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Kolofon 
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1. Forord 
 

Silkeborg Kommune skal i lighed med landets øvrige 97 kommuner udfærdige en handleplan på 

baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 hovedvandoplande, og staten har 

udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig 

planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner erstatter 

regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være 

gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest 22. december 

2015. 

 

I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne for hovedvandoplandene 

Randers Fjord, Limfjorden, Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord og Århus Bugt og tilhørende 

indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Silkeborg Kommunes geografiske område.  

 

Vandoplande går på tværs af kommunegrænser, og Silkeborg Kommune har derfor indgået i et 

samarbejde med vores nabokommuner, bl.a. om fordeling af ansvaret for indsatser på 

vandløbsområdet. Gudenåkomiteen har indgået som en vigtig aktør ved koordinering af samarbejdet 

i oplandet til Randers Fjord.   

 

Virkemidlerne i vandplanernes indsatsprogrammer for Silkeborg Kommune er  

 Vandløbsrestaurering og fjernelse af spærringer 

 Forbedret spildevandsrensning i det åbne land og indsats overfor regnbetingede 

spildevandsudløb 

 Etablering af vådområder til fjernelse af fosfor. 

 

Vandhandleplanen for Silkeborg Kommune er alene en plan for realisering af indsatsprogrammet i 

de statslige vandplaner og indeholder derfor ikke supplerende indsatser, visioner eller retningslinjer 

for den kommunale administration ud over dette formål i øvrigt. I den gældende Kommuneplan 

2013-2025 for Silkeborg Kommune blev relevante afsnit om vand bragt i overensstemmelse med de 

statslige vandplaner og den kommunale vandhandleplan, som siden blev kendt ugyldige. Når 

kommuneplanen skal revideres i 2017, vil eventuelle afvigelser fra de endeligt vedtagne planer, som 

de foreligger på tidspunktet for revisionen, blive rettet ind. Silkeborg Kommunes politikker og 

administrative retningslinjer på vandområdet vil fremgå af kommuneplanen og de tilhørende 

sektorplaner som for eksempel spildevandsplanen. 

 

Nærværende udgave af vandhandleplanen erstatter den vandhandleplan, som Silkeborg Byråd 

vedtog 26. november 2012. Sidstnævnte blev ugyldig som følge af, at de til grund liggende statslige 

vandplaner blev kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet 3. december 2012 på grund af for 

kort høringsfrist af berørte.    

 

Silkeborg Kommune lægger stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som 

efter miljølovgivningen skal gennemføres ved planlægningen og gennemførelsen af de konkrete 

initiativer for at følge op på den kommunale handleplan. 
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2. Indhold af vandhandleplanen 
 

Vandhandleplanen indeholder en beskrivelse af Silkeborg Kommunes plan for realisering af 

indsatsprogrammet i de statslige vandplaner. Silkeborg Kommune er omfattet af vandplan for 

hovedvandoplandene 1.5 Randers Fjord, 1.2 Limfjorden, 1.4 Nissum Fjord, 1.8 Ringkøbing Fjord 

og 1.7 Århus Bugt. 

Handleplanen er i alt væsentligt disponeret efter ”Paradigma for Kommunale vandhandleplaner” af 

1. februar 2012 med efterfølgende rettelser, som Kommunernes Landsforening, KL har stillet til 

rådighed for kommunerne. 

  

De endeligt vedtagne statslige vandplaner, som blev offentliggjort 30. oktober 2014, gælder i første 

planperiode frem til 2015. Det overordnede mål med den statslige vandplanlægning i Danmark er, 

at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst ”god 

tilstand” eller ”godt potentiale” i år 2015 eller senest i 2027 ved udgangen af tredje planperiode. De 

statslige vandplaner kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. 

 

Vandhandleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens 

vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af § 

31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelsen skal handleplanen indeholde: 

 

1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge 

og – tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens §§ 4 og 5) 

2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3) 

3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens 

§ 4. stk. 2) 

 

Realiseringen må ikke være af en karakter, der foregriber det præcise indhold af aftaler eller 

afgørelser. Handleplanen skal indeholde en redegørelsesdel, herunder en redegørelse for inddragelse 

af offentligheden. Der skal ske en koordination med Natura 2000-handleplaner, og handleplanen må 

ikke stride imod vandplanerne. 

 

Silkeborg Kommune skal i lighed med landets øvrige kommuner udfærdige en handleplan på 

baggrund af statens vandplaner, som skal være endeligt vedtaget senest 1 år efter vedtagelse af 

statens vandplaner, det vil sige 30. oktober 2015. Vandplanerne er en helt ny plantype med en 

seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner med 

retningslinjer erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. På grund af forsinkelse i 

vedtagelsen af de statslige planer vil den kommunale vandhandleplan for Silkeborg Kommune i 

praksis kun være gældende de sidste måneder af 2015.  

 

For at nå målene er det Miljøministeriets opfattelse, at foranstaltningerne i vandplanernes 

indsatsprogram skal iværksættes tidligst muligt efter, at de kommunale handleplaner foreligger. 

Naturstyrelsen betragter i den forbindelse en bevillingskrævende indsats som værende iværksat, 

http://www.nst.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139425
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hvis kommunen som minimum har indgivet ansøgning om forundersøgelse inden 22. december 

2015. 

 

Silkeborg Kommune er omfattet af 5 statslige vandplaner, fordi kommunen er delt i 5 

hovedvandoplande (se fig. 2.1). Gudenåen afvander til opland 1.5 Randers Fjord, Karup Å til 

opland 1.2 Limfjorden, Storåen til opland 1.4 Nissum Fjord, Skjern Å til opland 1.8 Ringkøbing 

Fjord og Århus Å til opland 1.7 Århus Bugt. 81 % af kommunens areal ligger i oplandet til Randers 

Fjord og udgør 22 % af hele oplandet til Randers Fjord. 13 % af kommunens areal ligger i oplandet 

til Limfjorden, mens Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Århus Bugt udgør henholdsvis 3 %, 1 % 

og 2 %. 

 

 
 

Figur 2.1 Kort over Silkeborg Kommune med beliggenhed af hovedvandoplande og 

nabokommuner 
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Vandplanerne går på tværs af kommunegrænser. Derfor har Silkeborg Kommune koordineret 

planlægningen af indsatsen i samarbejde med nabokommuner. Det har blandt andet været relevant 

at fordele ansvaret for indsatser på vandløbsområdet med kommunerne Favrskov, Viborg, 

Skanderborg og Ikast-Brande. Gudenåkomiteen har været en central aktør i samarbejdet, ikke 

mindst i rollen som vandoplandsstyregruppe ved prioritering af vådområdeindsatsen for kvælstof og 

fosfor i oplandet til Randers Fjord.  

 

Forslaget til vandhandleplan for Silkeborg Kommune har været fremlagt i offentlig høring fra 13. 

maj til 8. juli 2015 og fremlagt til vedtagelse af Silkeborg Byråd 28. september 2015. Indsatserne er 

fastlagt i de vedtagne statslige planer og er ikke i sig selv til diskussion. Derfor vil fokus ved 

inddragelse af offentligheden særligt være rettet mod prioriteringer og tidsrækkefølge for de 

fastlagte indsatser. 

 

Et forslag til kommunal vandhandleplan vil ikke kunne vedtages, hvis andre berørte 

kommunalbestyrelser eller staten har gjort indsigelse mod handleplanen. Forslaget kan først 

vedtages, når der er opnået enighed (Miljømålsloven § 31e og d).  

 

Det er regionerne, der skal fungere som mæglere, hvis der ikke kan opnås enighed mellem to eller 

flere kommuner (Miljømålsloven § 31d stk. 3). Såfremt der ikke kan opnås enighed, skal 

Regionsrådet forelægge sagen for Miljøministeren, som herefter træffer afgørelse. 

Miljøministeren kan til varetagelse af statslige interesser eller opfyldelse af internationale 

forpligtelser fremsætte indsigelse mod et forslag til handleplan inden udløbet af høringsperioden. 

Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige 

ændringer. Hvis der ikke ved forhandling kan opnås enighed, træffer miljøministeren afgørelse. 

 

Der er foretaget en strategisk miljøvurdering for samtlige statslige vandplaner. Efter loven om 

miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene 

indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag 

af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis 

handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny 

plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den 

statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Loven 

giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2 - og kan 

finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.  

 

Silkeborg Kommune har vurderet, at handleplanen alene gengiver den statslige vandplans 

foranstaltninger og derfor ikke skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og 

programmer (LBK nr. 936, 2009). Der er ikke indkommet klager over denne vurdering, som blev 

offentliggjort sammen med forslaget.  

 

Offentlighedsfase og aktiviteter 
Kommunernes ansvar er at vedtage en vandhandleplan indenfor den opstillede tidsfrist på et år efter 

offentliggørelse af vandplanerne, som ikke strider mod vandplanernes mål, dvs. inden 30. oktober 

2015.  
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Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens 

offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager 

derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres, inden den 

vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse. 

 

 

 
 

Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af 

miljømålslovens § 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af 

handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens 

borgere i drøftelsen af alle betydende spørgsmål sker med dette for øje. Fx er prioriteringen af 

indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Silkeborg 

Kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter 

miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de 

konkrete initiativer for at følge op på den kommunale handleplan. 

 

Den vandhandleplan, som blev vedtaget af Silkeborg Byråd i 2012, blev ugyldig som følge af, at de 

statslige vandplaner blev underkendt. I den daværende offentlige høringsperiode forinden 

vedtagelse indkom 15 høringssvar, heraf 6 fra interesseorganisationer, 5 fra lokale institutioner, 2 

fra statslige institutioner og 2 fra enkeltpersoner. Bemærkningerne gav i 3 tilfælde anledning til at 

indarbejde justeringer i den endelige plan. 

 

Forslaget til vandhandleplan har efter bestemmelserne i miljømålsloven været fremlagt i offentlig 

høring fra 13. maj frem til 8. juli 2015 ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside og er 

endvidere blevet tilsendt statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres.  

 

Der er i høringsperioden indkommet 37 høringssvar, heraf 1 fra interesseorganisationer, 1 fra lokale 

institutioner, 1 fra statslige institutioner og 34 fra enkeltpersoner. Bemærkningerne har i 1 tilfælde 

givet anledning til at indarbejde justeringer i den endelige plan. Hverken berørte 

kommunalbestyrelser eller staten har gjort indsigelse mod handleplanen. 

 

Silkeborg Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Silkeborg Byråd 28. september 2015 og 

offentliggjort på kommunens hjemmeside 8. oktober 2015. 

 

Det er muligt at indhente informationer om vandplanernes indsatser og kortlægning af disse på et 

mere detaljeret niveau ved at gå ind på Naturstyrelsens hjemmeside. Man kan finde kort over de af 

staten fastlagte indsatser på Naturstyrelsens webGIS. 

 

Figur 2.2: Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse 

http://www.naturstyrelsen.dk/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014
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3. Resumé af de statslige vandplaner 

for hovedvandoplandene 1.5 Randers Fjord, 1.2 Limfjorden, 1.4 Nissum Fjord, 1.8 

Ringkøbing Fjord og 1.7 Århus Bugt. 
 

Vandplanernes overordnede målsætning er, at alle vandområder, som er målsat i vandplanerne, 

senest i 2015 har opnået mindst ”god tilstand” eller ”godt potentiale”. 

 

Vandplanernes miljømål skal nås ved anvendelse af generelle og målrettede virkemidler:  

 

 9 m dyrkningsfri randzoner langs vandløb og søer, efterafgrøder, regler for jordbearbejdning,  

 kvælstof-vådområder og fosfor-vådområder,  

 vandløbsrestaurering, herunder fjernelse af spærringer og åbning af rørlagte strækninger, 

 sørestaurering,  

 forbedret spildevandsrensning og  

 flytning af vandindvindingsanlæg og/eller udpumpning af vand i vandløb (kun på Sjælland). 

 

I de vandplaner, som blev hjemvist, indgik ændret vedligeholdelse af vandløb som virkemiddel. 

Dette virkemiddel er bortfaldet i de endeligt vedtagne vandplaner. Som følge af en politisk aftale i 

Folketinget og ændrede størrelseskriterier for vandløb og søer er omfanget af vandløb og søer, der 

er omfattet af vandplanerne, blevet mindre. Derfor er indsatsprogrammet tilsvarende blevet mindre. 

I Silkeborg Kommune er indsatsen overfor 6 regnbetingede spildevandsudløb bortfaldet, 4 søer er 

udtaget af planen, vandløbsstrækninger omfattet af krav om restaurering er reduceret med 12,5 km, 

1 spærring mindre skal fjernes og 61 km vandløb med krav om ændret vandløbsvedligeholdelse og 

indsats overfor okker er bortfaldet.  

 

Danmark er opdelt i 23 hovedvandoplande, og der er udarbejdet en vandplan for hvert af disse. 

Silkeborg Kommune er omfattet af vandplanerne for fem af hovedvandoplandene (se figur 2.1): 1.5 

Randers Fjord, 1.2 Limfjorden, 1.4 Nissum Fjord, 1.8 Ringkøbing Fjord og 1.7 Århus Bugt. 

 

Staten har udarbejdet konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder. Vandplanerne 

indeholder også retningslinjer, der i modsætning til de tidligere retningslinjer i amternes 

regionplaner har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration, 

herunder i relation til konkrete sager. Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte 

vandområder, og de tekniske baggrundsnotater (foreligger kun i udkast) uddyber redegørelsen og 

beskrivelsen af de krævede handlinger.  

 

I vandplanerne er ikke angivet supplerende foranstaltninger i indsatsprogrammet for 

grundvand/drikkevand i Silkeborg Kommune. Der er udpeget 2 områder til forbedret rensning af 

spildevandet (i alt 26 ejd.), hvoraf det ene allerede er omfattet af Silkeborg Kommunes nyligt 

vedtagne spildevandsplan. Der skal ske en indsats for at nedbringe belastningen med næringsstoffer 

ved 13 regnbetingede udløb fra fælleskloak. Et enkelt dambrug er udpeget til forbedret rensning.  

 

I Silkeborg Kommune er der i indsatsprogrammet for første planperiode krav til fjernelse af 31 

faunaspærringer, restaurering af ca. 31,5 km vandløb, samt genåbning af 6 rørlagte 

vandløbstrækninger (1,2 km i alt). 
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Vådområdeindsatsen i Silkeborg Kommune omfatter et vådområde til fosforfjernelse i oplandet til 

Hinge Sø og Alling Sø. Der indgår ikke vådområder til kvælstoffjernelse i Silkeborg Kommune. 

 

Bortset fra fosfor-vådområderne er der ikke angivet krav til specifikke indsatser af hensyn til 

opfyldelse af kvalitetsmål for søerne i Silkeborg Kommune, herunder heller ikke sørestaurering. 

Dog fremgår det af retningslinje 35 for badevandssøer, at ”Opfyldelse af krav til badevandskvalitet 

er en grundlæggende indsats som følge af badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne skal 

vurdere de konkrete indsatser for i de kommunale handleplaner og reviderede spildevandsplaner.” 

Det fremgår også af retningslinje 53 for miljøfarlige stoffer, at der for udpegede vandområder skal 

ske en vidensopsamling og holdes fokus på en tidssvarende myndighedsbehandling. 
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4. Baggrund 
 

Den 22. december 2000 trådte EU’s vandrammedirektiv i kraft. Direktivet har som sit overordnede 

mål, at alt vand skal have god tilstand i 2015. Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet 

vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken 

bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats.  

 

Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med 

miljømålsloven. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt med 

retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og 

recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, jf. 

planlovens § 3 stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil 22. december 

2011, hvor der med vandplanerne blev vedtaget nye miljømål efter miljømålsloven.  

 

Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for 

gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. 

 

Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. MML 

§ 3 stk. 2: ”Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af 

beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal 

herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan”. 

 

For at indfri formålet med vandrammedirektivet skal staten udarbejde vandplaner for alle 

vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer vandplanerne som det overordnede 

administrative grundlag for dansk vandforvaltning.  

 

Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte 

forekomster af overfladevand og grundvand. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende 

indsatsprogrammer beskriver krav til de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte 

miljømål i vandplanerne.  

