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1. Indledning 

Forslag til vandplaner for Danmarks i alt 23 hovedvandoplande var i 6 
måneders offentlig høring fra 21. juni 2013. Efter udløbet af høringsfristen var 
der indkommet ca. 6.780 høringssvar. 
 
På baggrund af bl.a. behandlingen af de indkomne høringssvar er der 
gennemført justeringer af vandplanerne. Disse justeringer medførte, at der i 
perioden 30. juni – 26. august 2014 blev gennemført en supplerende høring 
over ændringer i vandplanernes retningslinjer og indsatsprogram. I den 
forbindelse indkom der ca. 320 høringssvar. 

 
Naturstyrelsen har udarbejdet et generelt høringsnotat med resuméer af og 
kommentarer til de synspunkter i høringssvarene, som er af overordnet og 
generel karakter. Det drejer sig fx om bemærkninger til høringsprocessen, 
miljømålene for vandområderne, det faglige grundlag for vandplanerne, 
virkemidler, økonomi og anvendelse af vandrammedirektivets 
undtagelsesbestemmelser. 
 
Det generelle høringsnotat indeholder også et resume af den supplerende 
høring og oplysninger om de bestemmelser i vandrammedirektivet og 
miljømålsloven, som høringerne er gennemført på baggrund af. 
 
Ud over det generelle høringsnotat har Naturstyrelsen udarbejdet 23lokale 
høringsnotater – ét for hvert hovedvandopland. 
 
I dette notat resumeres alle de indkomne høringssvar fra begge de to høringer, 
som er af lokal og stedspecifik karakter i tilknytning til vandområderne i 
hovedvandopland 1.3 Mariager fjord. Høringssvarene er kommenteret, og det 
oplyses hvor relevant, om og hvordan høringssvarene har haft indflydelse på 
udformningen af de endeligt vedtagne vandplaner. 
 
Samtlige høringsnotater findes på Naturstyrelsens hjemmeside 
(www.naturstyrelsen.dk). 
 
 

1.1 Høringsnotatets opbygning og indhold 
 
Høringsnotatet er opbygget således, at indkomne høringssvar i relation til den 
forslåede vandløbsindsats resumeres og kommenteres i kapitel 2. Herefter 
følger kapitler om høringssvarene i relation til indsatserne for henholdsvis 
kystvande, søer, spildevand og grundvand. I det afsluttende kapitel 7 
behandles høringssvar om ”Særlige emner”. Under hvert kapitel resumeres og 
kommenteres først de høringssvar, der indkom under den 6 måneders 
offentlige høring, dernæst de høringssvar, der indkom under den supplerende 
høring. 
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Som nævnt omhandler notatet kun høringssvar af lokal og stedspecifik 
karakter. For så vidt angår høringssvar af mere overordnet og generel karakter 
henvises der i dette notat til det generelle høringsnotat. 
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2. Vandløb 

2.1 Resumé 
 
Der er i høringsfasen fra 21. juni– 23. december 2013 modtaget høringssvar 
vedrørende vandløbene i oplandet til Mariager fjord (1.3).  
 
Høringssvarene omhandler: 

• Miljømål 
• Fjernelse af spærringer 

 
 
2.2 Miljømål 

 
Der er i alt modtaget 2 høringssvar, der omhandler miljømål. 
 
Høringssvar er modtaget fra 2 enkeltpersoner. 
 
Stærkt modificerede og kunstige vandløb 
Sammenfatning af høringssvar 

Der er indkommet høringssvar fra 2 enkeltpersoner der mener, at Enslev bæk 
og Fuglsøbæk er hhv. stærkt modificerede eller enten stærkt modificerede eller 
kunstige. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 

Naturstyrelsen har konkret vurderet karakteriseringen af Enslev bæk og 
Fuglsøbæk, styrelsen fastholder vandløbene som naturlige, jf. Naturstyrelsens 
retningslinjer herom: 
(http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandplaner-(2009-
2015)/retningslinjer/) . 
 
Målsætning 
Sammenfatning af høringssvar 

En privat høringspart anfører, at der er behov for at få styr på 
spildevandsoverløbene fra Råby Kær Renseanlæg, før faunaklassen i Enslev 
bæk kan hæves 
 

Naturstyrelsens bemærkninger 

I oplandet til Enslev Bæk er der omkring Enslev alene 2 separate 
regnvandsudløb og ingen udløb fra renseanlæg. Separate 
regnvandsudledninger må ikke indeholde spildevand, og det er kommunens 
ansvar at sikre dette 

 

2.2.1 Fjernelse af spærringer 

 

Der er i alt modtaget 4 høringssvar, der omhandler fjernelse af spærringer. 
 
