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Søer, vandløb og de kystnære områder udgør værdifulde elementer i Vejle Amt. Tilste-
deværelse af vandområder kan være afgørende for, hvor man vælger at bosætte sig.
Den rekreative benyttelse i dagligdagen eller i ferien giver øget livskvalitet for borger-
ne og gode oplevelser for de turister, der besøger Vejle Amt.

De seneste 100 år har medført dræning og tørlægning af mange vandområder, men
denne udvikling er vendt nu, idet der i dag etableres søer og vådområder. Kvaliteten af
vandområderne skal være i orden af hensyn til planter, dyr og vi mennesker, således at
vi kan fange os en fisk eller bade i fjordene. De kommende generationer skal have de
samme muligheder, som vi har. Derfor ønsker Amtsrådet at sikre et rent vandmiljø og
et alsidigt dyre- og planteliv til glæde for nuværende og kommende generationer.

At sikre et rent miljø og en mangfoldig natur kræver en indsats fra mange aktører.
Amtet vil samarbejde med de øvrige aktører om at nå målene.

Amtsrådet håber med Vandområdeplanen at motivere borgere og politikere til at
arbejde for, at målene for vandområderne kan opfyldes. Vandområdeplanen skal være
et værktøj, der gør de politiske beslutningstagere i stand til at prioritere den nødvendi-
ge indsats. Amtsrådet håber også at kunne drage nytte af borgernes ressourcer i arbej-
det med at sikre vandmiljøet. I mange vandløb kan miljøtilstanden forbedres nemt og
for små midler. Private vandløbslaug, aktive skoler og sportsfiskerforeningers vand-
plejeudvalg har vist gode eksempler på, at det kan lade sig gøre.

Det er vigtigt, at viden om vandområderne bliver tilgængelig for alle. Derfor vil amtet
give øget elektronisk adgang til data om vandmiljøet. Hurtig flytning af viden bliver et
vigtigt redskab i samarbejdet mellem de aktører, der skal løse opgaven med at forbed-
re vandmiljøet. Via amtets hjemmeside kan interesserede hurtigt skaffe sig oplysninger
om forhold, der vedrører søer, vandløb og de kystnære havområder.

Med venlig hilsen

Otto Herskind Jørgensen
Amtsborgmester

/                 Palle Lund
Amtsdirektør

Forord
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Indledning
Dette hæfte er en del af Vandområdeplanen, som omhandler
søer, vandløb og de kystnære vandområder i Vejle Amt. Det er
amtsrådets mål med planen at sikre et rent vandmiljø og en
mangfoldig natur, også for de kommende borgere. Derfor har
amtsrådet fastsat kvalitetsmål for de enkelte vandområder.
Formålet med vandområdeplanen er:

•  at opstille og forklare kvalitetsmålene for vandområderne.
•  at give en status for miljøtilstanden i forhold til målene.
•  at give mulighed for at afveje og prioritere målene i forhold

til naturinteresser, den rekreative benyttelse af naturen og
den fortsatte byvækst og erhvervsudvikling.

• at beskrive de handlinger, der er nødvendige for at få
opfyldt målene.

Regionplan 2001
Vandområdeplanen er et tillæg til Regionplan 2001. Efter
planlovens §6 skal regionplanen indeholde retningslinier for
kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og de kystnære
farvande.

Vandområdeplanen
Vandområdeplanen er delt i to hæfter, en generel del med et
kortbilag (1:100.000), ”Den generelle del” og en specifik del
om de enkelte vandområder, ”Vandområderne i Vejle Amt”.

”Den generelle del” indeholder en overordnet status for mil-
jøtilstanden for vandløb, søer og de kystnære områder samt
en status for udledningen fra punktkilder til vandområderne.
Der er fastsat kvalitetsmål for vandområderne og opstillet ret-
ningslinier og tilkendegivelser, der skal føre til, at målene
opfyldes. Endelig er der overordnet beskrevet, hvilke initiati-
ver der kan eller skal sættes i gang. På kortbilaget kan man se
målsætninger for vandområderne, områder med forbedret
spildevandsrensning, placering af dambrug, havbrug og
renseanlæg, områder med forbud mod muslingeskraberi og
nationale og internationale beskyttelsesområder på havet.

”Vandområderne i Vejle Amt” indeholder en beskrivelse af
amtet delt op i 8 vandområder:
1. Oplandet til Horsens Fjord
2. Oplandet til Kattegat
3. Oplandet til Vejle Fjord

4. Oplandet til Kolding Fjord
5. Oplandet til Lillebælt
6. Oplandet til Gudenå/Randers Fjord
7. Oplandet til Skjernå/Ringkøbing Fjord
8. Oplandet til Vadehavet

For hvert vandområde er der givet en status for miljøtilstan-
den og i de tilfælde, hvor målsætningerne ikke er opfyldt, er
årsagerne angivet. Endelig gives der konkrete forslag til, hvil-
ke handlinger der vil føre til en opfyldelse af målsætningerne.
På amtets hjemmeside under "Informationer på landkort",
"Vandmiljødata" vil man kunne få yderligere oplysninger om
f.eks. miljøtilstanden på de enkelte vandløbsstationer.

Hvad indebærer målene?
For at nå de fastsatte mål for vandområderne skal der gøres
en indsats på flere områder:
• En fortsat forbedring af vandkvaliteten ved at forebygge

eller begrænse udledninger fra punktkilder, eksempelvis
brug af renere teknologi på virksomheder eller forbedret
rensning af spildevandet fra den spredte bebyggelse.

•  Forbedrede driftsformer på de dyrkede arealer for at ned-
sætte udvaskning af jord og næringsstoffer.

•  Beskyttelse af naturområderne, eksempelvis de næringsfat-
tige søer og de lavvandede fjordområder.

• Forbedring af naturområder ved eksempelvis fjernelse af
spærringer og forbedringer af de fysiske forhold i vandløb,
restaurering af søer og udplantning af ålegræs i fjordene.

Læsevejledning
Under hvert af de 8 vandområder kan man læse følgende for
søer, vandløb og de kystnære havområder, hvis der er sådan-
ne inden for amtets grænse:
•  Målsætninger.
•  Miljøtilstand og udvikling.
•  Opfølgning på Regionplan 1997.
•  Årsager til, at målsætningerne ikke er opfyldt.
•  Forslag til handlinger.

For hvert vandområde er der givet en karakteristik og lavet en
sammenfatning.
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De kystnære havområder
For de kystnære havområder er der givet en beskrivelse af mil-
jøtilstanden, udledningen af næringsstoffer fra land og fra
havbrug, effekten af muslingeskraberi samt forekomsten af
miljøfarlige stoffer.