 

Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og 

vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i 

Danmark delt i to, hvoraf første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens anden del blev 

rapporteret juli 2006. Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal 

have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. Dog er 

indsatsprogrammet ikke opstillet i alle tilfælde, hvis det af forskellige årsager ikke er fundet muligt 

eller hensigtsmæssigt på det foreliggende grundlag. 

 

Kommunernes ansvar er at vedtage en handleplan indenfor den opstillede tidsfrist på et år efter 

vedtagelsen af vandplanerne, som ikke strider mod vandplanernes mål, dvs. inden 30. oktober 2015. 

I relation til ansvarsfordelingen henvises i øvrigt til kodeks for samarbejdet mellem staten og 

Ansvar: Ved implementeringen af Vandrammedirektivet har staten overfor EU-kommissionen det overordnede 

ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af 

vandplanerne implementeres gennem udarbejdelsen af vandhandleplaner. 
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kommunerne på miljøområdet. Heri understreges betydningen af, at kommunerne bidrager til 

opfyldelse af de overordnede miljøpolitiske målsætninger og indgåede aftaler med regeringen samt 

lever op til de lovgivningsmæssige forpligtelser, herunder forpligtelser i henhold til EU’s regulering 

på miljøområdet. 

 

Efter miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne i vandhandleplanerne nærmere redegøre for, 

hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes 

geografiske områder, og hvordan målsætningerne i vandplanen derved opfyldes.  

 

Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig 

planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december 2015. 

 

Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, 

vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst ”god tilstand” eller ”godt potentiale” i 

år 2015 (se tabel 4.1).  
 

Tabel 4.1. Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological 

Quality Ratio, EQR) 

 

Den afvigelse, der må være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand, kan jf. tabel 4.1 

højst være en svag afvigelse.   

 

Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller 

godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbs-faunaindeks, 

DVFI) jf. tabel 4.2. Jo højere værdi af DVFI, jo rigere er vandløbsfaunaen. 

Afvigelser i forhold til  

uforstyrret tilstand. 

Økologisk kvalitetsklasse 

Naturlige vandområder 
Kunstige eller stærkt 

modificerede vandområder 

  Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale 

  Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale 

  Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk potentiale 

  Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale 

  Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale 
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Tabel 4.2 Inddeling af vandløb i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI 

 

Vandløb 

Miljømål 

 

Økologisk 

Tilstand 

 

Mål for 

Faunaklasse (DVFI) 

 

Normale 

Høj tilstand 7 

God tilstand 
6 

5 

’Blødbund’ God tilstand Anvendes ikke 

Stærkt modificerede Godt potentiale 5 

Kunstige Godt potentiale 

6 

5 

4 

 

Søernes indhold af klorofyl a (et mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer 

opfyldelse af miljømålet for den pågældende søtype.  

 

For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende 

vandområde. 

 

En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder de miljømål for 

grundvand, som er fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. bekendt-

gørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. 

Med hensyn til grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i 

grundvandsstanden kan medføre, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå god tilstand.   

 

Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurderingen af grundvandsforekomsternes 

tilstand. Fastlæggelse af konkrete mål for en grundvandsforekomsts kvantitative tilstand skal ske 

således, at de tilknyttede vådområder og terrestriske økosystemer kan opfylde deres miljømål. 

 

Ud fra de opstillede mål er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet virkemiddel efter 

virkemiddelkataloget
1
. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er 

udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. Kataloget giver en beskrivelse af 

virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi og gennemførelse.  

 

Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i 

virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes 

af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun 

i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med 

manglende passage i vandløbet. For så vidt angår indsatsen for spildevand, drikkevandsindvinding 

og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog 

dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffekt som de virkemidler, de skal 

erstatte.  

                                                 
1
 Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanernes indsatsprogrammer for: Overfladevand Grundvand Sø- og 

vandløbsrestaurering Spildevand Regnvand Dambrug. Udateret. –Miljøministeriet Naturstyrelsen.  
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5. Indsatsprogram for Silkeborg Kommune 
 

Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i indsatsprogram i vandplan for 

hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, 1.2 Limfjorden, 1.4 Nissum Fjord, 1.8 Ringkøbing Fjord og 

1.7 Århus Bugt. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. 

planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et 

vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske.  

 

Vandplanernes indsatsprogrammer stiller krav om, at der i Silkeborg Kommune skal gøres 

målrettede indsatser overfor diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider, overfor fysisk 

påvirkning af vandløb og søer, samt overfor tilførsel af forurenende stoffer fra spildevand og 

dambrug. Omfanget af konkrete virkemidler, der skal anvendes for at opnå en reduceret påvirkning 

af overfladevande i Silkeborg Kommune, fremgår af tabel 5.1. De enkelte indsatsers effekt og 

omkostninger er i tabellen skønnet på baggrund af oplysningerne i vandplanernes 

indsatsprogrammer og Naturstyrelsens Virkemiddelkatalog. Det samlede indsatsprogam for hvert 

hovedvandopland kan ses i tabel 3.1.1 i de statslige vandplaner. 

 
 Tabel 5.1. Resumé af indsatsprogrammet i Silkeborg Kommune i 1. planperiode, samt angivelse af forventet 

effekt og samlede årlige omkostninger forbundet med indsatserne. Indsatsen overfor regnbetingede 

spildevandsudløb er fordelt over 1. og 2. planperiode.   

Påvirkninger, som 

skal reduceres, og 

de tilhørende 

virkemidler 

Anven-

delse af 

virke-

midler 

Effekt på 

kvælstof-

reduktion 

(tons/år) 

Effekt på 

fosfor-

reduktion 

(tons/år) 

Redu-

ceret 

fysisk 

påvirk-

ning 

Reduceret 

udledning 

af iltfor-

brugende 

stoffer 

Effekt på 

udledning 

af miljø-

farlige for-

urenende 

stoffer 

Samlede 

årlige 

omkost-

ninger 

(1.000 

kr./år) 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider 

Vådområder til 

fjernelse af fosfor** 
40,4 ha  0,563 Ja   3.437* 

        

Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder 

Fjernelse af 

faunaspærringer 
31 stk.   Ja   349 

Vandløbsrestaurering 31,5 km   Ja   32 

Genåbning af rørlagte 

vandløb 
1,2 km   Ja   26 

Påvirkninger fra punktkilder 

Spredt bebyggelse – 

forbedret 

spildevands-rensning 

26 ejd. 0,117 0,026  Ja Ja 183 

Regnbetingede udløb 

– bassiner / 

separatkloakering 

13 

udløb 
0,199 0,08 Ja Ja Ja 853 

Akvakultur        

Ferskvandsdambrug 

(miljøgodkendelse) 
1 stk. 0 0,051  Ja Ja Ukendt 

*Samlet omkostning i hele 1. planperiode. 

** Under realisering på tidspunktet for vandhandleplanens vedtagelse. 

 

Lokaliteterne, hvor de enkelte indsatser skal gennemføres, kan ses på kortene i kapitel 7. 

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/om-vandplanerne/saadan-virker-vandplanerne/
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6. Kommunens prioriteringskriterier for indsatser 
 

I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, kommunen har valgt for at opfylde vandplanens 

mål. 

 

Silkeborg Kommune har overordnet prioriteret indsatsen ud fra følgende kriterier:  

 

 Fremkommelighed – anlægsteknisk og i forhold til lodsejere 

 Allerede igangsatte projekter 

 Tættest på at opfylde målsætningen 

 Længst fra at opfylde målsætningen 

 Synergi til Natura 2000-planer 

 Badevandskvalitet 

 Indsatser med stor effekt 

 Økonomi 

 Samarbejde med andre kommuner 

 

Prioriteringen har ført til de realiseringsrækkefølger og tidspunkter for realiseringen, som fremgår 

af tabellerne 6.1, 6.2 og 6.3. I afsnit 7.1 om vandløb og 7.5 om spildevand er nærmere redegjort for, 

hvordan indsatserne på de to områder er prioriteret. Realiseringsrækkefølgen er vejledende, da 

grundlaget for at detailplanlægge og gennemføre de enkelte indsatser kan variere. Den faktiske 

rækkefølge kan derfor blive forskellig fra den angivne rækkefølge i tabellerne 6.1-6.3, afhængigt af 

fremkommeligheden i det enkelte projekt. 
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Tabel 6.1. Realiseringsrækkefølge for fjernelse af faunaspærringer og genåbning af rørlagte vandløb. 

Beskrivelse af de enkelte indsatser findes i afsnit 7.1. 

Projektnavn Vandområde 
Realiserings-

nr. Status 
Årstal for 

realisering 

Spærringer, hvor der skal sikres kontinuitet      

Karolinelund Dalby Bæk 1 Udført 2005 

Sø nord for Trimmelskovgård Naderup Bæk 2 
afventer tilsagn om 
realiseringUdført 2015 

Rørunderføring Naderup Bæk 3 Udført 2015 

Syd for Marienlyst Haurbæk 4 Udført 2015 

Stenstyrt Mausing Mausing Møllebæk 5 Udført 2015 

Rørstyrt Dalbakkevej Mausing Møllebæk 6 Udført 2015 

Vejunderføring Dalbakkevej Mausing Møllebæk 7 Udført 2015 

Kærsholm Mølle Tange Å 8 Udført 2015 

Lillemølle Dalby Bæk 9 Forundersøgt 2016-2017 

NV for Aunsbjerg Levring Bæk 10 Udført 2015 

Syd for Lindagergård Levring Bæk 11 Udført 2015 

Nørlund Tange Å 12 Udført 2015 

Holmstol/Hammelvej Dalby Bæk 13 
Forundersøgt/Afventer 
tilsagn om realisering 2016-2017 

Vest for Vesterkær Haurbæk 14 Under realisering 2016-2017 

Haurbak Haurbæk 15 Under realisering 2016-2017 

Sørkelvej Mølbæk 16 Forundersøgt 2016-2017 

Allinggårdsværket 1 Hinge Å 17 Forundersøgt 2016-2017 

Allinggårdsværket 2 Hinge Å 18 Forundersøgt 2016-2017 

Opstrøms Humlemølle Tange Å 19 Forundersøgt 2016-2017 

Mausing Mølle Mausing Møllebæk 20 Forundersøgt 2016-2017 

Stemmeværk opstr. Mausing 
Mølle Mausing Møllebæk 21 

Forundersøgt 
2016-2017 

Nedstrøms Mørksø Højkol Bæk 22 
Forundersøgt/Afventer 

tilsagn 2016-2017 

Skelbæk Skelbæk 23 Forundersøgt 
 Viborg 

Kommune 

Opstrøms Mørksø Højkol Bæk 24 Forundersøgt 2016-2017 

Svejbækgård Svejbæk 25 Forundersøgt 
Søges udtaget 
af vandplanen 

Svejbæklund Svejbæk 26 Forundersøgt 
Søges udtaget 
af vandplanen 

Æblegård Svejbæk 27 Forundersøgt 
Søges udtaget 
af vandplanen 

Savværk Gjessø Bæk 28 Forundersøgt 
Søges udtaget 
af vandplanen 

V for Møllebækgård Salten Møllebæk 29 Forundersøgt 
Søges udtaget 
af vandplanen 

Vejunderføring Skellerup Bæk Syd 30 Forundersøgt 
Søges udtaget 
af vandplanen 

Øst for Krude Mølle Rævekol Bæk 31 Forundersøgt 
Søges udtaget 
af vandplanen 

Genåbning af rørlagte 
vandløbsstrækninger     

 
  

Ved Høvdinghus Vandløb fra Høvdinghus 1 Udført Før 2011 

Bjørnholt Bæk 1 Bjørnholt Bæk 2 Udført 2015 

Bjørnholt Bæk 2 Bjørnholt Bæk 3 Udført 2015 

Nørbæk Nørbæk 4 Udført 2015 

Ved Savværk Gjessø Bæk 5 Forundersøgt 2016-2017 

Ved Gudenå Mølbæk 6 Forundersøgt 2016-2017 
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Tabel 6.2. Realiseringsrækkefølge for restaurering af vandløb. Beskrivelse af de enkelte indsatser findes i afsnit 

7.1. 

Projektnavn Vandområde 
Realiserings-

nr. Status Årstal for realisering 

Restaurering af 
vandløb     

 
  

Vandløb ved Ans Vandløb ved Ans 1 Udført 2015 

Dalsgård Bæk Dalsgård Bæk 2 Udført 2015 

Tange Å Tange Å 3 Udført 2015 

Grundel Bæk Grundel Bæk 4 
Forundersøgt/afventer 
tilsagn om realisering 2016-2017 

Mollerup Bæk Mollerup Bæk 5 
Forundersøgt/afventer 
tilsagn om realisering 2016-2017 

Sprækkebjerg Bæk Sprækkebjerg Bæk 6 Ikke forundersøgt Horsens Kommune 

Frisholm Bæk Frisholm Bæk 7 Forundersøgt Søges udtaget af vandplanen 

Sinding Bæk Sinding Bæk 8 Forundersøgt Søges udtaget af vandplanen 

Grølsted Bæk Grølsted Bæk 9 Forundersøgt Søges udtaget af vandplanen 

Klausholm Bæk Klausholm Bæk 10 Forundersøgt Søges udtaget af vandplanen 

Løgager Bæk Løgager Bæk 11 Forundersøgt Søges udtaget af vandplanen 

Katrinelund Bæk Katrinelund Bæk 12 Forundersøgt Søges udtaget af vandplanen 

Afløb fra Kolsø Afløb fra Kolsø 13 Forundersøgt Søges udtaget af vandplanen 

Bryrup Å Bryrup Å 14 Forundersøgt Søges udtaget af vandplanen 

Tilløb til Tange Sø Tilløb til Tange Sø 15 Forundersøgt Søges udtaget af vandplanen 

Vandløb i Tovstrup 
Nørreskov 

Vandløb i Tovstrup 
Nørreskov 16 

Forundersøgt 
Søges udtaget af vandplanen 

Naderup Bæk Naderup Bæk 17 Forundersøgt Søges udtaget af vandplanen 
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Tabel 6.3. Realiseringsrækkefølge for fosfor-vådområder, reduktion af regnbetingede spildevandsudløb, 

forbedret rensning af spildevand fra spredt bebyggelse og forbedret rensning på dambrug. Beskrivelse af de 

enkelte indsatser findes i afsnit 7.3, 7.5 og 7.6. 

Projektnavn Vandområde Realiseringsnr. 
Årstal for 

realisering 

Vådområder til fosfor-fjernelse       

Mausing Møllebæk og Haurbæk Hinge og Alling Sø 1 2015-16 

Reduktion af regnbetingede spildevandsudløb     

KS2442U, Nr. Knudstrup Thorning Bæk 1 Gennemført 

SQ0167U, Virklund Gravbæk 2 Udgået 

KB2122U, Ans Ans Bæk 3 Gennemført 

SV0205U, Ebstrup Sejling Bæk 4 Gennemført 

KC2209U, Thorning Thorning Bæk 5 Gennemført 

KC2202U, Thorning Thorning Bæk 6 Gennemført 

TO3801U, Bryrup Bryrup Å 7 2017 

TO3805U, Bryrup Bryrup Å 8 2017 

TO3806U, Bryrup Bryrup Å 9 2017 

TO3912U, Bryrup Bryrup Å 10 2017 

TO3914U, Bryrup Bryrup Å 11 2017 

KB2106U, Ans Ans Bæk 12 2018 

TB3000U, Højkolvej Skrædderdal bæk 13 Udgået 

SC0096U, Ørnsøvej Ørnsø 14 Udgået 

SC0058U, Ørnsøvej Ørnsø 15 Udgået 

SC0103U, Ørnsøvej Ørnsø 16 Udgået 

SC0101U, Ørnsøvej Ørnsø 17 Udgået 

KN2401U, Demstrup Grundel Bæk 18 2021 

SM0063U, Resenbro Gudenå 19 2021 

Spredt bebyggelse, hvor spildevandsrensningen skal forbedres   

Sølyst Bæk og Skovgård Bæk Sølyst og Skovgård Bæk 1 2016 

Mølbæk Mølbæk 2 2016 

Dambrug, hvor rensningen skal forbedres     

Vrads Dambrug Salten Å - Øst for Bøgelund Banke 1 2015-2016 

 

 

Silkeborg Kommune griber prioriteringslisten an fra toppen og realiserer indsatserne i den givne 

rækkefølge. Det bemærkes, at en endelig realisering og tidspunktet for indsatsen på 

vandløbsområdet er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering. Silkeborg 

Kommune forventer at påbegynde indsatserne i henhold til de meddelte tilsagn, når de foreligger. 