Høringssvar er modtaget fra følgende kommuner: Randers. 
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Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 2 enkeltpersoner og 
et ålekistelaug. 
 
Spærringer, der ønskes fjernet 
Sammenfatning af høringssvar 

Randers Kommune har registreret 8 spærringer i Enslev bæk systemet og 3 
spærringer i Øster Korndrup bæk. Kommunen ønsker spærringerne fjernet for 
at opnå kontinuitet i vandløbene. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 

Naturstyrelsen har efter en nærmere vurdering tilføjet de ønskede spærringer 
til vandplanernes datagrundlag. Spærringerne medtages i vandplanen med 
anvendelse af en undtagelse for indsats i 1. planperiode. 
 

Spærringer, der ikke ønskes fjernet 
Sammenfatning af høringssvar 

Der er indkommet høringssvar fra 2 enkeltpersoner og et Ålekistelav, der ikke 
mener der skal foretages en indsats og i et tilfælde frygter tab af 
kulturhistoriske værdier ved Willestrup gods ved spærringsfjernelse.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 

I tilfældet hvor 2 enkeltpersoner ikke mener,der skal foretages en indsats, 
vurderer Naturstyrelsen, at der er tale om væsentlige spærringer i hhv. 
Wiffertsholm å og Kongsvadmølle å, hvor det vil være en forudsætning for at 
sikre målsætningsopfyldelse, at der skabes passage. Naturstyrelsen mener 
derfor, at der som minimum bør udføres en forundersøgelse, der kan afdække 
den konkrete omkostningseffektivitet på stedet. 
 
I tilfældet med de kulturhistoriske værdier omkring Willestrup gods vurderer 
Naturstyrelsen, at der kan etableres passage samtidigt med bevarelse af de 
kulturhistoriske værdier. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at de 
enkelte kommuner konkret skal vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige for at 
opnå den ønskede miljøtilstand, og det indebærer, at de bl.a. skal vurdere, om 
opstemninger konkret skal fjernes, eller om det på anden måde er muligt at 
sikre vandløbets kontinuitet, f.eks. ved etablering af omløbsstryg. I denne 
vurdering skal det sikres, at eventuelle kulturarvmæssige interesser omkring 
den pågældende strækning tilgodeses. 
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3. Kystvande 

3.1 Resumé 
 

Der er ikke modtaget høringssvar omhandlende kystvande til 
hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord. 
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4. Søer 

4.1 Resumé 
 

Der er ikke modtaget høringssvar omhandlende søer til hovedvandopland 1.3 
Mariager Fjord. 
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5. Spildevand 

5.1 Resumé 
 

Der er modtaget1 høringssvar vedrørende spildevand i oplandet til Mariager 
fjord (1.3).  
 
Høringssvarene omhandler: 

• Virkemidler og indsatsprogram 
 

 

5.2 Virkemidler og indsatsprogram 
 
Der er i alt modtaget 1 høringssvar, der omhandler virkemidler og 
indsatsprogram. 
 
Høringssvar er modtaget fra 1 enkeltperson. 
 
Sammenfatning af høringssvar 

En privat høringspart anfører, at der er behov for en indsats overfor 
spildevandsoverløbene fra Råby Kær Renseanlæg, før faunaklassen i Enslev 
Bæk kan hæves.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger 

I oplandet til Enslev Bæk er der omkring Enslev alene 2 separate 
regnvandsudløb og ingen udløb fra renseanlæg. Separate 
regnvandsudledninger må ikke indeholde spildevand, og det er kommunens 
ansvar at sikre dette. 
 

-oOo- 
 

Der er endvidere kommet høringssvar under den supplerende høring til 
emnet: 
 
Sammenfatning af høringssvar 

Randers Kommune finder det uhensigtsmæssigt, at et konkret område, som 
har været udpeget til forbedret spildevandsrensning i mere end 10 år, nu ikke 
længere er udpeget dertil. Kommunen har herudover nogle 
synspunkter/spørgsmål til den fremtidige administration af 
spildevandsområdet, efter der er udgået indsatser.  
 
Mariagerfjord Kommune foreslår, at kravet til bedre spildevandsrensning i 
oplandet til Astrup Bæk fastholdes, idet en påvirkning af vandløbenes 
miljøtilstand med husspildevand ikke er acceptabel. 
Mariagerfjord Kommune foreslår endvidere, at kravet til bedre 
spildevandsrensning i det åbne land generelt fastholdes i forhold til det 
oprindelige forslag, idet en påvirkning af vandløbenes miljøtilstand med 
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husspildevand ikke er acceptabel, hverken på en kortere eller længere 
strækning. 
 