Der er opstillet en række parametre for de biologiske, kemiske
og fysiske forhold, der skal være i orden, for at målsætningen
kan siges at være opfyldt. Der er også givet en opsummering
af de tiltag, som er sat i gang siden vedtagelsen af Regionplan
1997 og som kan medvirke til, at målsætningerne opfyldes.

Årsagerne til, at målsætningerne evt. ikke er opfyldt, er
beskrevet. Endelig er der givet forslag til handlinger eller hen-
vist til retningslinier i “Den generelle del”.

Søer
De 37 større søer over 5 hektar er behandlet hver for sig. Mil-
jøtilstanden er beskrevet på baggrund af amtets miljøtilsyn og
der er lavet en opsplitning af de kilder, der leder fosfor til
søerne. Heri indgår analyser af oplandene til søerne m.h.t. den
landbrugsmæssige udnyttelse af jorden. De mindre søer mel-
lem 0,75 ha og 5 ha, der har fået en særskilt målsætning, er
beskrevet ud fra feltobservationer.

For alle søerne er det beskrevet , hvad der skal til for at få mål-
sætningen opfyldt. For de større søer er der også givet en
opsummering af de tiltag, som er sat i gang siden vedtagelsen
af Regionplan 1997 for at få målsætningerne opfyldt.
Årsagerne til, at målsætningerne evt. ikke er opfyldt, er
beskrevet. Endelig er der givet forslag til handlinger eller hen-
vist til retningslinier i “Den generelle del”.
Vandløb
Den generelle tilstand for vandløbene i et vandområde er
beskrevet med hensyn til smådyr og fysiske forhold. Miljøtil-
standen i de enkelte vandløb kan ses på amtets hjemmeside.

Fordelingen af de forskellige målsætningstyper i vandområdet
er vist, og der er givet eksempler på vandløb med forskellige
målsætninger. Bilag 1 og 2 indeholder tabeller med alle A og
B3 målsatte vandløb. Bilag 3 indeholder en tabel med mål-
sætningsklasser for vandløbsstationer op- og nedstrøms dam-
brug. Målsætninger for alle vandløb kan ses på kortbilaget i
“Den generelle del” og på amtets hjemmeside.

Der er vist en samlet opgørelse for vandløbene om årsagerne
til den manglende målopfyldelse. De tiltag, der er iværksat
efter vedtagelsen af Regionplan 1997, er opsummeret. Ende-
lig er der givet forslag til handlinger eller henvist til retnings-
linier i ”Den generelle del”.
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Kystvande
Målsætningerne for kystvandene er ikke ændret siden Re-
gionplan 1997. Der gælder forskellige målsætninger for hen-
holdsvis inderfjorde, yderfjorde og de åbne havområder, hvil-
ket fremgår af kortbilaget.

Kystvandene i Vejle Amt opfylder ikke kravet om et alsidigt
dyre- og planteliv. Det skyldes udledning af næringssalte.
Udvaskning af næringssalte fra de dyrkede marker giver det
største bidrag af fosfor og kvælstof til kystvandene. Bidraget
fra punktkilder er for fosfors vedkommende også væsentligt,
især i sommerperioden, hvor bidraget fra de dyrkede arealer
er forholdsvis beskedent.

For at få målsætningerne opfyldt er det nødvendigt fortsat at
arbejde på, at målene i Vandmiljøplan II for udvaskning af
kvælstof fra de dyrkede arealer nås. På grund af fosfors
betydning som regulerende faktor for algevæksten i som-
merperioden er det nødvendigt at begrænse udledningen
både fra landbrug og punktkilder, hvis målsætningen for
kystvandene skal opfyldes. I Kolding Fjord udgør fosforbidra-
get fra den spredte bebyggelse om sommeren op til 20 % af
det samlede bidrag. En reduktion af denne kilde vil have en
positiv effekt på fjordens miljøtilstand. Derfor er oplandet til
Kolding Fjord udpeget som et indsatsområde for fosforrens-
ning fra den spredte bebyggelse.

Søerne
37 større søer over 5 hektar har enten en skærpet (32 %)
eller en generel målsætning (68 %). For at målsætningen om
et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv kan være opfyldt,
skal søvandet have en vis gennemsigtighed. For 10 af søerne
er kravet til sigtdybden blevet skærpet. Ensø har fået skær-
pet målsætningen og Rørbæk Lillesø har for første gang fået
en særskilt, generel målsætning. Af  de mere end 8000 min-
dre søer, der findes i amtet, har 18 fået en særskilt målsæt-
ning med beskrivelse af den ønskede tilstand, hvoraf 7 samt
en række vandhuller ved Dulmose har fået en skærpet mål-
sætning. De sidstnævnte søer opfylder i dag den skærpede
målsætning. Alle øvrige søer over 100 m2 er omfattet af en
generel målsætning.

Ud af de 37 større søer er målsætningen kun opfyldt for 3
søer. For 5 af søerne er forudsætningerne for, at målsætnin-
gerne kan opfyldes, delvist til stede. For de 29 resterende
søer er målsætningen ikke opfyldt, og kravet til sigtdybde
eller fosfortilførsel er heller ikke opfyldt.

I dag bliver spildevandet fra renseanlæg renset tilstrækkeligt
og mange steder ledes det uden om søerne. Over for fosfor-
udledningen fra den spredte bebyggelse og dambrug er der
planlagt tiltag. Afstrømning og udvaskning af næringssalte
fra de dyrkede marker vil fremover være den store kilde til
belastning af søerne med næringssalte, og landbruget vil
derfor være i fokus i arbejdet med at få målsætningerne
opfyldt.

Vandløb
1750 km vandløb i Vejle Amt har en særskilt målsætning.
Alle øvrige vandløb er omfattet af den generelle målsætning,
idet der dog ikke er krav om fisk. For 238 km af vandløbene
er målsætningen ændret i forhold til Regionplan 1997. Af
vandløbene med en særskilt målsætning har 6 % en skærpet
målsætning, 92 % har en generel målsætning og 2 % har en
lempet målsætning.
57 % af vandløbene opfylder i dag målsætningen om et vari-
eret liv af smådyr mod 46 % i perioden 1991-96. Bestandene
af ørredyngel fra gydning i amtets vandløb er fordoblet fra
1980´erne til 1990’erne. I 36 % af de vandløb, der fra natu-
rens side er egnede for ørreder, er der en god, selvreproduce-
rende ørredbestand.

