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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 23 lokale
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 1.9 Horsens 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 Horsens Fjord (1.9).
Høringssvarene omhandler:
• Miljømål
• Virkemidler og indsatsprogram
• Ændret vandløbsvedligeholdelse
• Åbning af rørlagte vandløb

2.2

Miljømål
Høringssvar er modtaget fra følgende kommuner: Hedensted.
Der er modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 2 enkeltpersoner.
Sammenfatning af høringssvar
Hedensted Kommune ønsker at restaurere en strækning af Møllebækken, da
kommunen finder, den har et højt potentiale.
En borger har anmodet om at få en vandløbsstrækning, som er udpeget som
vandløb af blødbundstypen, ændret til stærkt modificeret vandløb, da han ikke
finder vandløbet kan opnå god økologisk tilstand.
Naturstyrelsens bemærkninger
Naturstyrelsen kan ikke imødekomme Hedensted Kommune ønske om at
restaurere strækningen af Møllebækken, da den allerede har målopfyldelse
(DVFI=5), hvorfor der ikke kan doseres indsats.I forhold til borgerens
høringssvar opfylder strækningen (1.9.C-0100-010) ikke kriterier for
udpegning som kunstigt/stærkt modificeret vandområde, jf. bilag 12 i
Naturstyrelsens retningslinjer for indsatsprogrammer
((http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandplaner-(20092015)/retningslinjer/ ) Der er i øvrigt ingen indsats på strækningen.

2.3

Virkemidler og indsatsprogram
Høringssvar er modtaget fra følgende kommuner: Hedensted.
Sammenfatning af høringssvar
Hedensted Kommune gør opmærksom på, at Møllebækken har et stort
potentiale opstrøms Hornborg, hvilket kan udnyttes ved at restaurere
strækningen.
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Naturstyrelsens bemærkninger
Møllebækken har målopfyldelse, hvorfor der ikke kan doseres indsats til
restaurering.

2.3.1

Ændret vandløbsvedligeholdelse

Følgende organisationer har indsendt høringssvar vedr. dette emne:
Landbrugsrådgivning Syd samt Vandløbslauget Malskær Bæk.
Naturstyrelsen bemærker, at virkemidlet ’ændret vandløbsvedligeholdelse’
ikke længere indgår som virkemiddel i vandplanlægningen. Regeringen har
således besluttet at udtage virkemidlet som konsekvens af aftale om Vækstplan
for Fødevarer, som regeringen indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Konservative den 2. april 2014. Dette skyldes, at det hidtil har
været forudsat, at landbruget skal kompenseres for tab i forbindelse med
gennemførelse af reduceret grødeskæring inden for rammerne af
landdistriktsprogrammet. Det har imidlertid ikke vist sig muligt at finde en
model, der er tilstrækkelig præcis til at tilfredsstille EU’s krav til præcision for
udbetaling af kompensation over landdistriktsprogrammet.

2.3.2

Åbning af rørlagte vandløb

Følgende organisationer har indsendt høringssvar vedr. dette emne:
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Sammenfatning af høringssvar
Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker de rørlagte strækninger af Fiskbæk
omkring og i Malling By åbnet i første planperiode.
Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker endvidere at få åbnet en rørlagt
strækning af Kragebæk ved Svorbæk, da bækken er gydeområde for ørred.
Naturstyrelsens bemærkninger
Indsatser over for rørlægninger på strækningerne kan eventuelt gennemføres i
næste planperiode.
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3. Kystvande
3.1

Resumé
Der er ikke modtaget høringssvar omhandlende kystvande til
hovedvandopland Horsens Fjord (1.9).
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4. Søer
4.1

Resumé
Der er modtaget høringssvar vedrørende søer i oplandet til Horsens Fjord
(1.9).
Høringssvaret omhandler:
• Sø-restaurering

4.1.1

Sø-restaurering

Høringssvar er modtaget fra 1 enkeltperson.
Sammenfatning af høringssvar
Ejeren af Dallerup Sø anfører, at det af vandplanen fremgår, at der er
manglende viden om søen, og at der derfor ikke er nogen indsats. Han finder
det forkert, at der fastsættes miljømål for søen, når tilstanden ikke er kendt, og
oplyser, at søen tilføres spildevand fra de omkringliggende boliger og i øvrigt
er rasteplads for trækfugle, bl.a. 1500 gæs.
Naturstyrelsens bemærkninger
Det fremgår af udkast til vandplan, at søen er i ringe tilstand, og at den
allerede vedtagne indsats i oplandet gør, at der ikke vurderes at være behov
for en supplerende indsats over for den eksterne belastning. Ifølge udkast til
vandplan skal der iværksættes sø-restaurering for at opnå målopfyldelse, f.eks.
i form af kemisk fældning af fosfor i sedimentet. Restaureringen gennemføres
af kommunen og vil være uden omkostninger for ejeren. I forbindelse med den
forundersøgelse, som kommunen skal gennemføre inden restaurering, tages
stilling til, om de opstillede kriterier for at gennemføre restaureringen er
opfyldt, herunder om søens belastning er tilstrækkelig lav til at opnå
målopfyldelse, hvilket er en forudsætning for restaurering. I denne forbindelse
kan en evt. påvirkning fra rastende trækfugle også indgå i vurderingen. En
påvirkning fra naturligt forekommende fugle anses dog ikke for forurening,
men som en del af søens naturtilstand. Se Vejledning for gennemførelse af
sørestaurering på Naturstyrelsens hjemmeside (jf.
http://naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/295F4453-901F-4822-B864BBD59F53B6AF/12450/Srestaureringsgruppensarbejdespapir.pdf).
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5. Spildevand
5.1

Resumé
Der er modtaget høringssvar omhandlende spildevand til hovedvandopland
Horsens Fjord (1.9).
Høringssvar omhandler:
• Virkemidler og indsatsprogram.

5.2

Virkemidler og indsatsprogram
Sammenfatning af høringssvar
Vejle Spildevand A/S har bemærkninger til tidsfristen for gennemførelsen af
spildevandsindsatserne og mulighederne for at gennemføre
spildevandsindsatserne inden for denne tidsfrist.
Naturstyrelsens bemærkninger
I relation til Vejle Spildevands bemærkninger til tidsfristen for
gennemførelsen af spildevandsindsatserne henvises der til Naturstyrelsens
overordnede høringsnotat.
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6. Grundvand
6.1

Resumé
Der er ikke modtaget høringssvar omhandlende grundvand til
hovedvandopland Horsens Fjord (1.9).
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7. Særlige emner
7.1

Resumé
Der er modtaget høringssvar vedrørende særlige emner i oplandet til Horsens
Fjord (1.9).
Høringssvaret omhandler:
• Andre emner

7.2

Andre emner
Der er modtaget høringssvar fra 1 virksomhed.
Sammenfatning af høringssvar
Daka Løsning mener ikke at kunne se af forslag til vandplan for 1.9, hvilke
konsekvenser vandplanen vil have for virksomheden. Derfor anmodes om et
møde med Hedensted Kommune og Naturstyrelsen, hvor kommunen og
styrelsen kan præsentere vandplanens konsekvenser for virksomheden.
Naturstyrelsens bemærkninger
Vandplanerne udstikker de overordnede rammer for vandplanlægningen,
mens kommunerne udmønter de forskellige tiltag i vandplanerne i kommunale
handleplaner. Naturstyrelsen anbefaler, at Daka tager kontakt til den
myndighed, der har udstedt miljøgodkendelsen for virksomheden.
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