Realisering og finansiering af fosfor-vådområdeindsatsen afhænger af teknisk- og 

lodsejermæssig fremkommelighed samt de fornødne statslige bevillinger. 
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7. Indsatser 
 

Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der skal ske nye tiltag på et eller 

flere af indsatsområderne. Det følgende fungerer som en uddybning af kapitel 5 og 6 og indeholder 

en detaljeret forklaring af indsatserne og oplysninger om offentlighedens inddragelse efter 

sektorlovgivningen. Kapitlet indeholder et kort beskrivende afsnit pr. indsatsområde, hvor der 

redegøres for, hvilke indsatser kommunen planlægger at igangsætte, og hvor langt kommunen er 

nået med eventuelt igangværende indsatser. 

 

For hvert indsatsområde redegøres for, hvilke afgørelser der skal træffes efter særlovgivningens 

regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogram, samt oplysninger om 

offentlighedens inddragelse heri. 

 

Vandplanerne forudsætter, at beskrivelse af indsatserne ikke bliver så konkret, at det præcise 

indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelsen af 

vandhandleplanen, foregribes. For indsatser, som allerede er sat i gang, redegøres også for den 

hidtidige indsats.  

 

Regeringen har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til nedbringelse af 

udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af 

generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af vandløbsbræmmer. Der 

skal også ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne ved etablering af kvælstof- og 

fosforvådområder. Disse vådområder skal etableres af kommunerne, der også er ansvarlige for at 

gennemføre vandløbsindsatsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og 

sørestaurering. Dog er kvælstof-indsatsen suppleret med en statslig vådområdeindsats. 

 

7.1 Vandløb 
I statens vandplaner er fastsat miljømål for 19.000 km vandløb, og indsatsen omfatter ca. 600 km 

vandløb. Vandplanerne omfatter alle vandløb med et opland større end 10 km² foruden en række 

mindre vandløb, som allerede har god tilstand eller af staten vurderes at have høj naturværdi. 

 

Den samlede vandløbsindsats i Silkeborg Kommune kan ses i tabel 7.1. 
 

Tabel 7.1. Den samlede indsats i Silkeborg Kommune på vandløbsområdet.  

Genåbning af 

rørlagte 

strækninger 

Restaurering af 

vandløb 

Antal spærringer, 

hvor der skal sikres 

kontinuitet 

ca.1,2 km ca. 31,5 km 31 

 

Silkeborg Kommune er omfattet af 5 vandplaner: 1.5 Randers Fjord, 1.2 Limfjorden, 1.4 Nissum 

Fjord, 1.8 Ringkøbing Fjord og 1.7 Århus Bugt (se fig.2.1). I Silkeborg Kommune skal der kun 

fortages indsatser inden for vandopland 1.5 Randers Fjord og 1.7 Århus Bugt i første planperiode. 

Langt størstedelen af vandløbsindsatsen i Silkeborg Kommune ligger i hovedvandopland Randers 

Fjord. 
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Prioritering af vandløbsindsatsen 

Silkeborg Kommune har valgt at prioritere indsatsen fordelt på de enkelte år fra 2015-2017. Der er 

usikkerhed om især lodsejerholdning til flere af projekterne. Naturstyrelsen har gjort opmærksom 

på, at indsatsprogrammet er bindende og skal gennemføres, uanset om berørte lodsejere ønsker 

indsatsen gennemført eller ej. Silkeborg Kommune forudsætter i sammenhængen, at indsatserne er 

fuldt finansierede, herunder at udbetaling af tilsagnsbeløb finder sted for projekter gennemført i 

overensstemmelse med tilsagnet. Den kronologiske prioritering indenfor de enkelte årstal, som er 

opstillet i tabel 6.1 – 6.3, er derfor alene af vejledende karakter. 

 

Som prioriteringskriterier er anvendt: 

 

 Fremkommelighed 

Lodsejere: Vandplanens forskellige indsatser vil i forskelligt omfang berøre lodsejere i 

indsatsområderne.  ndsatsen prioriteres derfor i områder, hvor der er forholdsvis få 

lodsejere, eller hvor der er offentlige lodsejere. Der er i prioriteringen også taget højde 

for lodsejerønsker. Indsatser i kommunale vandløb er derfor ofte prioriteret før indsatser 

i private vandløb.  

Anlægsteknisk: Desuden prioriteres indsatserne i forhold den fysiske fremkommelighed 

i det enkelte vandløb, herunder det anlægstekniske omfang af de enkelte 

indsatsprojekter. 

 Vandområdernes miljøtilstand 

I visse tilfælde er indsatsen prioriteret i forhold til vandløbets målsætning og aktuelle 

tilstand. For nogle indsatser vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre indsatsen tidligt 

i planperioden for at få målsætningen opfyldt inden 2015. I andre tilfælde vurderes, at 

det faglige grundlag for indsatsen er mangelfuldt, eller at miljømålet ikke vil kunne nås 

inden for planperioden på et rimeligt grundlag. Silkeborg Kommune vil tilstræbe, at 

disse indsatser lægges sidst i planperioden.  

 Økonomi  

I forhold til prioritering af indsatserne i vandløb, har staten i vandplanerne taget højde 

for, at de mest omkostningseffektive virkemidler prioriteres før andre indsatser. 

Indsatser udover det, der er nødvendigt, kan ikke finansieres. Fx kan en dyrere løsning 

som at genslynge et vandløb ikke finansieres, hvis det en mindre omfattende indsats er 

tilstrækkeligt til at nå målet.  

 Samarbejde med andre kommuner 

I vandløb, hvor indsatsen involverer to kommuner, er gennemførelsen af indsatsen 

koordineret med nabokommunen. 

 

For indsatserne med at skabe fri passage ved spærringer eller åbning af rørlagte vandløb vurderes 

alle forhold så som forbedrede levevilkår for dyr og planter, afvandingsmæssige forhold, 

kulturhistoriske værdier, risiko for okkerudvaskning, ledningsanlæg, stuvningzone, rekreative 

værdier m.v. I forhold til prioriteringen af indsatser i de enkelte år, er der taget hensyn til 

ovennævnte forhold. 

 

I forbindelse med den konkrete planlægning af indsatser kan der vise sig at være indsatser, som 

enten ikke vurderes at have den forventede forbedrende effekt for vandløbet eller ikke vurderes at 

være omkostningseffektive. Efter konkret vurdering kan Naturstyrelsen beslutte, at kommunerne 

ikke er forpligtet til at gennemføre sådanne indsatser, hvilket fremgår af indsatsprogrammet (note 5 

til tabel 1.3.1 i vandplanerne).  
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Samtlige indsatser i Silkeborg Kommune er blevet forundersøgt i 2014-2015. Indsatser, hvor 

Silkeborg Kommune vurderer, at forpligtelsen til gennemførelse bør bortfalde, fremgår af tabel 6.1 

og 6.2. Disse indsatser er omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter konkret 

vurdering på baggrund af ansøgning fra kommunen måtte træffe afgørelse om fritagelse for 

gennemførelse af indsatser i henhold til fodnote 5 til tabel 1.3.1 i den statslige vandplan. 

 

Vandplanens virkemidler for vandløb 

I de følgende afsnit gennemgås Silkeborg Kommunes indsatser på vandløbsområdet. 

Forundersøgelse og endelige realisering og tidspunktet for indsatsen er betinget af, at kommunen 

opnår statsligt tilsagn om tilstrækkelig finansiering. Efter underkendelsen af de først vedtagne 

vandplaner fra 2011 gjorde staten det alligevel muligt for kommunerne at igangsætte 

vandløbsindsatserne. Naturstyrelsens vurdering, prioritering og indstilling af ansøgninger om 

tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering sker efter 

kriteriebekendtgørelsen
2
, og NaturErhvervstyrelsens tilsagn om tilskud til kommunale projekter 

vedrørende vandløbsrestaurering sker efter tilskudsbekendtgørelsen
3
.  

 

Selvom vandplanerne først blev vedtaget i oktober 2014, har Silkeborg Kommune således 

gennemført forundersøgelser i perioden 2013 - 2015, og de første indsatser er realiseret i 2015. 

Silkeborg Kommune gennemfører indsatserne efter vandhandleplanen i henhold til de i tilsagnet 

meddelte konditioner, når tilsagn om tilskud foreligger. Der henvises til Naturstyrelsens 

virkemiddelkatalog for yderligere oplysninger om de enkelte vandløbsindsatser og økonomien, 

herunder omkostningsberegninger og kompensationsbeløb for de forskellige tiltag. Den geografiske 

placering af handleplanens indsatser er vist på fig. 7.1. For en mere detaljeret angivelse af 

indsatsernes geografiske placering henvises til Naturstyrelsens kortbilag til vandplanerne. Silkeborg 

Kommune tager forbehold for unøjagtigheder i Naturstyrelsens kortmateriale. 

 

Vandplanens virkemidler for vandløb:  

 Frilægning af vandløb 

 Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet 

 Vandløbsregulering/restaurering  

 

                                                 
2
 BEK nr. 370 af 08/04/2015: Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering 

 
3
 BEK nr. 364 af 31/03/2015: Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

 

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/om-vandplanerne/saadan-virker-vandplanerne/
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/om-vandplanerne/saadan-virker-vandplanerne/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-nst
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Indsatskrav – spærringer, hvor der skal sikres kontinuitet 

Spærringer i vandløb kan bestå af flere forskellige 

typer af konstruktioner, der alle har til det til fælles, 

at de hindrer eller hæmmer spredningen af fisk og 

smådyr. Spærringer er typisk anlagt i sammenhæng 

med forskellige tekniske anlæg.  Spærringerne skal 

fjernes for at skabe sammenhæng i vandløbet, så 

fisk og smådyr frit kan sprede sig i vandløbet. Fri 

passage i vandløbet er en forudsætning for at opnå 

god økologisk tilstand på de opstrøms liggende 

strækninger. Fremgangsmåden ved fjernelse af 

spærringer vil være forskellig afhængigt af 

spærringens karakter og de lokale forhold i øvrigt. 

Fjernelsen af spærringen kan ske ved at fjerne selve spærringen eller ved at lave en faunapassage 

forbi spærringen. Dette vil afhænge af de konkrete forhold. I Silkeborg Kommune skal der ifølge 

vandplanen fjernes 31 spærringer i første planperiode. De planlagte handlinger for de enkelte 

spærringer gennemgås nedenfor. Den geografiske placering kan ses på figur 7.1. I øvrigt henvises 

til Naturstyrelsens digitale kortmateriale. 
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Figur 7.1. Vandløbsindsatser i Silkeborg Kommune. 

 
 

 

Dalby Bæk 

I det kommunale vandløb Dalby Bæk skal 3 spærringer fjernes. Der er allerede etableret fri passage 

ved den ene af disse, Karolinelund, i form af et stryg. Den anden opstemning findes ved den 

nedlagte vandmølle Lillemølle. Her er kulturhistoriske interesser. Der skal tages hensyn til risiko 

for øget okkerbelastning, hvis vandspejlet sænkes ved fjernelse af spærringen. Den tredje spærring 
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findes ved et fald ved vejunderføring under Hammelvej. Der forventes at være stor 

fremkommelighed for projekterne ud fra de opstillede prioriteringskriterier. Fri passage ved 

Lillemølle forventes gennemført i 2016-2017, og passage ved Hammelvej forventes gennemført i 

2016.  

 

Gjessø Bæk 

I det kommunale vandløb Gjessø Bæk skal én spærring fjernes. Spærringen findes ved et nedlagt 

savværk, og der er således kulturhistoriske interesser forbundet med spærringen. Faldet opstrøms 

udpegningerne over 50 ‰ på visse stræk og der er flere naturlige styrt. Der er således en række 

spærringer umiddelbart opstrøms indsatsområdet, hvorfor projektets effekt på migrationsmuligheder 

for faunaen er meget begrænset. Dette i kombination med den potentielle okkerbelastning medfører, 

at projektets positive effekt på vandmiljøet og faunaen vurderes som begrænset, og i visse 

henseender negativt. Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af indsatsen og søger 

på den baggrund Naturstyrelsen om, at krav om indsats bortfalder. Indsatsen er omfattet af 

vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have truffet afgørelse om fritagelse 

for gennemførelse af indsatsen. 

 

Haurbæk 

I det kommunale vandløb Haurbæk er der udpeget 3 spærringer i form af henholdsvis en rørlagt 

strækning på ca. 100 m og 2 kortere rørunderføringer med dårlige passageforhold. Udover de 

udpegede spærringer har Silkeborg Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af en teknisk 

forundersøgelse konstateret yderligere otte faunaspærringer tæt på de udpegede spærringer. 

Hovedparten af de ekstra spærringer udgøres af styrt i vandløbsbunden på grund af trærødder i 

kombination med hård, okkerbelagt humusjord i vandløbsbunden. Der forventes at være stor 

fremkommelighed for projektet ud fra de opstillede prioriteringskriterier. Den ene af de udpegede 

spærringer er fjernet i 2015, mens de øvrige 10 søges fjernet i 2016.  

 

Hinge Å  

Hinge Å er et kommunalt vandløb. Her skal der skabes kontinuitet ved to spærringer henholdsvis 

ved vandforsyningsdæmningen og ved turbinen på Allinggårdsværket. Der er tale om de største 

spærringer i Silkeborg Kommune, og samtidig er der store kulturhistoriske værdier forbundet med 

opstemningerne. Der findes et stort vandløbssystem opstrøms, som også omfatter søerne Hinge Sø, 

Alling Sø og Allinggård Sø. Opstuvningen af vand foran vandforsyningsdæmningen har skabt 

Allinggård Sø. Strækningen nedstrøms har en meget stor fysisk variation med en ca. 1,5 km urørt 

grusbund, som dog er negativt påvirket af alger fra søerne. Opstemningen påvirker vandstanden i 

Alling Sø og Hinge Å på strækningen op til tilløbet Lemming å. Værkets ejer har tidligere oplyst, at 

der produceres 240.000 - 300.000 kW strøm om året.  Afhængigt af valg af løsningsscenarie er der 

måske stor fremkommelighed for projektet ud fra de opstillede prioriteringskriterier, men projektet 

er meget omfattende. Fri passage ved begge spærringer planlægges gennemført i 2016-2017. 

 

Højkol Bæk 

Højkol Bæk er et privat vandløb, hvor der ifølge vandplanen skal fjernes 2 opstemninger. Der er i 

alt 5 opstemninger/spærringer i Højkol bæk, bl.a. en opstemning ved en sø. Silkeborg Kommune 

planlægger at udarbejde et projekt for fjernelse af alle 5 spærringer i vandløbet. Der skal tages 

hensyn til risiko for øget okkerbelastning, hvis vandspejlet sænkes ved fjernelse af spærringen. Der 

forventes at være dårlig fremkommelighed for projektet, da det er meget omfattende. Silkeborg 

Kommune har gennemført en forundersøgelse af projektet. Den viser, at fjernelse af den øverste 

spærring vil have meget begrænset positiv effekt på passageforholdene i bækken. Der sikres kun 
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passage på en meget begrænset strækning, fordi der ca. 30 m nedstrøms og 20 m opstrøms 

forekommer spærringer, som hindrer fri passage af fisk og vandløbsinvertebrater i Højkol Bæk. Det 

anbefales i forundersøgelsen, at dette projekt kun gennemføres, såfremt man inddrager de to 

spærringer umiddelbart op- og nedstrøms udpegningen. Silkeborg Kommune vil derfor søge 

Naturstyrelsen om, at krav om indsats for at fjerne den øvre spærring udgår. Silkeborg Kommune 

planlægger som konsekvens heraf kun at gennemføre indsatsen ved spærringen nedstrøms Kolsø, 

som vil skabe forbindelse mellem Salten Langsø og Mørksø. Alle indsatserne er dog omfattet af 

vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have truffet afgørelse om fritagelse 

for gennemførelse af indsatsen. Fri passage ved nederste spærring søges gennemført i 2016 eller 

2017. 