Der er generelt to hovedårsager til, at målsætningen om et
varieret liv af smådyr og en god fiskebestand ikke er opfyldt:
Udledning af spildevand og dårlige fysiske forhold. Et tredje
hovedproblem for specielt fiskene er dårlige passageforhold
ved rørlagte vandløb, styrt dambrug, turbineanlæg o. lign.

En forbedring af de fysiske forhold gennem vandløbspleje og
mindre fysiske forbedringer såsom udlægning af gydegrus,
etablering af sandfang m.m. vil alene kunne sikre målopfyl-
delse i halvdelen af de vandløb, der ikke lever op til målsæt-
ningen. For at få forbedret vandkvaliteten skal udledningen
fra overløbsbygværker, spredt bebyggelse, visse dambrug og
af forurenet overfladevand som følge af spild fra foder, hus-
dyrgødning o.lign. på udendørs befæstede arealer reduceres.

Sammenfatning
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Erosionstruede arealer
Udskylning af jord og næringsstoffer fra dyrkede arealer kan
i visse år udgøre et meget væsentligt bidrag til belastningen
af vandmiljøet. Sand og jord i vandløbene forringer deres
evne til at lede vandet væk og øger risikoen for oversvøm-
melser. Hyppige oprensninger kan derfor være nødvendige.
Både sand og hyppige oprensninger forringer den fysiske
variation i vandløbene og reducerer dermed livsbetingelser-
ne betragteligt for smådyr og fisk. Sandvandring er et væ-
sentligt problem i 15 procent af de vandløb, hvor målsætnin-
gen ikke er opfyldt.

Næringsstoffer, der skylles ud sammen med jorden, giver
ekstra næring til de alger, der lever i søerne. Dette er en
medvirkende årsag til, at søernes mål om klart vand og et
alsidigt dyre- og planteliv ikke kan opfyldes i knap 90 pro-
cent af de 36 større søer i Vejle Amt.

Vejle Amt har derfor udpeget en række erosionstruede area-
ler. Udpegningen skal ses som det første skridt i retning af
en indsats, som myndigheder og landbruget i fællesskab må
yde, for at begrænse den erosionsbetingede udvaskning af
jord og næringsstoffer fra dyrkede arealer. Det er således Vej-
le Amts forventning, at den enkelte landmand tager højde
for dette i forbindelse med planlægning og udførelse af 
markarbejdet.

Miljøfarlige stoffer
Der er indenfor de seneste 50 år sket en betydelig vækst i
brugen af kemiske stoffer i såvel Danmark, som på interna-
tionalt plan. Mange af de stoffer, der bruges i samfundet, vil
ofte havne i vandmiljøet, enten i forbindelse med forarbejd-
ning af råmaterialer eller i forbindelse med bortskaffelsen.

Problemet med at udlede miljøfarlige stoffer set i forhold til
at udlede organisk stof og næringssalte er, at de miljøfarlige
stoffer har en række uoprettelige effekter på vandmiljøet og
dets organismer i en fødekæde, hvori vi som mennesker ind-
går.

Amtets vandløb, søer og fjorde er i dag og vil i fremtiden
være påvirket af de seneste årtiers udledninger af miljøfarli-
ge stoffer – mange stoffer, som kun langsomt nedbrydes i
naturen. Det er oftest ikke praktisk muligt at rense sig ud af
problemerne, på samme måde som det hidtil har været prak-
sis på renseanlæggene, når det gjaldt fjernelse af organisk
stof og næringssalte.

Det er ikke muligt nu og her at reducere udledningen af de
mange tusinde forskellige stoffer. Derfor vil indsatsen i Vejle
Amt blive prioriteret efter de gældende lister under OSPAR
og Vandrammedirektivet.

Med hensyn til renseanlæggene opfordres kommunerne til
at kortlægge anvendelsen af de stoffer, der i følge Vandram-
medirektivets- og OSPAR-konventionens liste er uønskede og
som udledes til kloaksystemerne. Kortlægningen skal danne
grundlag for at nedbringe udledningen af disse stoffer.

Amtet har i forbindelse med ansøgninger om udledningstilla-
delser for en række stoffer fastsat vandkvalitetskrav for kon-
centrationen af stofferne i vandmiljøet. Det betyder, at udle-
dere af de pågældende stoffer inden for en nærmere angi-
ven frist skal kunne overholde udlederkrav, der sikrer en
overholdelse af vandkvalitetskravene.
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Indledning
Oplandet er domineret af morænebakkelandskaber og ådals-
landskaberne omkring Bygholm/Hansted å. Jorden består
hovedsageligt af sandet lerjord i den østlige del af oplandet
og lerblandet sandjord i den vestlige del. Det samlede
opland udgør 45.500 hektar.

Hansted og Bygholm ådale og søen Nørrestrand er de mest
værdifulde naturområder sammen med strandengene på
nordsiden af Horsens Fjord. Oplandet har en høj dyrknings-
procent (74 %) og en meget stor dyretæthed.

I den vestlige del af oplandet falder nedbør svarende til
omkring 850 til 950 mm pr. år, mens der i den østlige del kun
falder omkring 750 mm pr. år.

Der er visse områder med kuperet terræn langs åerne, men
ellers består oplandet af fladt morænelandskab.

Horsens Fjord er lavvandet med en middeldybde på 2,9
meter. I en snæver rende mod det nordlige Lillebælt findes
dog dybder ned til 22 meter. Vandets opholdstid i fjorden om
sommeren er 18 dage.

Det topografiske opland til Bygholm Sø udgør 18.000 ha.
Oplandet afvandes af Bygholm Å med tilløbene Gesager Å,
Ølsted Å og Hatting Bæk. Bygholm Å løber gennem Bygholm
Sø og videre gennem Horsens By og ud i fjorden. Jordbunds-
typen i oplandet er ler, hvilket medfører en meget stor
afstrømning af overfladevand til Bygholm Å-systemet.

Oplandet til Nørrestrand udgør 15.400 ha. Søen ligger umid-
delbart nord for Horsens Fjord. Oplandet afvandes af Store

og Lille Hansted Å. Vandet strømmer gennem Nørrestrand og
videre til Horsens Fjord.
Ud over disse to store å-systemer løber adskillige mindre
vandløb til Horsens Fjord.
For en beskrivelse af målsætningerne henvises til ”Den
generelle del”.