Mariagerfjord Kommune opfordrer desuden Naturstyrelsen til at genvurdere, 
om den øvre delstrækning af Hvarre-Lundgaard Bæk ikke stadig bør 
målsættes i vandplanen, idet kommunen antager, at kravet til bedre 
spildevandsrensning bortfalder som en af de ændringer i vandplanerne, der er 
truffet på baggrund af basisanalysen for vandområdeplanerne for anden 
planperiode (2015-2021). Kommunen bemærker, at vandløb med et opland 
større end 10 km2 skal have en miljømålsætning ifølge de statslige 
retningslinjer. Kommunen oplyser, at den øvre delstrækning af Hvarre-
Lundgård Bæk ifølge kommunes Gis-værktøj har et opland på 22,9 km2, og på 
denne baggrund vurderer kommunen, at strækningen bør være omfattet af en 
målsætning. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 

Spildevandsindsatser kan være udgået af vandplanen enten fordi der nu er 
konstateret målopfyldelse i vandløbet eller fordi det vandløb, der udledes til, 
ikke længere er målsat i vandplanen. 
 
Da Udbyneder Landkanal i Randers Kommune ikke længere er målsat i 
vandplanen, kan regionplanens indsats overfor ukloakerede ejendomme i 
oplandet ikke videreføres. Indsatserne er udtaget som konsekvens af, at der 
efter politisk beslutning om basisanalysen for vandområdeplanerne for 
perioden 2015-2021 er foretaget en justering af de vandløb, der indgår i 
vandplanlægningen. Justeringen er foretaget på baggrund af et omfattende 
arbejde i det såkaldte Vandløbsforum, som miljøministeren har nedsat. En af 
Vandløbsforums opgaver har været at vurdere, hvilke vandløb der har en 
naturværdi, så de fremadrettet bør indgå i vandplanlægningen. Aarhus 
Universitet har i den forbindelse udarbejdet en metode til vurdering af 
vandløbenes naturværdi. Resultatet af justeringen er, at færre vandløb nu 
indgår i planlægningen. Alle større vandløb indgår dog fortsat (opland større 
end 10 km2), og desuden medtages mindre vandløb, som på hovedparten af 
deres udstrækning enten opfylder miljømålet udtrykt ved DVFI eller har gode 
faldforhold, høj grad af slyngning og høj værdi for fysisk indeks. Den nye 
udpegning af vandløb er således sket ud fra en konkret vurdering af 
vandløbenes naturpotentiale i form af faldforhold, slyngningsgrad og fysisk 
indeks.  
 
Det bemærkes, at en kommune kan vælge at fastholde en spildevandsindsats, 
hvis indsatsen har betydning for opnåelse af miljømålet for et nedstrøms 
liggende målsat vandløb. 
 
I relation til Randers Kommunes synspunkter/spørgsmål til den fremtidige 
administration af spildevandsområdet, efter der er udgået indsatser, henvises 
der til Naturstyrelsens overordnede høringsnotat. 
 
For så vidt angår Astrup Bæk fremgår det af tilstandsvurderingen, at der ikke 
er målopfyldelse på den nedstrøms liggende strækning for kvalitetselementet 
smådyrsfauna, som er det kvalitetselement, der vurderes på i forhold til en evt. 
indsats overfor punktkilder. På den baggrund genindsætter Naturstyrelsen 
spildevandsindsatsen indenfor det udpegede område omkring Astrup. 
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I forbindelse med den generelle del af Mariager Fjord Kommunes høringssvar 
bemærker Naturstyrelsen, at der i vandplansammenhæng generelt ikke er 
mulighed for at opretholde indsatser overfor ukloakerede ejendomme i 
oplandet til de vandløbstrækninger, der nu er udtaget af vandplanerne. 
Derudover er den supplerende indsats over for punktkilder fjernet i oplandet 
til de vandløb, hvor der i basisanalysen for vandområdeplanerne 2015-2021 er 
målopfyldelse. Som følge af Mariager Fjord Kommunes bemærkninger vedr. 
Hvarre-Lundgaard Bæk bliver vandløbet igen målsat i vandplanen, og 
spildevandsindsatsen i oplandet bliver igen en del af vandplanens 
indsatsprogram.    
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6. Grundvand 

6.1 Resumé 
 

Der er ikke modtaget høringssvar omhandlende grundvand til 
hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord. 
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7. Særlige emner 

7.1 Resumé 
 

Der er ikke modtaget høringssvar omhandlende særlige emner til 
hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord. 
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