 

Levring Bæk 

Levring Bæk er et privat vandløb. Her skal fjernes 2 rørlagte spærringer i øvre del af bækken. 

Bækken har god vandløbskvalitet, men er sommerudtørrende opstrøms og ved rørlægningerne. Der 

forventes at være stor fremkommelighed for projektet ud fra de opstillede prioriteringskriterier. 

Indsatsen er blevet gennemført i sommeren 2015. 

 

Mausing Møllebæk 

I Mausing Møllebæk skal skabes kontinuitet ved fem spærringer, som nævnes fra opstrøms ende og 

nedad: én i form af en for lang rørlægning (22 meter) under Dalbakkevej, én ved et rørstyrt for 

enden af førstnævnte rørlægning, én ved et stenstyrt, én ved et gammelt stemmeværk opstrøms 

Mausing Mølle, og én ved selve opstemningen ved Mausing Mølle. Ved Mausing Mølle er der 

kulturhistoriske interesser. Ved de to nederste spærringer, Mausing Mølle og stemmeværket 

opstrøms møllen, er lodsejerfremkommeligheden lav, og der planlægges derfor fri passage ved disse 

senere i perioden (2016-2017). Ved de tre øverste spærringer er der skabt fri passage i 2015.  

 

Mølbæk 

I det private vandløb Mølbæk skal en spærring i form af en rørlagt strækning på 428 m mellem 

Gudenåen og Sørkelvej fjernes. Der ligger flere mindre skovvandløb med høj vandløbskvalitet 

opstrøms rørlægningen. Der er ikke lodsejeropbakning til at gennemføre denne indsats. Derfor 

prioriteres indsatsen senere i perioden. 

 

Naderup Bæk 

Naderup Bæk er et privat vandløb. I den nederste del af bækken nedstrøms Århusvej er to 

spærringer udpeget i vandplanen. Den øverste består af et meget stejlt rør under en markoverkørsel 

og lidt længere nedstrøms ligger en faunaspærring ved vandindtaget til en kunstig sø. Begge 

indsatser er gennemført i foråret 2015. 

 

Rævekol Bæk 

Rævekol Bæk er et privat vandløb. Her skal fjernes en spærring, som er naturbetinget på grund af et 

meget stort fald på vandløbet. Silkeborg Kommune har i 2015 gennemført en forundersøgelse af 

indsatsen og konkluderet, at der ikke er behov for at gennemføre projektet. Silkeborg Kommune vil 

derfor søge Naturstyrelsen om at krav om indsats udgår. Indsatserne er omfattet af 

vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have truffet afgørelse om fritagelse 

for gennemførelse af indsatserne. 
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Salten Møllebæk 

I det private vandløb Salten Møllebæk skal én spærring fjernes. Spærringen findes på en strækning, 

hvor vandløbet løber diffust ud over en mark umiddelbart før udløb i Salten Langsø. Silkeborg 

Kommune har i 2015 gennemført en forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der ikke er 

behov for at gennemføre projektet. Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen om, at krav 

om indsats udgår. Indsatsen er omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning 

måtte have truffet afgørelse om fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Skelbæk 

I det private vandløb Skelbæk er der udpeget en spærring, der skal fjernes. Den består af en mindre 

naturlig spærring ved større sten. Strækningen er delvist fælles vandløb med Viborg Kommune.  

Viborg Kommune er efter aftale med Silkeborg Kommune ansvarlig for projektets gennemførelse.  

 

Skellerup Bæk syd 

I det private vandløb Skellerup Bæk skal én spærring fjernes. Spærringen er en rørunderføring 

under en grusvej. Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af indsatsen og 

konkluderet, at der ikke er behov for at gennemføre projektet. Silkeborg Kommune vil derfor søge 

Naturstyrelsen om, at krav om indsats udgår. Indsatsen er omfattet af vandhandleplanen, indtil 

Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have truffet afgørelse om fritagelse for gennemførelse af 

indsatsen. 

  

Svejbæk 

Svejbæk er et privat vandløb. Her findes tre spærringer ved vejunderføringer. Der er allerede skabt 

fri passage ved de 2 nederste spærringer ved etablering af stryg og omlægning af rørunderføringer. 

Den øverste spærring er naturbetinget på grund af et meget stort fald på vandløbet. Det bør derfor 

overvejes, om det er hensigtsmæssigt at etablere fri passage. Silkeborg Kommune har gennemført 

en forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der ikke er behov for at gennemføre af projektet. 

Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen om, at krav om indsats udgår. Indsatsen er 

omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have truffet afgørelse om 

fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Tange Å 

Tange Å er et kommunalt vandløb, hvor 3 spærringer skal fjernes. To af disse ligger ved 

kulturhistorisk interessante anlæg: det ene ved den nedlagte vandmølle ved Kærsholm, hvor der er 

et mindre fald, og det andet ved Humle Mølle, hvor der er en turbine. Elproduktion i kW kendes 

ikke. Opstemningen påvirker vandløbet ca. 1 km opstrøms. Der skal tages hensyn til risiko for øget 

okkerbelastning, hvis vandspejlet sænkes ved fjernelse af spærringen. Projektets fremkommelighed 

forventes vanskeliggjort af blandt andet kulturhistoriske interesser og anlægstekniske udfordringer. 

Der er ikke lodsejeropbakning til at gennemføre denne indsats. Derfor prioriteres indsatsen senere i 

perioden. Den tredje spærring, som ligger ved Nørlund, består af nogle særligt hårde jordlag i 

vandløbsbunden (allag), som har skabt et mindre fald i vandløbet. Indsatserne ved Kærsholm Mølle 

og Nørlund er gennemført i foråret 2015. 
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Indsatskrav – genåbning af rørlagte strækninger 

 

Rørlægninger i vandløb udgør spærringer for 

vandløbsfaunaen. Rørlægningerne er i sig selv uegnede 

som levested for fisk og smådyr, og afhængigt af 

længden og faldet på den rørlagte strækning kan mange 

fiskearter ikke passere rørlægningen og nå frem til 

opstrøms liggende gydeområder. Genåbning af rørlagte 

strækninger sker oftest ved at opgrave rørene og 

etablere et åbent vandløbsprofil, enten i samme tracé 

som røret eller i et nyt og eventuelt slynget forløb.  Den 

geografiske placering af de rørlagte strækninger, hvor 

der sikres kontinuitet, kan ses af figur 7.1.  I øvrigt 

henvises til Naturstyrelsens digitale kortmateriale. 

 

Vandløb fra Høvdinghus: 

Vandløbet er privat og rørlagt på en 41 m lang strækning. Vandløbsstrækningen opstrøms er af høj 

kvalitet. Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der 

ikke er behov for gennemførelse af projektet. Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen 

om, at krav om indsats udgår. Indsatsen er omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter 

ansøgning måtte have truffet afgørelse om fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Nørbæk: 

Vandløbet er kommunalt og rørlagt på en 79 m lang strækning. Indsatsen med at genåbne den 

rørlagte strækning er gennemført i foråret 2015.  

 

Mølbæk 

Vandløbet er privat og rørlagt på en 428 m lang strækning mellem Gudenåen og en vej. Opstrøms 

rørlægningen findes flere mindre skovvandløb med høj vandløbskvalitet. Der er ikke 

lodsejeropbakning til at gennemføre denne indsats. Derfor prioriteres indsatsen senere i perioden. 

 

Gjessø Bæk 

Vandløbet er kommunalt og rørlagt på en 97 m lang strækning ved et nedlagt savværk, hvor der er 

kulturhistoriske interesser. Genåbning planlægges gennemført i 2016 eller 2017.  

 

Bjørnholt Bæk 

Vandløbet er privat og rørlagt på to strækninger på henholdsvis 369 m og 203 m. Det er 

grænsevandløb til Favrskov Kommune. Det er aftalt mellem kommunerne, at Silkeborg står for 

indsatsen. Begge indsatser med at genåbne de rørlagte strækninger er gennemført i 2015. 
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Indsatskrav okkerbegrænsende tiltag i vandløb 

 

Okker er iltet jern, der udfælder og lægger sig som et rustrødt lag 

på vandløbsbund og planter. Det er giftigt for smådyr og fisk i 

vandløbene. Okker er normalt bundet i jorden og udfældes først, 

når jorden drænes og derved iltes. Okkerbegrænsning omfatter 

derfor tiltag, der hæver grundvandstanden, så jernforbindelserne 

ikke længere iltes.  Dette kan bl.a. gøres ved at mindske 

grødeskæringen og udlægge grus i vandløbet. Da ændret 

vandløbsvedligeholdelse ikke indgår som virkemiddel i første 

planperiode, indgår indsatser til begrænsning af okker ikke i 

vandplanen.  

 

Restaurering af vandløb 

Restaurering af vandløb, hvor miljømålet ikke er opfyldt på grund af dårlige fysiske forhold, 

omfatter især udlægning af grus og sten og i nogle tilfælde også genslyngning. I vandløb uden 

fysisk variation har dyrelivet dårlige livsbetingelser. Fisk har ingen gydesteder, og 

vandløbsinsekterne mangler levesteder. Ved restaurering skaber man bedre levesteder for 

vandløbets dyreliv som virkemiddel til at opfylde miljømålet. Den geografiske placering af de 

vandløbsstrækninger, der skal restaureres, er vist på figur 7.1. I øvrigt henvises til Naturstyrelsens 

digitale kortmateriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afløb fra Kolsø 

Vandløbet er privat. Den berørte strækning udgør 600 m. Vandløbet er okkerpåvirket. Silkeborg 

Kommune har gennemført en forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der ikke er behov for 

at gennemføre projektet. Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen om, at krav om indsats 

udgår. Indsatsen er omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have 

truffet afgørelse om fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Bryrup Å 

Vandløbet er kommunalt. Den berørte strækning udgør 1234 m. Vandløbet er søpåvirket. Silkeborg 

Kommune har gennemført en forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der ikke er behov for 

at gennemføre projektet. Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen om, at krav om indsats 
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udgår. Indsatsen er omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have 

truffet afgørelse om fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Dalsgård Bæk 

Vandløbet er kommunalt. Den berørte strækning udgør 2819 m. Vandløbet er okkerpåvirket. 

Restaureringen er gennemført i 2015.  

 

Frisholm Bæk 

Vandløbet er privat. Den berørte strækning udgør 1,65 km. Vandløbet er okkerpåvirket. Silkeborg 

Kommune har gennemført en forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der ikke er behov for 

at gennemføre projektet. Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen om, at krav om indsats 

udgår. Indsatsen er omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have 

truffet afgørelse om fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Grundel Bæk 

Vandløbet er kommunalt. Den berørte strækning udgør 3178 m. En delstrækning er fælles vandløb 

med Viborg kommune. Silkeborg Kommune er efter aftale med Viborg Kommune ansvarlig for 

indsatsen. Vandløbet er okkerpåvirket. Restaureringen planlægges gennemført i 2016-2017.  

 

Katrinelund Bæk 

Vandløbet er privat. Den berørte strækning udgør 1128 m. Silkeborg Kommune har gennemført en 

forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der ikke er behov for at gennemføre projektet. 

Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen om, at krav om indsats udgår. Indsatsen er 

omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have truffet afgørelse om 

fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Klausholm Bæk 

Vandløbet er privat. Den berørte strækning udgør 1434 m. En delstrækning er fælles vandløb med 

Viborg kommune. Silkeborg Kommune er efter aftale med Viborg Kommune ansvarlig for 

projektet. Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at 

der ikke er behov for at gennemføre projektet. Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen 

om, at krav om indsats udgår. Indsatsen er omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter 

ansøgning måtte have truffet afgørelse om fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Løgager Bæk 

Vandløbet er privat. Den berørte strækning udgør 966 m. Silkeborg Kommune har gennemført en 

forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der ikke er behov for at gennemføre projektet. 

Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen om, at krav om indsats udgår. Indsatsen er 

omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have truffet afgørelse om 

fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Mollerup Bæk 

Vandløbet er kommunalt. Den berørte strækning udgør 154 m. Vandløbet udtørrer om sommeren. 

Restaureringen planlægges gennemført i 2016-2017.  

 

Naderup Bæk 

Vandløbet er privat. Den berørte strækning udgør 1724 m. Vandløbet er okkerpåvirket. Silkeborg 

Kommune har gennemført en forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der ikke er behov for 
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at gennemføre projektet. Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen om, at indsatsen udgår. 

Indsatsen er omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have truffet 

afgørelse om fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Sinding Bæk 

Vandløbet er både privat og kommunalt på den berørte strækning, som udgør 4448 m. Vandløbet er 

sommerudtørrende. Silkeborg Kommune har gennemført en forundersøgelse af indsatsen og 

konkluderet, at der ikke er behov for at gennemføre projektet. Silkeborg Kommune vil derfor søge 

Naturstyrelsen om, at krav om indsats udgår. Indsatsen er omfattet af vandhandleplanen, indtil 

Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have truffet afgørelse om fritagelse for gennemførelse af 

indsatsen. 

 

Sprækkebjerg Bæk 

Vandløbet er privat. Den berørte strækning udgør 350 m. Efter aftale mellem kommunerne udføres 

restaureringen af Horsens Kommune. 

 

Tange Å 

Vandløbet er kommunalt. Den berørte strækning udgør 10.672 m. Vandløbet er okkerpåvirket. 

Restaureringen er gennemført i 2015.  

 

Tilløb til Tange Sø 

Vandløbet er privat. Den berørte strækning udgør 119 m. Silkeborg Kommune har gennemført en 

forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der ikke er behov for at gennemføre projektet. 

Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen om, at krav om indsats udgår. Indsatsen er 

omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have truffet afgørelse om 

fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Vandløb ved Ans 

Vandløbet er privat. Den berørte strækning udgør 616 m. Restaureringsindsatsen er gennemført i 

2015.  

 

Vandløb i Tovstrup Nørreskov 

Vandløbet er privat. Den berørte strækning udgør 968 m. Silkeborg Kommune har gennemført en 

forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der ikke er behov for at gennemføre projektet. 

Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen om, at krav om indsats udgår. Indsatsen er 

omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have truffet afgørelse om 

fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Indsatskrav - ændret vedligeholdelse 

Vandløbsvedligeholdelse omfatter bl.a. grødeskæring og oprensning og tjener til at øge vandløbets 

vandføringsevne. I nogle vandløb har den hidtidige vedligeholdelse skabt dårlige fysiske forhold i 

vandløbet og dermed hindret målsætningen i at blive opfyldt. I mange af disse vandløb er en ændret 

vedligeholdelse af vandløbet tilstrækkelig til at forbedre tilstanden. Ved ændret vedligeholdelse 

forstås en mere skånsom eller reduceret vedligeholdelse eller ophør med vedligeholdelse. Ændret 

vandløbsvedligeholdelse er udgået som virkemiddel i de endeligt vedtagne statslige vandplaner og 

omtales derfor ikke yderligere i vandhandleplanen. 
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Grænsevandløb 

En række vandløb, som er omfattet af vandplanerne, ligger på tværs af eller langs med 

kommunegrænser, således at vandløbet hører under to kommuner. For disse vandløb har Silkeborg 

Kommune koordineret indsatsen med nabokommunerne. Det er aftalt med de pågældende 

kommuner, hvornår indsatsen skal ske, og hvilken kommune, der er ansvarlig for gennemførelsen. 

Nedenfor findes en oversigt over grænsevandløbene. De konkrete indsatser for grænsevandløbene 

er gennemgået i de foregående afsnit. 

 

Horsens Kommune 

 

Sprækkebjerg Bæk 

Vandløbet er privat. Den berørte strækning udgør 350 m. Indsatsen gennemføres af Horsens 

Kommune. Indsatsen er endnu ikke forundersøgt. Horsens Kommune har oplyst, at det er under 

overvejelse at søge projektet udtaget jf. fodnote 5 til tabel i den statslige vandplan. 

 

Favrskov Kommune 

 

Bjørnholt Bæk 

En strækning af Bjørnholt Bæk er grænsevandløb til Favrskov kommune. På denne strækning 

findes en rørlagt strækning, som skal genåbnes. Det er aftalt mellem de to kommuner, at Silkeborg 

Kommune står for gennemførelse af indsatsen. Indsatsen med genåbning er gennemført i foråret 

2015. 