Sammenfatning
Der er i perioden siden 1989 sket en gradvis forbedring af
miljøtilstanden i Horsens Fjord, således at fjorden i dag er
mindre eutrofieret end dengang. Miljømålsætningen for fjor-
den er imidlertid ikke opfyldt. Der er behov for at gribe ind
over for den diffuse udledning af næringsstoffer fra de dyr-
kede arealer. Udledning fra punktkilder kan have en for-
holdsvis stor betydning om sommeren, hvorfor en fortsat
indsats for at få reduceret udledningen vil være nødvendig.
Derudover er der behov for at få sat fokus på udledningen af
miljøfarlige stoffer, og udfaset eller begrænset udledningen
af disse stoffer mest muligt.

Målsætningen for de 5 større søer i oplandet er ikke opfyldt.
Mere end halvdelen af den tilførte fosfor stammer for 4 af
søerne fra de dyrkede arealer. Spildevand fra den spredte
bebyggelse udgør også et væsentligt bidrag. Når fosforbidra-
get er bragt tilstrækkeligt ned, kan der være behov for en
regulering af fiskebestanden med henblik på at få rettet op
på den økologiske balance. For Nørrestrand kan man overve-
je at bekæmpe rørskovens udbredelse.

47 % af de undersøgte vandløb lever op til målsætningen.
Der er sket en betydelig forbedring af miljøtilstanden igen-
nem de seneste 5-10 år. De primære årsager til, at 53 % af
vandløbene ikke opfylder målsætningen, er dårlige fysiske
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forhold i vandløbene og udledning af spildevand fra den
spredte bebyggelse. Det er derfor nødvendigt at fokusere på
spildevandsrensning og på at forbedre de fysiske forhold ved
restaurering og skånsom vedligeholdelse, også i de private
vandløb.

Miljøvenlig jordbrugsdrift vil kunne reducere udledningen af
næringsstoffer til søerne og fjorden og medvirke til at for-
bedre de fysiske forhold i vandløbene.

Horsens Fjord
Der er betydelige rekreative interesser knyttet til Horsens
Fjord såsom sejlads, badning, fiskeri, dykning, jagt m.m. Fjor-
den tiltrækker i lighed med de øvrige fjorde mange turister,
der gerne vil bo ved vandet. Ved Horsens Fjord er der place-
ret sommerhusområder og hoteller, der giver mulighed for
ophold ved vandet. De natur- og landskabelige værdier gør
også området meget attraktivt for bosætning.

Horsens Fjord er en middelstor fjord med et overfladeareal
på 46 km2 og et vandvolumen på 0,132 km3 (ud til Borre
Knob). Opholdstiden er om sommeren på ca. 18 dage. Fjor-
den har en snæver rende ud mod det sydlige Kattegat med
en dybde på op til 22 meter. Resten af fjorden er lavvandet
med en middeldybde på 2,9 meter. Kun 5 % af fjordens vand

befinder sig under 6 meter, og det betyder, at der sjældent er
lavdeling i fjorden.

Miljøtilstand
Der er i perioden siden 1989 sket en gradvis forbedring af
miljøtilstanden i Horsens Fjord. Koncentrationen af fosfor er
således faldet i overensstemmelse med de reducerede udled-
ninger fra renseanlæggene. Det har resulteret i færre plank-
tonalger i vandet og dermed klarere vand frem til 1997.
Intensivt muslingefiskeri i perioden 1996-1998 er den sand-
synlige årsag til, at mængden af planktonalger er steget igen
de seneste 3 år (se senere).

Tilførslen af næringsstoffer fra land er imidlertid stadig for
høj til, at miljømålsætningen for fjorden kan opfyldes. En kil-
deopsplitning af belastningen i perioden 1989 til 2000 viser,
at den diffuse belastning nu er dominerende, både hvad
angår kvælstof og fosfor. Det er således stadig landbruget,
der bidrager med den største mængde kvælstof til fjordens
belastning (figur 1.1 ). Bidraget fra punktkilder udgør imid-
lertid for fosfors vedkommende en væsentlig del af den sam-
lede stoftilførsel især i sommerperioden.

Horsens Fjord
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Figur 1.1.a. Udledningen af kvælstof til Horsens Fjord fordelt på kilder opgjort for perioden 1989-2000.



Figur 1.1.b. Udledningen af fosfor til Horsens Fjord fordelt på kilder opgjort for perioden 1989-2000.
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I 2000 blev der i alt tilført 1355 tons kvælstof og 29 tons
fosfor til Horsens Fjord fra land samt havdambrug.

Sedimentets rolle
To nye elementer i overvågningsprogrammet - modellering
af næringsstofdynamikken i fjorden samt målinger af sedi-
mentets rolle i næringsstofudvekslingen - har givet ny viden
om fjorden. Heraf fremgår, at vandets strømningsmønster og
den interne belastning fra sedimentet har afgørende indfly-
delse på miljøtilstanden i fjorden.

Sedimentundersøgelser har vist, at der frigives meget fos-
for fra bunden især i sensommeren. Denne frigivelse er af
stor betydning for miljøet, idet den er af samme størrelses-
orden som belastningen fra land. Der er en stor pulje af
fosfor bundet i sedimentet, og der vil fortsat gå en del år
(2-4 år) før puljen af den let omsættelige jernbundne fosfor
er opbrugt med den nuværende frigivelsesrate. Beregninger
og målinger af kvælstof og fosfor i vandet viser, at fosfors
regulerende rolle, for hvor mange alger der produceres i
Horsens Fjord, er stigende. I fremtiden vil der sandsynligvis
være længere perioder, hvor fosfortilførslen styrer alge-
væksten og dermed har betydning for vandkvaliteten.

Muslingeskrabning
Muslingefiskeriet i fjorden har vist sig at have stor betydning
for miljøtilstanden. Der er således mange indikationer på, at
et intensivt muslingeskraberi fra 1996-1998 har haft stor
negativ effekt i fjorden.

Horsens Fjord har de seneste år haft en lille biomasse af
bundfauna sammenlignet med amtets øvrige fjorde. Des-
uden er Horsens Fjord meget artsfattig. Det er ved sammen-
ligninger mellem størrelsen af muslingefiskeriet i området og
individtætheden af bundfauna i perioden 1994 til 1999
sandsynliggjort, at muslingefiskeriet kan være årsagen til
den forholdsvis ringe og artsfattige bundfauna.

I 1994 lavede Danmarks Fiskeriundersøgelser en undersøgel-
se af muslingeforekomsterne i bl.a. Horsens Fjord. I denne
undersøgelse blev blåmuslingebiomassen i Horsens inder-
fjord bestemt til 6.320 tons. Med landinger på 6.027 tons i
perioden fra 1996-1998 er der i dennne perode gjort et mas-
sivt indhug i blåmuslingebestanden.

