspildevand og overfladevand fra offentlige veje og 
parkeringsarealer for mere end 20 biler.

- -

Vejle 2005 Regnbetingede udledninger Kommunerne skal ved nye regnudledninger etablere foranstaltninger, 
der reducerer vandføringen, inden udledning finder sted til en recipient.

- - Forbygger erosion og reducerer 
stoftransport og oversvømmelser.

Vejle 2005 Dambrug Dambrug, der udleder til søer og vandløb, vil kunne miljøgodkendes, 
hvis recipienten ikke påvirkes uacceptabelt. Dambrug, som ønsker et 
højere foderforbrug, skal dokumentere, at foderudvidelsen ikke vil 
medføre en øget miljøbelastning.Tilladelse til indvinding af 
overfladevand meddeles i det omfang indvindingsmængden ikke 
hindrer målopfyldelse eller er en væsentlig, medvirkende årsag hertil. I 
habitatområder må indvindingen ikke væsentligt påvirke de arter og 
naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare. Ved ny 
grundvandsindvinding til dambrug skal det tilstræbes at indvindingen 
sker fra overfladenære grundvandsmagasiner eller af grundvand, som 
ikke er af drikkevandskvalitet. Det skal endvidere tilstræbes, at der ikke 
gives tilladelse til nye grundvandsindvindinger ved vandløb, hvor 
grundvandet enten ligger under eller i niveau med vandspejlet i 
vandløbet. Der kan normalt ikke opnås tilladelse til 
grundvandsindvinding inden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser. Disse områder er ressourcemæssigt forbeholdt 
indvinding til drikkevand. 

- Vandindvindings-
tilladelser 
udrarbejdet inden 
1. jan. 2007.

Der forventes en vis positiv miljøeffekt på 
grund af udarbejdelse af 
vandinvindingstilladelser og fjernelse af 
en del spærringer, samt desuden en vis 
effeklt mht. reduktion af udledning af 
miljøfarlige stoffer.  Omfanget af 
miljøeffekten er dog usikker. Vejle amt 
lægger ikke en positiv effekt til grund for 
risikovurderingen. Vejle Amt har  ikke 
retningslinier i regionplanen der med en 
specifik plan sikrer 
vandinvendingstilladelser inden 2015, 
sikrer opfyldelse af vandkvalitetskrav og 
sikrer faunapassage ved alle spærringer

Et dambrug, der ligger øverst i vandløbssystemet, kan overføre 
foderkvoten til et dambrug længere nede i det samme vandløbssystem 
under visse forudsætninger som beskrevet i redegørelsen. Dambrug, 
som udleder til søer, enten direkte eller via et vandløb, og som har en 
væsentlig effekt på miljøtilstanden, skal inden 2007 reducere 
fosforudledningen, således at udledningen ikke er med til at hindre 
opfyldelse af målsætningen for søen, se tabel med fosforkvoter for 
dambrug ved søer.

Vejle 2005 Kloarkering Der skal ved revisioner af tilladelser til overløb fra eksisterende 
fælleskloakerede oplande sættes fokus på den nuværende 
recipientpåvirkning og om nødvendigt ske en skærpelse i 
overløbsfrekvensen eller etableres sparebassiner. Dette gælder 
specielt for udledninger fra oplande i Gudenåen. Der må ikke gives 
tilladelse til overløb fra nye fælleskloakerede oplande.

- - Hvor  der er planlagt ny fælles klarkering 
vil det have en positiv miljøeffekt, især i 
kraft af reduktion i udledning af P og O. 
Se bemærkninger for "Spredt 
bebyggelse".

Vejle 2005 Spildevand og miljøfarlige 
stoffer 

Udledninger af spildevand må ikke medføre overskridelse af de 
fastsatte vandkvalitetskrav, se tabel med vandkvalitetskrav. Derudover 
må koncentrationer af giftige stoffer i vand, sediment og organismer 
ikke være højere end baggrundsværdierne for de enkelte stoffer.

- -

Forventede udviklingstendenser begrundet i allerede planlagte tiltag og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på vandforekomsten