 

Viborg Kommune 

 

Grundel Bæk 

En delstrækning er fælles vandløb med Viborg kommune. Der skal ske restaurering. Silkeborg 

Kommune er ansvarlig for indsatsen, som planlægges gennemført i 2016-2017. 

 

Skelbæk 

Der er udpeget en spærring, hvor der skal sikres kontinuitet. Viborg kommune er projektansvarlig. 

Projektet er i forundersøgt i 2015. Forundersøgelsen har vist, at der ikke findes en spærring det 

pågældende sted. 

 

Klausholm Bæk 

Vandløbet skal restaureres på en strækning. Silkeborg kommune er projektansvarlig. Silkeborg 

Kommune har gennemført en forundersøgelse af indsatsen og konkluderet, at der ikke er behov for 

at gennemføre projektet. Silkeborg Kommune vil derfor søge Naturstyrelsen om, at krav om indsats 

udgår. Indsatsen er omfattet af vandhandleplanen, indtil Naturstyrelsen efter ansøgning måtte have 

truffet afgørelse om fritagelse for gennemførelse af indsatsen. 

 

Forundersøgte vandløb udgået af vandplanen 

Silkeborg Kommune har under restaureringsordningen for vandløb forundersøgt en række vandløb 

med krav om indsats i de udgaver af de statslige vandplaner, som blev underkendt. Da indsatserne 

ikke fremgår af de endeligt vedtagne vandplaner, er det ikke muligt at søge staten om tilskud til at 

gennemføre dem. De bortfaldne indsatser fremgår af tabel 7.2.  
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Tabel 7.2. Indsatser, som Silkeborg Kommune har forundersøgt, men hvor indsatserne er 

bortfaldet i de endeligt vedtagne statslige vandplaner 

Projektnavn Vandområde Indsatstype Status 

Forundersøgte indsatser, der er 
udgået af den vedtagne vandplan     

 

Nedstrøms Kolsø Afløb fra Kolsø Spærring Forundersøgt 

Gravbæk Gravbæk Restaurering Forundersøgt 

Toustrup Bæk Toustrup Bæk Restaurering Forundersøgt 

Lemming Å Lemming Å Restaurering 

Under 
forundersøgels

e 

Serupskov Bæk Serupskov Bæk Restaurering 

Under 
forundersøgels

e 

Grølsted Bæk Grølsted Bæk Restaurering 

Under 
forundersøgels

e 

Vrads Kildebæk Vrads Kildebæk Restaurering Forundersøgt 

 

Tilladelser til vandløbsindsatsen 

Vandløbsregulering og -restaurering er projekter, hvor vandløbets forløb ændres. Projektet 

forudsætter tilladelse efter § 37 i vandløbsloven og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -

restaurering. Som regel kræves også en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Offentlighedens 

inddragelse er beskrevet i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 

1436 af 11/12/2007).  

 

 

7.2 Søer 
Vandplanens specifikke virkemiddel for søer, hvor den aktuelle belastning og grundlaget i øvrigt 

vurderes at være til stede, er sørestaurering. Det kan ske ved hjælp af fosforfældning med 

aluminium-tilsætning (immobilisering af fosfor) eller biomanipulation ved opfiskning. Der er i alt 

udpeget godt 15 danske søer til sørestaurering. Ingen af disse søer ligger i Silkeborg Kommune. 

 

I de først vedtagne vandplaner fra 2011 byggede udpegningen af søerne på amternes regionplaner. I 

forbindelse med den anden basisanalyse fra 2014 blev det besluttet at harmonisere denne 

udpegning, således at alle søer over 5 hektar fremover skal indgå i vandplanerne. Derfor blev et 

antal søer under 5 hektar udtaget af vandplanerne. Af de søer mellem 1 og 5 ha, der tidligere indgik 

i planerne, er et antal dog vurderet til at være så værdifulde, at de fortsat indgår. Derudover 

medtages et antal søer mellem 1 og 5 hektar beliggende i Natura 2000-områder. I Silkeborg 

Kommune er Dam vest for Tømmerby, Gjessø, Silkeborg Lillesø og Ulvsø faldet for 

størrelseskriteriet og udtaget af de endeligt vedtagne vandplaner.  

 

Det bemærkes, at alle søer over 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet 

natur. Derfor må der ikke ske tilstandsændringer i disse søer uden dispensation fra kommunen. De 

fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven. 

 

Målsatte søer i Silkeborg Kommune 

Søerne i vandplanen er målsat med god eller høj økologisk tilstand som et mål for både biologisk, 

fysisk og kemisk tilstand. Der er fastsat en værdi for søvandets gennemsnitlige indhold af klorofyl a 
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i sommerperioden som krav til målopfyldelse. Klorofyl a er et udtryk for mængden af alger og 

dermed vandets gennemsigtighed (sigtdybden). I søer er det som regel mængden af fosfor og i 

mindre grad kvælstof, der afgør, hvor mange alger der kan leve i vandet. Meget fosfor er 

ensbetydende med mange svævealger i søvandet, som skygger for lyset til bundplanterne og 

forarmer livet i søerne. Retningslinje 32-37 i vandplanerne omhandler søer specifikt, men særligt 

retningslinjerne 1-5 er også af betydning for kommunernes administration på søområdet. 

 

49 søer i Silkeborg Kommune er specifikt målsatte i de fem statslige vandplaner, som omfatter 

kommunen. 46 af søerne ligger i hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, og tre ligger i 

hovedvandopland 1.2 Limfjorden. En oversigt over søerne med oplysning om miljømål, tilstand og 

indsatsbehov er vist i tabel 7.3, og placeringen af søerne kan ses i figur 7.2.  

 

De opstillede miljømål er på nuværende tidspunkt kun opfyldt i 17 af de 49 specifikt målsatte søer. 

Tilstanden i de resterende 32 søer skal forbedres for at opfylde kravet om god økologisk tilstand. 

Dog har staten i vandplanerne vurderet, at der kun skal ske en begrænsning i den eksterne 

næringsstoftilførsel til 9 af søerne, heraf 5 af søerne i første planperiode.  
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Tabel 7.3. Vandplanernes målsætninger for de specifikt målsatte søer i Silkeborg Kommune med angivelse af 

miljømål, status for målopfyldelse og indsatskrav. Oplysningerne stammer fra Tabel 1.2.4 og Tabel 1.3.2b i 

vandplanerne for Randers Fjord og Limfjorden. Desuden er badevandsmålsætning i kommuneplanen og 

beliggenhed i Natura 2000-område angivet. 
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Indsatser i vandplanerne af betydning for målopfyldelse i søer 

Regeringen har besluttet at gennemføre en indsats til nedbringelse af udledningerne af kvælstof og 

fosfor til vandmiljøet ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner 

og etablering af vandløbsbræmmer. Disse virkemidler forventes at føre til en mindre belastning til 

mange af søerne i Silkeborg Kommune, herunder de 10 søer, hvor der skal ske en indsats.  

 

 

Hund Sø er en af 

søerne i 

Silkeborg 

Kommune, hvor 

miljømålet ikke 

er opfyldt. Derfor  

skal næringsstof-

tilførslen 

reduceres, i 

første omgang 

dog kun gennem 

generelle 

virkemidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal også ske en reduktion ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Fosforvådområder 

som virkemiddel er direkte rettet mod to af søerne i Silkeborg Kommune: Hinge Sø (402 kg P/år) 

og Alling Sø (178 kg P/år), men må også forvente at få en afledt effekt på Allinggård Sø og Tange 

Sø og i sidste ende Randers Fjord. Et planlagt kvælstof-vådområde langs Gudenåen opstrøms Tange 

Sø måtte Silkeborg Kommune opgive at gennemføre på grund af lodsejermodstand og i mindre 

omfang også på grund af risiko for tab af fosfor til vandmiljøet. Fosforvådområdeindsatsen i 

Silkeborg Kommune er nøjere beskrevet i afsnit 7.3. 

 

Der er ikke sket en vandplan-udpegning af områder til forbedret spildevandsrensning i oplandet til 

søer i Silkeborg Kommune på trods af kommunens anbefaling til staten om blandt andet at udpege 

hele Gudenåens opland til forbedret spildevandsrensning. Som nævnt er ingen af søerne i Silkeborg 

Kommune udpeget til sørestaurering.  

 

Staten har anvendt undtagelsesbestemmelserne for 32 af søerne i Silkeborg Kommune, således at 

tidsfristen for målopfyldelse er udsat. Begrundelsen for hovedparten af disse søer er, at intern 

fosforbelastning hindrer målopfyldelse. For de resterende er begrundelsen, at der enten ikke er 

tilstrækkelig viden, eller at de valgte virkemidler ikke er tilstrækkelige til at nedbringe den eksterne 

belastning i nødvendigt omfang. I tilfældet Vejlbo Mose skyldes udskydelsen af tidsfristen dog, at 

den generelle målsætning ikke passer til søtypen. 
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Udpegning og indsats for søer med miljøfarlige, forurenende stoffer er behandlet i afsnit 7.4. 

 

 
Fig. 7.2. Miljømål for søerne i Silkeborg Kommune med angivelse af søer, der skal have etableret fosfor-

vådområder i oplandet, og søer med badevandsmålsætning i kommuneplanen. 

 

Søer i Natura 2000-områder 

Ud af de 49 søer i Silkeborg Kommune ligger 25 i Natura 2000-områder og indgår i 

udpegningsgrundlaget for disse områder. Ingen af disse søer vurderes at opfylde kriterierne for 

gunstig bevaringsstatus i statens Natura 2000-planer, men 13 af dem opfylder på nuværende 

tidspunkt de tildelte miljømål i vandplanerne. I de 12 søer, hvor vandplanernes miljømål ikke er 

opnået, skal der i første planperiode kun ske en indsats for at begrænse næringsstoftilførslen til tre 

af dem. Denne indsats er omfattet af de generelle virkemidler og medfører derfor ikke specifikke 

indsatser, der skal indarbejdes i den kommunale handleplan. 
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7.3 Vådområder 
Vandplanerne stiller krav om at gennemføre en generel indsats for nedbringelse af udledningerne af 

kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening indgik i 2009 

en aftale om en vådområdeindsats, der skal reducere kvælstof- og fosforudledningen med 

henholdsvis 1.130 tons og 30 tons inden 2015. For at nå målsætningen skal der i perioden 2010-

2015 skabes ca.10.000 ha vådområder med henblik på kvælstofreduktionen samt 1.500 ha 

vådområder med henblik på fosforreduktionen. Alle projekter skal være sat i gang i 2015. De 

samlede afsatte midler til indsatsen er 1.058 mio. kr. Vådområderne skal etableres af kommunerne 

med undtagelse af de supplerende statslige vådområder til fjernelse af yderlige 181 t kvælstof, som 

efterfølgende blev besluttet i finanslov 2012. 

 

Vådområder er med til at reducere udvaskning af kvælstof til specifikke indre farvande eller fosfor 

til specifikke søer og kan samtidig bidrage til en rigere natur der, hvor de etableres. 

 

Et udpeget vådområde gennemgår typisk to faser. Den første fase består af en teknisk og 

ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal afdække, om det er muligt at realisere vådområdet, og 

hvilke tekniske og ejendomsmæssige forhold, der i øvrigt er at forholde sig til. Anden fase består af 

selve realiseringen, hvor de tekniske og ejendomsmæssige tiltag planlægges og udføres. Alle 

vådområdeprojekter bygger på en høj grad af frivillighed for lodsejerne. 

Kvælstof-vådområder 

Et af virkemidlerne til at mindske kvælstoftilførslen til de kystnære områder er etableringen af 

kvælstof-vådområder. Kvælstof er særligt et problem langs kysterne, hvor det skaber iltsvind, der 

dræber dyr og planter. Derfor er kvælstof-vådområder ofte placeret langt ned i vandløbssystemerne, 

hvor åer leder store mængder vand og dermed kvælstof ud til de marine områder.  

 

Kvælstofvådområder anlægges typisk ved gravning og stopning af dræn/afvanding eller andre 

metoder til at sikre oversvømmelse af landområder. I den oversvømmede jord findes bakterier, der 

kan omdanne kvælstofforbindelser i vandet og frigør luftformigt kvælstof (N2) ved nedbrydning af 

organisk materiale. Den naturlige vegetation kan også binde noget af kvælstoffet, og etableringen af 

vådområderne kan også reducere kvælstofudledningen ved at inddrage arealer, der hidtil har været 

dyrket. 

 

I de fem hovedvandoplande, som omfatter Silkeborg Kommune, skal der ved etablering af 

vådområder til kvælstof-fjernelse ske en reduktion på 91 t kvælstof i vandopland 1.5 Randers Fjord, 

415 t i vandopland 1.2 Limfjorden, 40 t i vandopland 1.4 Nissum Fjord og 69 t i vandopland 1.8 

Ringkøbing Fjord. Vandopland 1.7 Århus Bugt er ikke omfattet af et reduktionskrav. 

 

For hvert af oplandene er nedsat en vandoplandsstyregruppe (VOS), som består af en politisk 

repræsentant for hver af de kommuner i oplandet, der ønsker at være repræsenteret i VOS’en, typisk 

de kommuner, som er projektansvarlige for vådområderne. Det er VOS’ens opgave at udpege de 

vådområder, som skal indgå i en vandoplandsplan (VOP) for det pågældende vandopland for at 

indfri kvælstof-reduktionskravet.  

 

VOP’en er dynamisk, fordi der hele tiden kan ske forandringer, efterhånden som undersøgelserne af 

de enkelte projekter skrider frem. Fx kan en forundersøgelse munde ud i, at det ikke er muligt at 

realisere det undersøgte projekt, som derfor bortfalder og skal erstattes af andre projekter til 
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opfyldelse af kvælstofkravet. Derfor er nærværende fremstilling et øjebliksbillede, som 

sandsynligvis vil ændre sig i løbet af planperioden. 

 

Kommunerne kan søge tilskud til forundersøgelse og anlæg hos Miljøministeriet. Ordningen indgår 

i Landdistrikts-programmet. Lodsejere har også haft mulighed for at søge om tilskud hos 

Fødevareministeriet til private projekter frem til 24. oktober 2012. I aftale fra 2009 mellem KL og 

Miljøministeriet er fastlagt administration, økonomi og rollefordeling mellem involverede parter. 

Indsatsen er igangsat i 2010. 

 

Gennemførelsen af projekterne foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal 

indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter 

reglerne for naturforvaltningsprojekter. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 

om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter. 

 

Silkeborg Kommune har gennemført en ejendomsmæssig og teknisk forundersøgelse af et 

vådområdeprojekt til kvælstoffjernelse på Gudenå-strækningen fra Tvilum Bro til Kongensbro i 

oplandet til Randers Fjord. Forundersøgelsen blev afsluttet 15. august 2012. Hovedparten af 

projektet blev opgivet på baggrund af forundersøgelsen, som tegnede et billede af stor 

lodsejermodstand, og en mindre del måtte efterfølgende opgives i 2013 på grund af risiko for, at 

fosfor ville lække til vandmiljøet ved oversvømmelse af området. 

 

Pr. 22. april 2015 indeholder vandopland Randers Fjord 7 kommunale projekter (se tabel 7.4), 

hvoraf et er realiseret, fire er under realisering og to er forundersøgt. 6 projekter har man opgivet at 

realisere. De øvrige vandoplande omfatter ikke vådområdeprojekter i Silkeborg Kommune, så status 

er, at dette virkemiddel ikke finder anvendelse i kommunen.  