Videooptagelser foretaget af Vejle Amt i 1999 af havbunden
i et område i Horsens Fjord bekræftede, at der stort set ingen
blåmuslinger var tilbage, og dækningsgraden af muslinger i
fjorden er opgjort til kun på 0,14 % på dybder over 2 meter.
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Selvom vandets klarhed er forringet pga. for store plankton-
forekomster er lysforholdene ved fjordbunden dog gode nok
til, at ålegræs burde have en større udbredelse i fjorden end
tilfældet er i dag. Årsagen er sandsynligvis de fysiske forstyr-
relser det intensive muslingeskraberi i fjorden har medført
for bundvegetationen helt ind til 2-3 meters dybde.

Den stærkt reducerede muslingebestand i fjorden betyder, at
en vigtig regulering af planktonmængden mangler, hvilket
giver dårligere lysforhold ved bunden til skade for bundplan-
ter og den fauna, der er knyttet dertil. Det stemmer overens
med udviklingen i planktonmængderne i fjorden. De seneste
3 år har der således været betydeligt højere sommerbiomas-
ser af plankton, end der var i perioden 1993-1996 på trods
af at koncentrationen af fosfor i vandet falder.

Havbrug
Cirka 40 % af amtets nuværende havbrugsproduktion fore-
går i Horsens yderfjord. Som de øvrige havbrug i amtet blev
de i 1993 pålagt at reducere udledningen med 1/3 inden
udgangen af 1997. Denne reduktion i udledningen blev gen-
nemført dels ved nedskæring i foderforbrug, dels ved anven-
delse af kvælstof- og fosforfattige fodertyper.

I 1997 blev havbrugenes tilladelser taget op til revision, og
som følge heraf blev ca. 13% af produktionen i Horsens
Fjord flyttet til As Vig. I 2004 skal tilladelserne igen tages op
til revision med henblik på at vurdere udledningerne fra hav-
brugene i forhold til øvrige kilder, samt at vurdere placerin-
gen af de enkelte brug.
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På årsbasis udledes cirka 24 tons kvælstof og 3 tons fosfor
fra havbrugene i Horsens Fjord. Modelberegninger har vist,
at cirka 30% af dette føres ind i fjorden. Størstedelen af
udledningerne fra havbrugene finder sted i sommermåneder-
ne, hvor tilførslen fra de øvrige kilder er lav. Derfor har
udledningerne fra havbrugene i fjorden også en effekt på
miljøtilstanden i fjorden.

Miljøfarlige stoffer 
De miljøfarlige stoffer er præsenteret i den generelle del
under ”Hav og Fjord”.

Forekomsten af miljøfremmede stoffer og tungmetaller i Hor-
sens Fjord er undersøgt i blåmuslinger. Der er undersøgt
muslinger fra den inderste og den midterste del af fjorden.

Undersøgelser af muslingerne har vist, at koncentrationen af
tungmetaller ikke har ændret sig i de senere år. For visse af
metallerne har der været en svagt nedadgående tendens.
Koncentrationen af samtlige metaller i muslingerne ligger
desuden så lavt, at tungmetallerne ikke umiddelbart udgør
en trussel for dyre- og plantelivet i fjorden.

Koncentrationen af PCB i muslingerne fra Horsens har ligget
på samme niveau i de to år muslingerne har været undersøgt.
Koncentrationerne i muslinger er af en størrelsesorden, der
giver risiko for fysiologiske ændringer hos fjordens organismer
i den inderste del af fjorden, hvorimod tilstanden midt i fjorden
kun kan betegnes som moderat forurenet. Det betyder, at fjor-
den på nær den inderste del kan betegnes som egnet til fri-
tidsfiskeri og akvakultur, for så vidt angår PCB forbindelserne.

Niveauet af chlorerede pesticider, herunder DDT, er generelt
lavt i Horsens Fjord, hvilket betyder, at koncentrationerne ligger
under de kritiske grænseværdier for de pågældende stoffer. De
undersøgte pesticider har været forbudt i Danmark i flere år.

PAH’er i det marine miljø stammer hovedsagelig fra ufuld-
stændig forbrænding af organisk materiale. For enkelte af de
fundne PAH forbindelsers vedkommende er der grund til be-
kymring, idet internationale vejledende grænseværdier over-
skrides, således at der er risiko for skader på fjordens dyreliv.

Koncentrationerne af organotinforbindelser er højest inderst
i fjorden. Den primære kilde til organotin forurening af fjor-

Figur 1.2. Udbredelsen af ålegræs i Horsens Fjord. På figuren er dels vist status for
1999 (grønne), dels målet for ålegræsudbredelsen (grønne prikker).
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den er sandsynligvis TBT frigivet fra skibsmaling fra både lig-
gende i Horsens Havn. Herudover er der et bidrag i spilde-
vandet fra Horsens By. De fundne værdier i muslingerne i
Horsens Fjord ligger mere end 10 gange over det niveau,
hvor man må forvente biologiske effekter. En af de effekter,
man ved skyldes TBT, er induktion af hormonforstyrrelser hos
visse sneglearter. I Horsens inderfjord er der således i fundet
hormonforstyrrelser i form af ændrede kønskarakterer blandt
samtlige undersøgte hunner, mens der midt i fjorden er fun-
det kønsforandringer hos ca. halvdelen af hunnerne.

Undersøgelser af forekomsten og effekten af miljøfarlige
stoffer i Horsens Fjord har vist, at de miljøfarlige stoffer i dag
udgør et problem for miljøet i fjorden. Særligt inderst i fjor-
den overskrides internationale grænseværdier for en række
stoffer; enkelte PAH-forbindelser, PCB og TBT. Som følge af
TBT-forureningen har man således registreret fysiologiske
ændringer i form af hormonforstyrrelser og udvikling af han-
lige kønskarakterer hos hunsnegle af arterne strandsnegl og
dværgkonk i fjorden.

Opfølgning på Regionplan 1997
Fra 1.1.1999 er muslingeskrab blevet forbudt i et større
område i Horsens Fjord (figur 1.3). Forbudet skal sikre retab-
leringen af et alsidigt plante- og dyreliv i fjordens lavvande-
de områder, men det vil tage flere år at få retableret en
naturlig bestand af blåmuslinger og især bundplanter i de
områder af fjorden der nu er friholdt for muslingeskrab.
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Figur 1.3. I de grønne områder er der indført forbud mod muslingefiskeri fra 
1. januar 1999.

Hvis der etableres en god bestand af blåmuslinger i fjordens
lavvandede områder vil det have en positiv indvirkning på
miljøtilstanden. De næste år vil vise, hvorvidt de nuværende
begrænsninger af muslingefiskeriet kan sikre en muslinge-
bestand, der er stor nok til at have en regulerende virkning
på planktonalgerne og dermed forbedre vandkvaliteten i
større dele af fjorden.

I Egebjerg Kær ved Store Hansted Å's nordside er 34 ha våde
enge genskabt ved nedlæggelse af pumpelag i 1999. Det for-
ventes at reducere kvælstofudledningen til Horsens Fjord
med ca. 7 tons pr. år. Langs Lille Hansted Å er et mindre
vådengsprojekt i gang syd for Egebjerg. Noget længere oppe
af åen i Holtvad Bæk nord for Gedved arbejdes på vådengs-
projektet Gedved Sø, som, hvis det realiseres, giver en ny sø
på 26 ha og 21 ha eng. Da der er tale om intensivt udnyttet
landbrugsjord i projektområdet, vil der blive tale om en bety-
delig naturforbedring og en forventet kvælstoffjernelse på
hele 16 tons pr. år.

I øjeblikket arbejdes desuden med etablering af ca. 100 ha
vådområder i Bygholm Ådal fra Klaks Mølle til Motorvejen
og ca. 80 ha i Hansted ådal op- og nedstrøms motorvejen.

Endvidere er der planer om at gennemføre en særlig indsats
for at få udnyttet MVJ-ordningerne i Hansted ådal og ved
Nørrestrand for at forbedre natur- og landskabsplejen her.

Målsætninger
Horsens Fjord er målsat med en generel målsætning, der
siger, at fjorden skal have et naturligt og alsidigt plante- og
dyreliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet.
For at den generelle målsætning kan siges at være opfyldt,
er der en række krav, der som minimum skal være opfyldt set
i gennemsnit over en 5 års periode:

•  Sommermiddelkoncentrationen af uorganisk kvælstof må
ikke være højere end 30 µg/l i inderfjorden og 20 µg/l i
yderfjorden.

•  Der må ingen masseopblomstringer være i hverken
inderfjord eller yderfjord i sommerperioden. En masseop-
blomstring er defineret som en klorofyl-koncentration >
8 µg/l.

•  Sommermiddelkoncentrationen af klorofyl a må ikke være
højere end 4 og 2 µg/l i henholdsvis inder- og yderfjord.



1.
O

pl
an

de
t t

il 
Ho

rs
en

s 
Fj

or
d

•  Sommermiddelsigtdybden skal minimum være 6 meter i
inderfjorden og 8 meter i yderfjorden.

•  Ålegræsset skal være udbredt til 5 meter i inderfjorden og
6 meter i yderfjorden.

•  Iltforholdene skal overalt være over 2 mg/l O2.
•  Bundfaunaen i inderfjorden skal være mindre præget af

forureningstolerante arter, og i de yderste dele af fjorden
skal der være 80-140 individer/m2 af slangestjerne, og
østersømuslingen Macoma calcarea skal stige i antal.

•  Der må ikke findes koncentrationer af giftige stoffer i vand
sediment og organismer højere end baggrundsværdierne
for de enkelte stoffer. For stoffer, hvor der findes vandkva-
litetskriterier, skal disse være opfyldt.
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Figur 1.4. På figuren er vist målsætningen for Horsens Fjord. De grønne prikkede
områder angiver hvor langt ålegræsset skal være udbredt for at den generelle målsæt-
ning er opfyldt. De blå afgrænsninger/linier angiver områder med skærpet målsætning
henholdsvis EU-habitatområde og badeområder. De røde felter/prikker angiver områder
med lempet målsætning henholdsvis nærområde ved havn/spildevandsudledning og
havbrug. De røde streger angiver afgrænsningen af fjordafsnittene inderfjord/yder-
fjord/åbent hav. Lysegrønne afgrænsning er Vorsø-fredningen.

Årsager til, at målsætningen ikke er opfyldt
Forholdene i Horsens Fjord kan ud fra ovennævnte parame-
tre beskrives således i 2000:

• I sommerperioden blev der registreret 4 masseopblom-
stringer af alger i inderfjorden svarende til 18 % af prøver-
ne. I yderfjorden var der ingen masseopblomstringer.

•  Den gennemsnitlige sommerbiomasse af alger i inderfjor-
den udtrykt som klorofyl a var 6 µg/l i inderfjorden og 3,6
i yderfjorden.

•  Den gennemsnitlige sommersigtdybde var 2,8 meter i
inderfjorden og 4,1 meter i yderfjorden.

•  Ålegræsset forekommer kun i meget spredte og små
bestande i inderfjorden og vokser kun ud til ca. 1,6 meters
dybde i yderfjorden.

•  Iltforholdene i inderfjorden var generelt gode året igen-
nem, mens der var få perioder i august, september og
oktober måned med iltsvind i den dybe del af Draget i
yderfjorden.

•  Bundfaunaen er domineret af arter, som er typisk for
områder med en moderat organisk forurening og en for-
holdsvis høj produktion af alger i vandet. Bundfaunaen er
desuden meget forarmet selv sammenlignet med de øvri-
ge østjyske fjorde, hvilket ud over eutrofieringseffekten
må tilskrives et meget intensivt blåmuslingeskrab.

•  Særligt i inderfjorden overskrides internationale grænse-
værdier for en række stoffer: enkelte PAH-forbindelser
samt PCB og TBT. For TBT's vedkommende har man regi-
streret, at forureningen med TBT har forårsaget hormon-
forstyrrelser hos dværgkonk i fjorden, som har medført
dannelse af hanlige kønskarakterer hos hunsneglene.

Udfra en samlet vurdering af forholdene i Horsens Fjord -
både hvad angår eutrofiering og forekomsten af miljøfarlige
stoffer i fjorden - kan man derfor konkludere, at målsætnin-
gen for Horsens Fjord ikke er opfyldt.

Selvom det i højere grad er diffus belastning, der er domine-
rende, har punktkilder som f.eks. renseanlæg, regnvandsbe-
tingede udløb og havbrug fortsat stor negativ betydning for
fjordens tilstand. Det gælder især i sommerperioden, hvor
det diffuse bidrag er meget lille, og hvor produktionen af
alger i fjorden er næringsstofbegrænset.

Forslag til handlinger
•  Mindske udledninger af næringssalte til fjorden både fra

punktkilder, men især fra den diffuse belastning, herunder
landbruget. I den forbindelse arbejdes der på en øget brug
af følgende ordninger: udlæg af våde enge, brug af MVJ-
ordninger og øget skovrejsning. Se de konkrete projekter
og forslag til projekter nedenfor.
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•  Udarbejde nye tilladelser til havbrugene i 2004 på bag-
grund af en samlet vurdering af belastningen af Horsens
Fjord.