 

Tabel 7.4 Kvælstof-vådområdeprojekter pr. 22. april 2015 i hovedvandopland Randers Fjord 

Projektnavn Projekt-

holder 

Kvælstof reduktion 

(kg N/år) 

Størrelse 

(ha) 

Vissing Enge Favrskov 3,6 21,2 

Skjern Hovedgaard m.fl. Viborg 5,4 67 

Øster Alling vådenge Norddjurs 23,7 224 

Drostrup Enge Favrskov 2,8 31,2 

Hjermind Sø Viborg 3,1 18,1 

Kollerup Enge Favrskov 3,0 30,0 

Granslev By Enge Favrskov 7,6 54,8 

I alt  49,2 446,3 

 

Fosfor-vådområder 

Lavbundsarealer i ådale, som i perioder oversvømmes, kan fjerne fosfor fra vandløbene og dermed 

fra søer nedstrøms vådområderne. I de fleste søer anses fosfor for at være den primært styrende 

faktor for forekomsten af svævealger, fordi der normalt altid er kvælstof nok til algerne på grund af 

udvaskning fra landbrugsarealer. Svævealgerne gør søvandet uklart, og derfor kan vandkvaliteten 

forbedres ved at anlægge fosfor-vådområder. I vandplanerne er etablering af fosfor-vådområder 

rettet mod fosforfjernelse i oplande til søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt uden 

yderligere reduktion i fosfortilførslen. Etableringen sker derfor kun opstrøms specifikke søer.  
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Fosforvådområder anlægges typisk ved hævning af vandløbsbunden og/eller genslyngning af 

vandløbet. Herved sker der en oversvømmelse af de vandløbsnære arealer i nedbørsrige perioder, 

hvor der aflejres partikelbundet fosfor, som bliver liggende, når vandet trækker sig tilbage. 

 

I de fem hovedvandoplande, som omfatter Silkeborg Kommune, skal der ske en reduktion på 3,06 t 

fosfor i vandopland 1.5 Randers Fjord, 8,62 t i vandopland 1.2 Limfjorden, 2,47 t i vandopland 1.8 

Ringkøbing Fjord, 0,3 t i vandopland 1.4 Nissum Fjord og 3,6 t i vandopland 1.7 Århus Bugt. 

 

Som for kvælstof-vådområderne er det vandoplandsstyregruppen (VOS), der opstiller en 

vandoplandsplan (VOP) med prioritering af de projekter, der søges forundersøgt og realiseret hos 

staten. Staten har besluttet, at det i første omgang er 25 % af indsatsen, der skal gennemføres, 

efterfulgt af en evaluering, før resten af indsatsen iværksættes.  

 

Kommunerne kan søge tilskud til forundersøgelse og anlæg hos Miljøministeriet på samme 

betingelser som for kvælstofvådområder. Der ydes tilskud til forundersøgelse og anlægsudgifter. 

Projektarealerne må ikke sprøjtes eller dyrkes, men må gerne anvendes til græsning uden 

tilskudsfordring, samt til høslet. På projektarealerne ydes tilskud i form af 20-årigt tilsagn om 

tilskud til fastholdelse med op til 3500 kr./ha/år. Der er også mulighed for køb/gensalg af jord eller 

tilbud om erstatningsjord, som det er tilfældet for kvælstofvådområderne.  

 

Gennemførelsen af projekterne foregår i dialog med de berørte lodsejere. I den forbindelse skal 

indhentes de nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter 

reglerne for naturforvaltningsprojekter jf. bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 om offentlighedens 

inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter 

 

VOS har besluttet, at fosfor-vådområdeindsatsen i Silkeborg Kommune skal indgå som en del af 25 

% -indsatsen sammen med et projekt fra Favrskov Kommune. Projektet fra Favrskov er siden 

trukket tilbage og erstattet af to andre projekter i henholdsvis Syddjurs og Skanderborg. Silkeborg 

Kommune har gennemført en ejendomsmæssig og teknisk forundersøgelse af et fosfor-vådområde 

ved Mausing Møllebæk og Haurbæk umiddelbart opstrøms Hinge Sø (se fig. 7.3). Projektet ligger i 

oplandet til Randers Fjord, som pt. indeholder 3 kommunale projekter (tabel 7.5). Som for 

kvælstof-vådområderne er nærværende fremstilling et øjebliksbillede, som kan ændre sig i løbet af 

planperioden. De øvrige vandoplande omfatter ikke fosfor-vådområdeprojekter i Silkeborg 

Kommune. 
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Fig. 7.3. Kort over fosfor-vådområde i oplandet til Hinge- og Alling Sø, der indgik i den teknisk og 

ejendomsmæssig forundersøgelse. Det vestligste af de to sydlige delområder ved Mausing Møllebæk indgår ikke i 

realiseringsfasen. 
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Tabel 7.5. Fosfor-vådområdeprojekter pr. 22. april 2015 i hovedvandopland Randers Fjord 

 

Planen for fosfor-vådområdet ved Mausing Møllebæk og Haurbæk er en genslyngning af vandløbet, 

så længden af vandløbet i projektområdet bliver ca. 3 gange længere end i dag, og de lavtliggende 

arealer omkring vandløbet kommer i spil i forhold til deponering af fosfor, når vandløbene i 

perioder med stor vandføring i vinterhalvåret går over sine breder. Projektområdets omtrentlige 

beliggenhed er vist på fig. 7.3. Forundersøgelsen viste, at der var grundlag for at søge projektet 

realiseret fraregnet den vestlige del af projektområdet ved Mausing Møllebæk på grund af mangel 

på lodsejeropbakning og omkostningseffektivitet. Silkeborg Kommune har i 2014 fået tilsagn om 

tilskud til at realisere fosfor-vådområdet. 

 

Silkeborg Kommune har lagt op til, at hele indsatsen for Hinge Sø og Alling Sø placeres opstrøms 

Hinge Sø for at gøre projektet så omkostningseffektivt som muligt. Udgifterne til forundersøgelse 

og anlæg er henholdsvis 449.448 kr. og 1.321.480 kr. eksklusiv udgifter til forundersøgelsen. Oveni 

skal lægges en reservation af et rammebeløb på 2.754.600 kr. til køb af projektjord, jordfordeling og 

fastholdelse af vådområdet.  

 

Projektet er under realisering. Tidsplanen for gennemførelse af projektet forløber med 

lodsejerforhandlinger om jorden i 2015 og anlæg af området i 2016. Tidsplanen kan ændre sig som 

følge af nye betingelser, efterhånden som projektet skrider frem. Silkeborg Kommune planlægger at 

tilbyde lodsejerne hegning i ådalen med henblik på græsning. 

 

7.4 Miljøfarlige forurenende stoffer 
I vandplanerne er vandløb og søer inddelt i fire kategorier, hvad angår miljøfarlige forurenende 

stoffer. Kategori 1 er vandområde uden problem, kategori 2 er vandområde under observation, 

kategori 3 er vandområde med behov for stofbestemt indsats og 4 er vandområde med ukendt 

tilstand/belastning.  

 

I vandplanernes retningslinje 52 og 53 er nøjere fastlagt, hvilke forpligtelser, der påhviler 

miljømyndigheden.  

 
Uddrag af vandplanens retningslinje 52 og 53 om miljøfarlige forurenende stoffer: 

 

 

 

 

 

 

Projektnavn Projekt-

holder 

Sø med 

indsatsbehov 

Fosfor-reduktion 

(kg P/år) 

Størrelse  

(ha) 

Fosforvådområde 

Hinge Sø - Alling Sø 
Silkeborg 

Hinge Sø og 

Alling Sø 
563,0 40,4 

Mørke Bæk Syddjurs 
Mørke Mose, 

Nord 
70,0 8,7 

Ring Kloster Å Skanderborg Skanderborg Sø 300,0 37,0 

I alt   993 86,1 

52: 

For vandområder i alle 4 kategorier gælder:

Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter 
gældende regler og vejledninger ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og 
med henblik på opfyldelse af miljøkvalitetskrav………

………Oversigt over oplysninger om eksisterende og planlagte udledninger af 
forurenende stoffer etableres og opdateres løbende, og udledningernes omfang 
kvantificeres.

53:

For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov for, at

a) miljømyndigheden tilvejebringer viden om kilder, belastning og transportveje for 
forurenende stoffer til vandmiljøet. Det vurderes, om kilder er diffuse eller 
punktkilder,

b) miljømyndigheden sikrer, at udledninger af forurenende stoffer med 
koncentrationer, der har betydning for vandmiljøet, har udledningstilladelser og 
tilslutningstilladelser, der er tidssvarende i forhold til gældende regler, …..
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En uddybende beskrivelse af de enkelte kategorier og den indsats, der skal foretages af 

myndigheden, fremgår af vandplanernes tabel 2.4.1.  

 

I vandplanens tabel 2.4.5 og 2.4.7 er angivet hvilke vandløb og søer, der er placeret i henholdsvis 

kategori 2 og 3, hvor det er konstateret, at indholdet af bestemte stoffer evt. overskrider de 

gældende miljøkvalitetskrav. Alle disse vandløb og søer ligger i oplandet til Randers Fjord. I 

vandplanens tabel 2.3.4 og 2.3.5 for vandløb og tabel 2.3.8, 2.3.9 og 2.3.10 for søer er angivet, 

hvilke miljøfarlige stoffer, det drejer sig om. I Silkeborg Kommune drejer det sig om 

vandområderne Gudenå nedstrøms Mossø, Ellerup Bæk, Almind Sø, Avn Sø, Bryrup Langsø, 

Gjessø, Julsø, Hinge Sø, Salten Langsø, Silkeborg Langsø (alle 3 bassiner), Slåen Sø, Ørnsø og 

endvidere vandløb og søer med væsentlig påvirkning fra spildevand. 

 

I tabel 7.6 er opgavefordelingen med hensyn til indsats overfor miljøfarlige stoffer i planperioden 

frem til 2015 angivet. 

  

Tabel 7.6 Oversigt over opgaver, som miljømyndighed og vandistriktsmyndighed varetager 

(tabel 2.4.2 i den statslige vandplan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår af vandplanen, at ”Miljømyndighederne i oplandet til Hovedvandopland Randers Fjord 

bør gennem tilladelser og godkendelser sikre, at udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer 

begrænses gennem anvendelse af bedst tilgængelig teknologi, ligesom det sikres, at øvrige tiltag 

iværksættes jf. tabel 2.4.1 og retningslinjer 52-53 kapitel 1.4.” 

 

7.5 Spildevand 
De kommunale vandhandleplaner skal indeholde håndteringen af de i vandplanerne angivne 

indsatser for spildevandsrensning i det åbne land, regnbetingede udløb og renseanlæg. Indsatserne 
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skal gennemføres af hensyn til de opstillede krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder i 

vandplanen. I Silkeborg Kommune angiver vandplanerne alene indsatser for spildevandsrensning i 

det åbne land og regnbetingede udløb. Kommunen skal indarbejdedele af vandplanens indsatser på 

spildevandsområdet i et tillæg til den eksisterende spildevandsplan, som blev vedtaget i 2011. 

 

Kommunen gennemfører indsatserne i medfør af Miljøbeskyttelsesloven og 

Spildevandsbekendtgørelsen.  

 

Hovedstruktur og vandplanlægningens konsekvenser for den gældende spildevandsplan er 

beskrevet i kapitel 8 om forholdet til anden planlægning, og forholdet til klimaindsatsen er 

beskrevet i kap 7.9.  

Regnbetingede udløb 

Prioriteringskriterier og virkemidler 

I vandplanerne er udpeget en række regnbetingede udløb, hvor der skal gøres en indsats for at 

reducere den mængde fortyndet, urenset spildevand, der bliver udledt til vandområder i forbindelse 

med regn. I Silkeborg Kommune skal der ske en indsats ved 13 udløb, som alle ligger i oplandet til 

Randers Fjord. Udpegningen er i alle tilfælde begrundet i, at tilførslen af iltforbrugende stoffer 

(organisk stof) til vandløb skal nedbringes. Ifølge vandplanerne skal etablering af sparebassiner 

anvendes som det primære virkemiddel for at reducere påvirkningen. Udledningen fra de udpegede 

udløb skal nedbringes til maksimalt 250 m³ spildevand pr. reduceret ha. ”Reduceret ha” beskriver 

hektar befæstet areal i spildevandsteknisk henseende. Dog kan der også anvendes andre virkemidler 

som separatkloakering, der sikrer en tilsvarende eller bedre miljømæssig effekt. 

 

Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning A/S prioriterer i forvejen arbejdet med 

separatkloakering af fælleskloakerede områder højt, da det mindsker udledningen af opspædet 

spildevand til kommunens vandområder. I forhold til etablering af sparebassiner går der med denne 

løsning længere tid, inden påvirkningen af vandområderne bliver nedbragt. Til gengæld er 

separatkloakering en mere langsigtet løsning, som bevirker, at der efterfølgende slet ikke sker 

overløb til de pågældende recipienter. Desuden sikrer separatkloakering en bedre renseeffekt på 

renseanlæggene, da spildevandet ikke fortyndes med regnvand. 

 

Hvor det er praktisk og økonomisk muligt, vil Silkeborg Forsyning således udføre 

separatkloakering i oplandet frem for at etablere sparebassiner ved de udløb, hvor der ifølge 

vandplanerne skal gøres en indsats. Silkeborg Kommune vurderer også, at separatkloakering som 

udgangspunkt må anses for den miljømæssigt mest fordelagtige løsning. 
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Hvad regnbetingede udløb angår, prioriteres indsatsen ud fra følgende kriterier:  

 

 Natura 2000 område 

 Badevandsmålsætning 

 Hurtig effekt 

 Allerede igangsatte projekter 

 Udløb med stor belastning 

 

Ikke alle projekter kan i realiteten prioriteres efter de helt samme 

parametre, da flere forskellige faktorer spiller ind på, hvordan 

projekterne i praksis kan løses. Tidsfaktoren spiller også en stor rolle 

for, hvornår projektet kan stå færdigt i de tilfælde, hvor der vælges en 

omfattende kloaksanering eller separering. Det betyder, at et projekt 

kan være højt prioriteret og alligevel først blive gennemført sidst i 

planperioden. 

 

Indsatser 

Hvor ikke andet er nævnt som indsats, etableres et first flush bassin på 

5 mm (50 m
3
 pr. reduceret ha), svarende til en årlig udledning på ca. 

250 m
3
 pr. reduceret ha oplandsareal som angivet i vandplanen. Et first 

flush bassin kaldes også et sparebassin. Begge bassintyper fungerer 

som spildevandsbassiner, der opsamler regnvandsfortyndet spildevand 

(også kaldet opspædet spildevand), så det ikke udledes til vandløb og 

søer. Dog vil separatkloakering blive anvendt som det foretrukne 

virkemiddel frem for etablering af sparebassiner, hvor det er teknisk 

og økonomisk muligt.  

 

På grund at den to-årige forsinkelse af arbejdet med de statslige vandplaner er fristen for at 

gennemføre spildevandsindsatsen fastlagt til, at kommunerne skal have gennemført indsatserne 

senest to år efter vandplanens vedtagelse, dvs. inden udgangen af oktober 2016. Dette gælder for de 

første 40 % af indsatsen. Den resterende indsats skal gennemføres i 2. planperiode, dvs. inden 

udgangen af 2021. Mere end 40 % af indsatsen i Silkeborg Kommune er planlagt gennemført inden 

udgangen af 2016, og de resterende indsatser planlægges igangsat inden udgangen af 2021. De 

udledte mængder stof fra de enkelte udløb kan ses i tabel 7.7. 
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Tabel 7.7. Regnbetingede udløb, hvor der skal ske indsats i 1. og 2. planperiode. 

Udløbsnr. Recipient 

 Årligt 
udløb 
(baseline), 
m

3
 

 Årlig 
fosforudledning 
(baseline), kg  

Overløb pr. 
reduceret ha 
(2011), m3

 
 

Bassinvol. 
pr. reduceret 
ha (2011), m

3
 

Årstal for 
gennemført 
indsats 

KB2122U Ans Bæk 129 - 62 15 Løst 

KS2442U Thorning Bæk 63 - 28 70 Løst 

SV0205U Sejling Bæk 147 - 118 31 Løst 

KC2209U Thorning Bæk 650 22 225 2 Løst 

KC2202U Thorning Bæk 494 1 330 156 Løst 

TO3801U Bryrup Å 1.526 9 1.192 555  

TO3805U Bryrup Å 96 - 120 29  

TO3806U Bryrup Å 1.447 4 1.058 4 2017 

TO3912U Bryrup Å 965 3 874 5  

TO3914U Bryrup Å 375 1 323 29  

KB2106U Ans Bæk 5.648 16 2.813 33 2018 

SC0101U Pøtsøgrøft 1.482 6 753 4 Udgået 

SM0063U Gudenå 84 - 350 4 2021 

KN2401U Grundel Bæk 6.946 19 2.517 0 2021 

 

KS2442U, Nr. Knudstrup 

Der aflastes for nuværende 71 m
3
 opspædet spildevand til Thorning Bæk pr. år, da der er etableret 

et sparebassin inden udløbet til bækken. Vandplanens retningslinje om, at der skal udledes mindre 

end 250 m
3
 spildevand pr. reduceret ha oplandsareal pr. år, er opfyldt, og indsatsen for dette udløb 

er derfor allerede gennemført. 