•  Begrænse udledningen af miljøfarlige stoffer.
•  Undersøge mulighederne for reetablering af muslinge-

banker.

I Horsens Fjord udgør den fremtidige fosforbelastning fra
den spredte bebyggelse, når der ses bort fra naturbidraget,
kun omkring 4 % af den samlede fosforbelastning, hvilket
skyldes, at hovedparten af oplandet til fjorden er søoplande
og dermed allerede omfattet af skærpede fosforrensnings-
krav. Yderligere krav om fosforrensning til den spredte
bebyggelse i oplandet til Horsens Fjord vurderes derfor kun
at ville have en marginal betydning for vandkvaliteten i fjor-
den.

Mulige projekter
Der bør ved Ølsted Å og Gesager Å udlægges udyrkede eller
afgræssede arealer de steder, hvor der i dag er arealer i
omdrift helt ud til åerne. Forslag til realisering af dette vil
bl.a. komme som tilbud om etablering af våde enge. På de
kuperede græsarealer ved de to åer vil det være en god ide
at opretholde eller genoptage græsning uden gødskning.

Langs både Store Hansted Å og Lille Hansted Å samt rundt
om Nørrestrand vil en ekstensivering af landbrugsdriften ved
nedsat gødningsforbrug og omlægning til vedvarende græs
have en positiv miljøeffekt. Generelt kan udledning af fosfor
og kvælstof fra de opdyrkede arealer nedbringes ved, at de
lovpligtige dyrkningsfrie 2 meter bræmmer overholdes. Eks-
tensivering af landbrugsdriften eller udlægning af randzoner
langs vandløbsnære arealer kan reducere udvaskningen
væsentlig.

For udledning af miljøfarlige stoffer henvises til den generel-
le del i afsnittene om ”Udledninger om miljøfarlige stoffer”,
”Hav og Fjord”, ”Dambrug” og ”Spildevand”.
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Torp Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 5 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 2,0 m og aldrig under 1,0 m
•  Maksimal fosfortilførsel 10 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Torp Sø har et overfladeareal på 7,1 hektar og er en relativ
dyb sø med en maksimum dybde på 6 meter og en middel-
dybde på 3,6 meter. Søens oplandsareal er på 45 ha, hvoraf
det dyrkede areal udgør 36 %. I området omkring Torp Sø
ligger dyretætheden mellem 1 og 1,5 dyreenheder pr. ha dyr-
ket areal. På sydsiden ligger skovklædte arealer. I oplandet er
der 3 ukloakerede ejendomme.

Miljøtilstanden i Torp Sø er ustabil. Der optræder kraftige
algeopblomstringer om sommeren, hvor sigtdybden de sene-
ste år har varieret mellem 0,8 og 1 meter. Amtet har ikke
observeret bundplanter i søen bortset fra enkelte individer af
vandpest på lavt vand. I sommeren 1997 optrådte en omfat-
tende fiskedød, og det kunne i den forbindelse konstateres,
at fiskebestanden primært bestod af karpefiskene skaller og
brasen. Fiskedøden i 1997 skyldtes en varm og vindstille
periode, der førte til iltsvind og dannelse af giftige gasser
som følge af nedbrydning af organisk stof fra døde alger.

Målsætningen er ikke opfyldt på grund af algevækst, iltsvind
og et fattigt plante- og dyreliv. Den bagvedliggende årsag til
manglende målopfyldelse er belastning med næringssalte.

Den årlige tilførsel af fosfor til søen er beregnet til i størrel-
sesordenen 15 kg. Om sommeren frigives store mængder
fosfor fra søbunden som følge af iltforbrugende processer. På
grund af den langsomme vandudskiftning er søen særligt
sårbar overfor tilførsel af næringsstoffer, særligt fosfor.

Søerne i oplandet til Horsens Fjord
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Spredt
bebyggelse

35%

Nedbør 5% 

Dyrkede arealer
46%

Baggrund (Natur og dyrkning)
14%

Hovedparten af fosfortilførslen kommer fra dyrkede arealer
og spredt bebyggelse.

Torp Sø har på grund af det lille opland uden egentlige tilløb
potentiale til at blive en fin, klarvandet sø.

Opfølgning på Regionplan 1997
Brædstrup Kommune effektuerer krav om forbedret rensning
fra enkeltliggende ejendomme inden 2006, Der er indgået
frivillige aftaler om miljøvenlig drift på ca.12,8 ha.

Forslag til handlinger
For at målsætningen i Torp Sø kan blive opfyldt, må den
samlede fosfortilførsel til søen nedbringes til højst 10 kg
årligt. Det forventes, at fosforbidraget fra spredt bebyggelse
reduceres med mindst 4 kg. Fosfortabet fra dyrkede arealer
skal begrænses mest muligt. Det er muligt at indgå væsent-
lige flere aftaler om miljøvenlig drift, da der kun er indgået
aftaler på en ca. 30 % af de ca. 39 ha, der er udpeget som
særligt følsomme landbrugsarealer. Med dyretætheder på 
op til 1,5 dyreenheder pr. ha vil det være realistisk at for-
vente en beskeden udnyttelse af muligheden for at indgå
MVJ-aftaler, og der vil derfor være et særligt behov for at
undgå risiko for udvaskning af fosfor som følge af over-
gødskning ved udbringning af husdyrgødning i oplandet.

Når fosfortilførslen er bragt tilstrækkelig langt ned, kan der
være behov for at restaurere søen for at få frigivelsen af 
fosfor fra søbunden under kontrol.

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Torp Sø.
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Tebstrup Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter og mulighed for forekomst af grund-
skudsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 3,0 m og aldrig under 1,0 m
•  Maksimal fosfortilførsel 45 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Tebstrup Sø ligger på grænsen mellem Århus og Vejle Amter.
Søen støder i den nordlige ende op til Tebstrup By, men er
ellers primært omgivet af dyrkede marker. Tebstrup Sø har et
overfladeareal på 29 ha og er en af amtets dybeste søer med
en største dybde på næsten 18 meter. Oplandsarealet er på
123 hektar, hvoraf ca. halvdelen ligger i Vejle Amt. Dyre-
tætheden i nærområdet ligger på omkring 0,75 dyreenheder/
ha dyrket areal. I oplandet er der 25 ukloakerede ejendom-
me.