 

KC2209U, Thorning 

Der er gennemført kloakseparering i området, hvilket har nedbragt aflastningerne fra 

overløbsbygværket i Smedebakken (C01O310) med ca. 90 %. Projektet har reduceret udledning af 

opspædet spildevand til Thorning Bæk til 225 m
3
 opspædet spidlevand pr. reduceret ha, og 

indsatskravet for udløb KC2209U er hermed opfyldt. Overløbsbygværk C01O310 kan først lukkes 

helt, når alle fælleskloakerede oplande i Thorning er separeret, hvilket ikke indgår i planperioden 

for den gældende spildevandsplan. 

 

KC2202U, Thorning 

Der er etableret et sparebassin i oplandet, og en ny pumpestation er etableret i 2013. Projektet 

reducerer udledning af opspædet spildevand til Thorning Bæk fra dette udløb til 156 m
3
 opspædet 

spildevand pr. reduceret ha. Vandplanens retningslinje om, at der skal udledes mindre end 250 m
3
 

spildevand pr. reduceret ha oplandsareal pr. år, er således opfyldt. Indsatsen for dette udløb er 

derfor allerede gennemført. 

 

 

TO3801U, TO3805U, TO3806U, TO3912U, TO3914U, Bryrup 

Der aflastes i den nuværende situation ca. 3567 m
3
 opspædet spildevand til Bryrup Å. 

Overløbsbygværkerne er placeret fem steder i Bryrup by, og etablering af fem sparebassiner i byen 

er en meget vanskelig og dyr opgave. Der vil derfor blive igangsat et større saneringsarbejde for 

byen, samtidig med at der etableres et større bassinvolumen nedstrøms pumpestationen i byen. 
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Projektet forventes igangsat i 2017. Udløb nr. TO3913U er ikke medtaget i vandplanen som et 

overløb, hvor der skal ske en indsats. Da overløbet ligger i umiddelbar nærhed af de øvrige overløb 

i Bryrup, er det naturligt også at medtage dette udløb i saneringsplanlægningen.  

 

KB2106U, Ans 

Der aflastes i den nuværende situation 5.648 m
3
 opspædet spildevand årligt til Ans Bæk og Tange 

Sø. Der er flere løsningsmuligheder for at gennemføre indsats for dette udløb. Blandt andet kan 

området være egnet til at træde ud af kloakforsyningen for regnvand og i stedet håndtere regnvand 

lokalt. Hvis jordanalyser viser, at området alligevel ikke er egnet til nedsivning, kan oplandet 

separatkloakeres. Indsatsen planlægges gennemført i 2018.  

 

KB 2107U (samme som KB2122U), Ans 

Der aflastes i den nuværende situation 129 m
3
 opspædet spædet spildevand årligt til Ans Bæk og 

Tange Sø, hvilket svarer til 62 m
3
 pr. reduceret ha. Området kan være egnet til at træde ud af 

kloakforsyningen for regnvand og i stedet håndtere regnvand lokalt. Hvis jordanalyser viser, at 

området alligevel ikke er egnet til nedsivning, kan oplandet separatkloakeres. Da der udledes 

mindre end 250 m³ pr. reduceret ha pr. år til Ans Bæk, er indsatsen for dette udløb allerede 

gennemført.  

 

KN2401U, Demstrup 

Fra dette overløb ledes ca. 6946 m
3
 opspædet spildevand årligt til Grundel Bæk. En del af oplandet 

er separatkloakeret, men afleder til fællessystem inden udløb i bækken. På sigt skal renseanlægget 

ved Demstrup nedlægges, og i den forbindelse vil der blive lavet en løsning for udløbet. Udløb nr. 

KN2402U leder opspædet spildevand til Grundel Bæk i samme område. Udledning fra KN2402 vil 

blive integreret i løsningen i forbindelse med indsatsen for udløb KN2401U. Indsatsen planlægges 

gennemført inden udgangen af 2021, da det er nødvendigt at gennemføre separatkloakering i en stor 

del af oplandet.  

 

SM0063U, Resenbro 

Fra dette udløb aflastes 70 m
3
 opspædet spildevand årligt til Gudenå, svarende til en samlet 

belastning på 350 m
3
 pr. reduceret ha. Der er ikke koblet andet regnvand på systemet end det 

regnvand, som på sigt skal kobles fra. Etablering af sparebassin eller lignende kan også være en del 

af løsningen. Indsatsen planlægges fuldført i 2021.  
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Figur 7.4. Prioritering af indsats for regnbetingede udløb 
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Spredt bebyggelse 

 

Kommunen meddeler efter Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse påbud til de ejendomme, 

der udleder urenset spildevand til et vandområde, hvis opland er udpeget til forbedret rensning af 

husspildevand. For den spredte bebyggelse er der i vandplanernes bilag 2 angivet, hvor mange 

ejendomme i hvert hovedvandopland, der skal have forbedret spildevandsrensning i 1. planperiode 

og kommende planperioder. I Silkeborg Kommune er angivet 434 ejendomme, hvoraf langt de 

fleste allerede er håndteret eller vil blive det ifølge kommunens spildevandsplan. 

 

I Silkeborg Kommune er der som supplerende indsats udpeget yderligere to områder til forbedret 

rensning af spildevandet. I et område ved Ans ligger 24 ejendomme, hvor der potentielt skal ske 

forbedret rensning af husspildevandet. Udpegningen er sket med begrundelse i, at tilførsel af 

urenset spildevand forhindrer opfyldelse af miljømålet i Sølyst Bæk og Skovgård Bæk. I et område 

ved Fårvang ligger 2 ejendomme, hvor der potentielt skal ske forbedret rensning af husspildevandet. 

Udpegningen er sket med begrundelse i, at tilførsel af urenset spildevand forhindrer opfyldelse af 

miljømålet i Mølbæk. Der resterer således 26 ejendomme, der i medfør af vandplanen potentielt 

skal have forbedret rensning af husspildevandet.  

 

På de ejendomme, der ligger inden for de udpegede områder, og hvor vidensniveauet er 

utilstrækkeligt, vil kommunen foretage tilsyn for at finde ud af, om der udledes utilstrækkeligt 

renset spildevand. På de ejendomme, hvor spildevandet er utilstrækkeligt renset, meddeler 

kommunen ejerne påbud om forbedret spildevandsrensning. En del af området ved Ans er i forvejen 

udpeget til forbedret rensning af spildevandet i Silkeborg Kommunes spildevandsplan. Indsatserne 

planlægges gennemført i løbet af 2016. 
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Figur 7.5. Områder udpeget til forbedret rensning af husspildevand. Baselineområder  

er vist med grå skravering, og nyudpegede områder er vist med pink skravering.



 51 

7.6 Akvakultur 

Der ligger 8 aktive dambrug i Silkeborg Kommune foruden inaktive anlæg, der endnu ikke formelt 

er lukket. Ingen af virksomhederne er såkaldte modeldambrug, men flere af dem benytter 

tilsvarende teknologier i dele af produktionen. Fakta om de enkelte anlæg kan ses i tabel 7.8. 

 

Tabel 7.8. Oplysninger om dambrugene i Silkeborg Kommune 
Dambrug Udled-

ning til 
Vandind-
vinding 

Vandfor-
brug 
(l/s) 

Passage-
type 

Foderkvote 
(tons/år) 

Recir-
kule-
ring 

Rensefor-
anstaltninger 

Skærskov Funder Å Vandløb 105 Stryg 62 Ja 
Slamkegler og 

mikrosigte 

Graunbjerg Funder Å 
Vandløb 

og boring 
200 Stryg 93 Ja 

Slamkegler og 
mikrosigte 

Banbjerg Funder Å Vandløb 365 Stryg 142 Nej Bundfældning 

Funderhol-
me 

Funder Å Vandløb 250 Stryg 47 Ja 
Slamkegler, 

biofilter, mikrosigte 
og plantelagune 

Sillerup-
væld 

Sillerup 
Bæk / 
Salten Å 

Væld / 
vandløb 

50 Ingen1 24 Nej 
Slamkegler, 
biofilter og 

plantelagune 

Ansø Salten Å Vandløb 265 Stryg 143 Nej Bundfældning 

Vrads 
Vrads 
Kildebæk 
/ Salten Å 

Væld / 
vandløb 

og boring 
376 Ingen1 37 Nej Bundfældning 

Vellingskov Salten Å Vandløb 525 Stryg 149 Ja 
Slamkegler, 

bundfældning og 
mikrosigte 

Katrinedal Salten Å Vandløb 575 Stryg 162 Nej 
Bundfældning og 

mikrosigte 

Sangild Haller Å 
Vandløb 

og boring 
120 

Fisketrap-
pe 

79 Nej 
Båndsigte, 

bundfældning og 
plantelagune 

1. Såkaldt vælddambrug, der indtager alt vandet fra vandløbet.  

 

 

Ifølge vandplanen for Randers Fjord skal der i første planperiode ske forureningsbegrænsende tiltag 

på Vrads Dambrug. Disse tiltag skal sikres gennemført i forbindelse med miljøgodkendelse af 

dambruget, jf. kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser, særligt 

ferskvandsdambrugsbekendtgørelsen. Baggrunden er, at målsætningen i vandløbet nedenfor 

dambruget ikke er opfyldt. Vandløbet blev i Århus Amts Regionplan 2005 kaldt Vrads Kildebæk. I 

vandplanens GIS-kortlægning er det kaldt ”Salten Å – Øst f. Bøgelund Ban”. Bækken er målsat til 

god økologisk tilstand med tilhørende krav om faunaklasse 5. De seneste år har tilstanden været 

faunaklasse 4 nedenfor dambruget og faunaklasse 5 ovenfor dambruget. 

 

Silkeborg Kommune forventer at træffe afgørelse om miljøgodkendelse af dambruget i 2015, men 

afhængigt af omstændighederne kan det også blive i 2016.  
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Fig. 7.6. Placeringen af Vrads Dambrug i Salten Ådal. 

 

 

 
Vrads Dambrug 
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Alle dambrug skal miljøgodkendes, og senest hvert 10. år skal meddelte miljøgodkendelser 

revurderes. I den forbindelse meddeles nødvendige påbud.  

 

Miljøministeren meddelte i et brev af 27. januar 2011 kommunerne, at alle dambrug skulle være 

miljøgodkendt senest ved udgangen af 2012. Dette er i mange tilfælde ikke sket, blandt andet fordi 

mange dambrug ikke forinden sendte de nødvendige oplysninger til sagsbehandlingen til 

kommunerne.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse sker inddragelsen af offentligheden i 

overensstemmelse med de generelle regler i miljøbeskyttelseslovens kapitel 10.  

 

7.7 Grundvand 
 

I indsatsprogrammerne for grundvand i vandplanerne er der ikke anført supplerende 

foranstaltninger for Silkeborg Kommune. Der iværksættes derfor ikke i denne planperiode, i 

Silkeborg Kommune, indsatser overfor grundvand udover grundlæggende foranstaltninger. 

 

I vandplanen for Randers Fjord er angivet, at en strækning af Møllebæk med enkelte tilløb er mere 

påvirket af vandindvinding end den maksimale tilladelige reduktion af oprindeligt medianminimum. 

Det vurderes imidlertid, at miljømålene kan opnås ud fra et kendskab til de lokale forhold. Derfor 

accepteres i vandplanen en reduktion, der svarer til påvirkningen fra den aktuelle vandindvinding. 

Vandindvindingen kan således ikke øges i oplandet til Møllebæk. 

 

Drikkevandskvalitet er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Til sikring af fremtidens 

drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner, som i detaljer beskriver, hvad der 

skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand, jf. bekendtgørelse om indsatsplaner. 

Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den 

eksisterende indsatsplanlægning – som en grundlæggende foranstaltning. 

 

Indsatsplaner skal behandles i koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og godkendes politisk 

i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne dog i offentlig høring i 12 uger. 

 

Indsatsplaner udarbejdes i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til 

almen vandforsyning udenfor disse og forudsætter, at grundvandsforholdene er detailkortlagt af 

staten ved Naturstyrelsen. Denne kortlægning for i Silkeborg Kommune forventes afsluttet i løbet af 

2015 således, at kommunen kan gennemføre den indsatsplanlægning, der jævnfør lovgivningen skal 

være tilendebragt med udgangen af 2017. 

 

Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande udenfor disse i Silkeborg 

kommune fremgår af nedenstående kort. 
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 Fig. 7.7. Kort over områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande 

udenfor disse i Silkeborg Kommune 

 

 

7.8 Øvrige indsatser i kommunen 

Handlingsplaner for klimatilpasning 

De statslige vandplaner omfatter ikke handlinger på klimaområdet, som skal indarbejdes i den 

kommunale vandhandleplan. Klimatilpasningsplan 2014 for Silkeborg Kommune blev vedtaget på 

byrådsmødet 26. maj 2014. Her er de samlede klimatilpasningsinitiativer i kommunen beskrevet. 

 

Silkeborg Kommune har i dag flere værktøjer til håndtering af de stadigt kraftigere regnhændelser, 

da det er tydeligt, at udfordringen ikke kan løses alene ved etablering af større spildevandssystemer. 

Disse værktøjer omfatter: 

 

- Spildevandsplan 

- Funktionspraksis 
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- Retningslinjer 

- Lokal afledning af regnvand (LAR) i lokalplaner 

 

Med vedtagelsen af spildevandsplan 2011 – 2021 har kommunen valgt en strategi, der i høj grad har 

fokus på klimaforandringer, og som, hvor det er muligt, vælger at løse udfordringen lokalt. Der 

bliver i stort omfang udpeget nye områder, hvor nedbør skal håndteres lokalt i stedet for centralt 

som ved de traditionelle våde bassiner med udledning til et vandområde. Hvis befæstelsen af et 

erhvervsområde overstiger 60 % af arealet, skal den overskydende vandmængde forsinkes inden 

udledning eller håndteres på grunden.  

 

 

Funktionspraksis for afløbssystemer er et bilag til spildevandsplanen, der beskriver en ramme for 

størrelsen af rør og bassiner, så de bliver fremtidssikret til at kunne klare meget store 

regnhændelser. Silkeborg Forsyning anvender denne praksis i dag. 

 

Silkeborg Kommune har udarbejdet et sæt vejledende retningslinjer for håndtering af regnvand til 

brug for borgere og virksomheder, der ønsker vejledning i forbindelse med fx nybyggeri. 

Retningslinjerne lægger op til, at så meget regnvand som muligt skal håndteres lokalt ved 

eksempelvis nedsivning, etablering af grønne tage eller regnbede. Er det ikke muligt, skal 

regnvandet udledes, således at recipienter ikke overbelastes hydraulisk, og bygninger ikke påvirkes 

af udledningen.  

 

Når Silkeborg Kommune udarbejder lokalplaner, lægges der stor vægt på, at planerne udformes, så 

der tages hensyn til klimaforandringer. Ofte håndteres regnvandet lokalt, ligesom der udpeges 

områder, som kan oversvømmes i forbindelse med store nedbørshændelser. 

 

I forhold til at reducere CO2-udledningen har Silkeborg Forsyning A/S et mål om at mindske 

energiforbruget med to procent om året.  
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Kommunerne skal i løbet af 2 år udarbejde handlingsplaner for klimatilpasning, hvor kommunerne 

forventes at beskrive deres samlede klimatilpasningsinitiativer. Her vil input fra de kommunale 

vandhandleplaner også indgå, for så vidt der måtte være hensyn at tage højde for. 

Risikostyringsplaner 

I forhold til implementering af oversvømmelsesdirektivet skal der udarbejdes risikostyringsplaner i 

kommunerne. Risikostyringsplaner indgår ikke som en del af vandhandleplanen i denne 

planperiode. 

Badevand 

I Kommuneplan 2009-2020 for Silkeborg Kommune er 16 af de søer, der er målsat i vandplanerne, 

målsat som badevand. I tabel 7.3 er søer med badevandsmålsætning angivet bortset fra Gjessø, som 

ikke opfylder størrelseskriteriet og derfor ikke længere er indeholdt i vandplanen. Selvom kun fem 

af badesøerne opfylder de opstillede miljømål, skal næringsstoftilførslen ifølge vandplanen kun 

reduceres i tre af badesøerne uden målopfyldelse. 

 

Ifølge vandplanernes retningslinje 35 skal kommunen i vandhandleplanen vurdere de konkrete 

indsatser, som er nødvendige for, at badesøerne ved udgangen af 2015 kan leve op til 

badevandsbekendtgørelsens krav om mindst en tilfredsstillende klassifikation. Ifølge 

badevandsbekendtgørelsens klassificeres badevandskvaliteten som ringe, tilfredsstillende, god eller 

udmærket på baggrund af forekomsten af bakterierne enterokokker og E. coli. Alger indgår ikke i 

den klassifikation, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 2. Alle badesøerne i Silkeborg Kommune 

lever allerede op til den krævede hygiejniske kvalitet som mindst tilfredsstillende. Silkeborg 

Kommune finder derfor ikke grundlag for at igangsætte konkrete indsatser af hensyn til 

badevandskvaliteten i henhold til vandplanens bestemmelser udover de indsatser, som allerede 

fremgår af den gældende spildevandsplan. 

 

 
Karl Sø er en af kommunens badesøer, hvor der ikke skal ske en indsats 

 ifølge vandplanen, selvom søen er plaget af blågrønalger om sommeren.  
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Silkeborg Kommune har i 2011 udarbejdet badevandsprofiler for de i kommuneplanen udpegede 

områder til badning som en del af implementeringen af badevandsdirektivet. I 2012 er fulgt op med 

skiltning ved de offentlige badesteder. 

Regionplan 2005 

Regionplan 2005 er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. Nogle 

retningslinjer fra disse regionplaner er ikke inkluderet i vandplanerne. I den forbindelse har 

Silkeborg Kommune ikke fundet grundlag for at indarbejde evt. supplerende retningslinjer fra 

regionplanerne i vandhandleplanen. I det omfang, kommunen måtte have fundet det nødvendigt 

eller hensigtsmæssigt, er emnet behandlet i kommuneplan 2013. 

Husdyrgodkendelser 

Af retningslinje 4 i vandplanerne fremgår, at afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven ikke må 

være til hinder for, at vandplanens miljømål opfyldes. Endvidere fremgår af retningslinje 5, at for 

oplande, hvor der ikke er fastlagt specifikke krav til reduktion af fosfortilførslen til vandområdet, 

skal der i den første planperiode tilstræbes en fortsat reduktion af den menneskeskabte 

fosfortilførsel. 

 

Miljøstyrelsen har i nyhedsbrev af 22. december 2011 redegjort for, at de endeligt vedtagne 

vandplaner ikke ændrer kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter 

husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skærper, slækker eller ændrer 

lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da 

beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse af indsatsbehovet i vandplanerne, 

vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne, 

herunder heller ikke i de kommunale handlingsplaner, der nu skal udarbejdes som følge af 

vandplanerne.  

 

I nyhedsbrevet redegøres særligt for emnet ”tab af fosfor fra landbrugsarealer”, at vandplanernes 

indsats i forhold til nedbringelse af fosfortab til vandmiljøet ikke påvirker 

husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for tilladt fosforoverskud. Vandplanerne påvirker 

derimod kommunernes konkrete vurdering af eventuelt overfladetab af fosfor. Se også 

Miljøstyrelsens nyhedsbrev af 22. december 2011. Silkeborg Kommunes praksis ved 

sagsbehandlingen af miljøgodkendelser følger retningslinjerne i husdyrlovgivningen og 

tilrettelægges i tråd med Miljøstyrelsens vejledning og helpdesksvar. Mål og retningslinjer for 

Silkeborg Kommunes administration efter husdyrgodkendelsesloven indgår ikke som en del af 

vandhandleplanen, men er håndteret i kommuneplan 2013. 

 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/landbrug/miljoegodkendelse-af-husdyrbrug/nyhedsbrev-ophoert-se-gamle-numre/korte-nyheder/korte-nyheder-nr-28-22-december-2011/
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8. Forholdet til anden relevant planlægning 
 

Den kommunale handleplan skal ifølge bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens 

vandhandleplaner indeholde en redegørelse for forholdet til kommuneplanen, råstofplanen, 

vandforsyningsplanen, spildevandsplanen og de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 

2000-skovhandleplaner.  

 

I det følgende beskrives handleplanens forhold til disse planer. Blandt andet beskrives, om der skal 

ske ændringer i øvrige planer for at opfylde de opstillede målsætninger og krav til den kommunale 

indsats, som fremgår af de statslige vandplaner.  

  

Silkeborg Kommune medtager ikke en redegørelse i handleplanen for de emner, der falder ud ved, 

at vandplanerne erstatter Regionplanerne fra 2005, idet emnet i det omfang, det er fundet relevant, 

er håndteret i Kommuneplan 2013-2025 for Silkeborg Kommune.   

 

Efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 4 og 6 er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: 

Vandplanen, Natura 2000-planer og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale 

risikostyringsplan og råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens § 11, stk. 

4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for 

indvinding af- og forsyning med råstoffer. 

 

 
Figur 8.1. Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) 

 

8.1 Kommuneplanen 
Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens over-

ordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for 

lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer 

til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende 

for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse 
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inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplan-temaerne og/eller i rammer 

for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. 

 

Vandplanerne for hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, 1.2 Limfjorden, 1.4 Nissum Fjord, 1.8 

Ringkøbing Fjord og 1.7 Århus Bugt giver ikke Silkeborg Kommune anledning at ændre i den 

eksisterende kommuneplan. I Kommuneplan 2013–2025 for Silkeborg Kommune er angivet 

visioner, mål, retningslinjer og handlinger for kommunens vandområder og administration af disse. 

På vandområdet er der i høj grad taget afsæt i de statslige vandplaner, som siden blev kendt 

ugyldige på grund af for kort høringsfrist af berørte ved den supplerende høring forinden 

vedtagelse. Derfor er kommuneplanen i alt væsentligt bragt i overensstemmelse med de vandplaner, 

der nu er vedtaget. Såvel plandel som redegørelsesdel vil blive bragt i overensstemmelse de på 

tidspunktet for revision gældende statslige planer for vandet, for så vidt der måtte forekomme 

afvigelser. 

 

De nye vandplaner og vandhandleplaner kan få stor indflydelse på kommunens landdistriktspolitik 

og på prioriteringen i landdistrikterne generelt.  

 

De ændringer, der kan foretages ved et kommuneplantillæg, vil kunne foretages i de relevante 

temaer i kommuneplanen, jf. planlovens § 11 a, og hermed revidere de relevante retningslinjer for 

arealanvendelsen og rammerne for lokalplanlægningen. 

Overordnet udvikling (kommuneplankatalog) 

Kommuneplanen må ikke stride mod: ”en vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for 

realiseringen af disse planer, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 

naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 36, stk.3” 

(planlovens § 11 stk. 4, nr. 4). 

    

Vand- og naturplanlægningen får indflydelse på stort set alle emner i kommuneplankataloget  

dog primært nok nedenstående punkter i planlovens § 11a: 

2) beliggenheden af områder til forskellige byformål, fx boligformål, erhvervsformål, blandede 

byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v.,  

10) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig 

værdifulde landbrugsområder, 

11) beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug, 

12) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket  

13) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som 

vådområder, 

Rammerne for lokalplaner  

Der kan foretages ændringer i rammer for lokalplanlægning som fremmer målene i vandplanerne 

herunder primært nedenstående punkter i planlovens § 15: 

3) ejendommes størrelse og afgrænsning, 

6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal 

opføres, 

11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede 

område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, 

15) friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive udsat for 

sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for brugernes liv, 
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helbred eller ejendom, 

25) installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine 

som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse 

 

Også lokalplaner skal være i overensstemmelse med vandplanen, Natura 2000-planer og 

handleplaner herfor. Det kan ikke udelukkes, at administrationen af en eksisterende lokalplan med 

ikrafttræden af vandplanen kan komme i konflikt med vandplanens indhold. Her er det imidlertid op 

til den enkelte kommune, hvorledes det i givet fald skal løses i de konkrete tilfælde. Afhængig af 

omstændighederne vil kommunen eksempelvis kunne give dispensation, såfremt betingelserne i 

planlovens § 19 er opfyldt, overtage en ejendom på grundlag af planlovens §§ 48 og 49, ændre 

lokalplanen efter planlovens bestemmelser herom og foretage ekspropriation med henblik på 

opfyldelse af lokalplanens formål efter planlovens § 47. 

 

8.2 Råstofplanen 
Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede 

planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale 

råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. 

Kommuneplanen kan nemlig kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid 

med råstofplanlægningen. Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for 

justeringer eller revision af råstofplanen. 

 

Efter kommunens vurdering giver de opstillede målsætninger og krav til den kommunale indsats i 

de fem vandplaner, som omfatter Silkeborg Kommune, ikke anledning til, at Region Midtjylland 

bør foretage ændringer i den eksisterede råstofplan for at bringe denne i overensstemmelse med 

vandhandleplanen. 

 

8.3 Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen 
Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk 

for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med 

vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige 

vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.  

Vandforsyningsplanen 

Vandforsyningsplan 2010-2017 for Silkeborg Kommune er udarbejdet efter vandforsyningslovens § 

14. Vandforsyningsplanen angiver således, at vandindvindingen skal baseres på en række større og 

mindre vandværker med tilhørende forsyningsområder fordelt decentralt i hele Silkeborg 

Kommune. Samtidigt angiver planen, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder 

negativt i områder, hvor plante og dyrelivet er afhængig af grundvand. 

 

I forhold til grundvand og drikkevand er der i indsatsprogrammerne for de vandplaner, som gælder 

for Silkeborg Kommune, ikke anført supplerende foranstaltninger som eksempelvis 

flytning/neddrosling af kildepladser. Hertil kommer, at anlægsprojekter i medfør af 

indsatsprogrammet ikke vil påvirke eksisterende vandindvindingsanlæg  

 

Vandplanerne giver derfor ikke anledning til ændringer i Vandforsyningsplan 2010-2017 for 

Silkeborg Kommune. 
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Spildevandsplanen 

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for 

bortskaffelse af spildevand inden for kommunen. Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre 

den i vandplanernes indsatsprogrammer angivne indsats for den spredte bebyggelse, 

regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive en tidsplan for gennemførelse af 

indsatsen. 

 

Silkeborg Byråd har i 2011 vedtaget spildevandsplan 2011–2021 for Silkeborg Kommune. 

Spildevandsplanen beskriver kommunens strategi for håndtering af spildevand og regnvand og 

lægger især vægt på: 

 

 centralisering af spildvandsrensningen 

 separatkloakering 

 lokal håndtering af regnvand 

 reduktion af CO2-udledningen 

 
Spildevandsplanen er ikke på nuværende tidspunkt i overensstemmelse med vandplanerne og 

vandhandleplanen, blandt andet fordi der i spildevandsplanen som udgangspunkt ikke er medtaget 

indsatser, der omfatter etablering af sparebassiner til opspædet spildevand. I det omfang, en 

reduceret udledning kan løses med tiltag, der allerede er beskrevet i spildevandsplanen, vil disse 

blive anvendt. 

 

Vandplanen for hovedvandopland 1.5 Randers Fjord giver Silkeborg Kommune anledning til at 

udarbejde tillæg til kommunens eksisterende spildevandsplan. tillæggene vil inkludere de i 

vandplanen nævnte indsatser, som ikke i forvejen er omfattet af spildevandsplanen. 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 

Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er en grundlæggende foranstaltning. Det 

betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke berører kommunernes opgaver i medfør af 

vandforsyningsloven med hensyn til udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af 

drikkevandsinteresser. 

 

Kommunalbestyrelsen skal for de områder i vandplanen, som er udpeget som indsatsområder, 

vedtage en indsatsplan, jf. § 13 og 13 a i vandforsyningsloven, og § 2 i bekendtgørelse nr. 

1319/2011 om indsatsplaner. Det omfatter alle områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) og 

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Kommunalbestyrelsen skal følge den 

prioritering, som er fastlagt i statens kortlægning, og indsatsplanerne skal udarbejdes på baggrund 

af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de 

pågældende vandressourcer. 

 

En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægger således det nødvendige indsatsbehov for at 

beskytte såvel den nuværende som den fremtidige vandindvinding, og ikke nødvendigvis hvilket 

virkemiddel der skal benyttes i det enkelte tilfælde. Kommunen kan dog pege på fx skovrejsning 

som et middel, hvis kommunen anser dette for den eneste/bedste løsning. Hvis kommunen ønsker 

etablering af skovrejsning som virkemiddel til grundvandsbeskyttelse, skal rollefordelingen mellem 

kommune, vandselskab og evt. tredjepart afklares i en skriftlig aftale. 
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8.4 Relation til Natura 2000-handleplan 
Der er i et vist omfang behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura 2000-

handleplanerne. Dette fremgår af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner” 

(BEK nr. 1219 af 15/12/2011). Af afsnittet ”Forholdet til de kommunale Natura 2000-handleplaner” 

fremgår: ”§ 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale 

Natura 2000- handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder 

omfattet af den statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte 

afhængig af et vandøkosystem.” 

 

Det lovhjemlede krav til koordinering med Natura 2000-handleplaner vedrører således alene 

snitfladen ml. Natura 2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper og de statslige vandplaners 

indsats for vådområder. 

 

Af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner” (BEK nr. 1603 af 

15/12/2014) fremgår af afsnittet ”Forholdet til de kommunale vandhandleplaner”: § 6. De 

kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med regler om miljømål og regler om 

indsatsprogramudstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning realisere Natura 2000-planen, for 

så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.  

Stk. 2. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og 

kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de kommunale 

Natura 2000-handleplaner.” 

 

Der er således et lovhjemlet krav til samspil mellem Natura 2000-handleplaner og den kommunale 

vandhandleplan med henblik på at realisere Natura 2000-planen, hvad angår vandbehov for de 

naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem. 

 

I Silkeborg Kommune indgår pt. ét fosfor-vådområde, der skal bidrage til realisering af de statslige 

vandplaners indsats for vådområder. Fosfor-vådområdet ved Hinge Sø ligger udenfor område med 

Natura 2000-interesser og giver derfor ikke anledning til at koordinere indsatsen med Natura 2000-

handlplaner eller Natura 2000-skovhandleplaner.  

 

Håndtering af koordinering og samspil for indsatser indenfor områder med Natura 2000-interesser i 

de fem statslige vandplaner, der omfatter Silkeborg Kommune, er omtalt nedenfor.  

 

Forbedret rensning af produktionsvandet fra Vrads Dambrug berører ikke naturhandleplanen for 

området (Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen, 

Natura 2000-område nr. 52). Ved miljøgodkendelse af virksomheden er kommunen forpligtet til at 

vurdere den mulige påvirkning af Natura 2000-områder, og eventuelle påvirkninger vil blive 

håndteret i denne forbindelse.  

 

Indsatserne for vandløb i vandhandleplanen for Silkeborg Kommune er ikke i modstrid med Natura 

2000-handleplanen. Indsatserne på vandløbsområdet påvirker alene de naturtyper, der er afhængige 

af vand. Gennemførelsen af vandplanens indsatser vil ikke have negative konsekvenser for de arter i 

udpegningsgrundlaget for Natura2000-planerne, som er tilknyttet vand og våde habitater. Odder og 

bæklampret er blandt de arter, der direkte kan blive påvirket af vandhandleplanens indsatser. 

Vandhandleplanens indsatser vil med al sandsynlighed forbedre disse arters levevilkår. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139425
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166364
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166364
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For søer i Silkeborg Kommune reguleres tilførslen af næringsstoffer via de generelle 

virkemidler i vandplanen. 
 

Samlet set er det Silkeborg Kommunes vurdering, at vandhandleplanens indsatser ikke er i konflikt 

med Natura 2000-interesser eller påvirker levevilkår for bilag IV-arter negativt, og at det i alle 

tilfælde vil være muligt at tage de fornødne hensyn ved planlægning og gennemførelse af de 

konkrete indsatser. 