Der er fundet flere arter af undervandsplanter i søen. I 1999
blev vandstjerne, vandpest og 5 vandaksarter registreret.
Den maksimale dybdeudbredelse havde butbladet vandaks,
der blev fundet på indtil 3 meters dybde. Det antages, at
fiskebestanden har en rimelig sammensætning af rovfisk og
fredfisk. Søvandet kan være meget klart, men sigtdybden er
noget svingende fra år til år. Den senest registrerede som-
mersigtdybde er på 2,5 m og den laveste målte sigtdybde
1,8 m.

Miljøtilstanden i søen er ustabil. Sigtdybdekravet og målsæt-
ningen er ikke opfyldt, fordi fosfortilførslen er for høj. Den
årlige tilførsel af fosfor ligger på omkring 55-60 kg. På grund
af den store vanddybde lagdeler søen ofte i sommerperio-
den, og der opstår iltsvind i bundvandet. Fosfor bliver frigivet
fra søbunden under de iltfrie forhold, og når vandmasserne
igen opblandes, giver fosforen anledning til algevækst.
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Opfølgning på Regionplan 1997
Der er stillet krav om fosforrensning i oplandet til Tebstrup
Sø. Gedved Kommune effektuerer kravet til forbedret rens-
ning fra ukloakerede ejendomme i 2002-2003, og Skander-
borg Kommune i Århus Amt forventer at stille krav om for-
bedret rensning omring 2007/8. Der er i Vejle Amt indgået
frivillige aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift på 0,17 ha.

Forslag til handlinger
For at få målsætningen i Tebstrup Sø opfyldt, skal fosfor-
tilførslen til Tebstrup Sø nedbringes med i størrelsesordenen
10-15 kg til omkring 45 kg om året.

Det forventes at fosforbidraget ved forbedret spildevands-
rensning reduceres med mindst 15 kg fosfor. For at få en 
stabil miljøtilstand er der endvidere behov for at reducere
bidraget fra landbruget ved at nedbringe afstrømningen og
udvaskningen fra landbrugsjord. Der er muligheder for at
indgå væsentligt flere frivillige aftaler om miljøvenlig jord-
brugsdrift, idet de nuværende aftaler dækker mindre end
1 % af det areal, der er udlagt som særligt følsomme land-
brugsarealer. Med dyretætheder på omkring 0,75 dyreenhe-
der pr. ha i nærområdet vil der kunne forventes en bedre
udnyttelse af muligheden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil
endvidere være behov for at undgå risiko for udvaskning af
fosfor som følge af overgødskning ved udbringning af hus-
dyrgødning i oplandet.

Når fosfortilførslen er nedbragt tilstrækkeligt, kan det over-
vejes at undersøge fiskebestandens størrelse og sam-
mensætning med henblik på at vurdere deres betydning for
miljøtilstanden.

Spredt
bebyggelse

43%

Nedbør 12% 

Dyrkede arealer
31%

Baggrund (Natur og dyrkning)
14%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Tebstrup Sø.
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Nørrestrand

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 5 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Gedde og aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 0,7 m og aldrig under 0,4 m
•  Maksimal fosfortilførsel 4300 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Nørrestrand er omgivet af særlig værdifuld natur, bestående
af græssede og ugræssede enge og moser. Området omkring
Nørrestrand fungerer som et vigtigt nærrekreativt område
for beboerne i Horsens. Langs sydsiden løber en regional
cykelrute.

Nørrestrand har et overfladeareal på 132 ha og er meget
lavvandet med en maksimum dybde på 1,1 meter og en mid-
deldybde på 0,75 meter. Oplandsarealet er 13853 ha stort.
Det dyrkede areal udgør 88 % af det samlede oplandsareal.
Dyretætheden ligger på amtsgennemsnittet på 1,2 dyreen-
heder pr. ha dyrket areal. Der er 808 ukloakerede ejendomme
i oplandet.

Sigtdybden er dårlig i sommerperioden som følge af stor
algevækst. Hyppig ophvirvling af bundmateriale har også
indflydelse på sigtdybden. Den senest registrerede sigtdybde
er på 0,4 m. De store algemængder skaber forringede vilkår
for søens flora og fauna. Amtet har således ikke observeret
bundplanter af betydning i søen de seneste 25 år, og fiske-
bestanden er i dag domineret af skaller og brasener. Arealet
af den fri vandflade i søen er blevet mindre på grund af til-
groning og materialetransport gennem Hansted Å.

Sigtdybdekravet og målsætningen er ikke opfyldt på grund
af for stor fosfortilførsel. Den årlige tilførsel af fosfor er i
størrelsesordenen 5300 kg. Om sommeren sker der yderlige-
re en frigivelse af fosfor fra søbunden.
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Opfølgning på Regionplan 1997
I henhold til kommunernes spildevandsplaner vil kravet til
spildevandsrensning fra ukloakerede ejendomme effektueres
i Horsens, Gedved og Brædstrup Kommuner i 2006. Lundum
Dambrug har reduceret sit foderforbrug fra 20 tons til 4 tons
i forbindelse med omlægning til put- and-take fiskeri. På de
dyrkede arealer er der er indgået frivillige aftaler om mil-
jøvenlig drift på ca. 400 ha.

Forslag til handlinger
Den samlede tilførsel af fosfor til Nørrestrand skal nedbrin-
ges med 500-1000 kg til et niveau omkring 4300 kg om året,
som forudsætning for, at målsætningen kan blive opfyldt.

Det forudsættes, at bidraget fra ukloakerede ejendomme
reduceres med mindst 570 kg. Der er endvidere behov for at
reducere bidraget fra dyrkede arealer ved at nedbringe
afstrømningen og udvaskningen fra landbrugsjord. Der er
mulighed for at indgå væsentlig flere frivillige aftaler om
miljøvenlig jordbrugsdrift, idet de nuværende aftaler kun
dækker ca. 12 % af det areal, der er udlagt som SFL-områ-
der. Med dyretætheder på op til 1,2 dyreenheder pr. ha vil
det være realistisk at forvente en moderat udnyttelse af
muligheden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil derfor være
behov for at undgå risiko for udvaskning af fosfor som følge
af overgødskning ved udbringning af husdyrgødning i oplan-
det. For at hindre yderligere tilgroning af den fri vandflade,
kan man overveje at gennemføre en bekæmpelse af rørsko-
vens udbredelse.

Spredt bebyggelse 15% 

Punktkilder
15%

Dyrkede arealer 51% 

Baggrund
(Natur og dyrkning)

19%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til 
Nørrestrand.
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Bygholm Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 5 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre og gedde dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 1,0 m og aldrig under 0,7 m
•  Maksimal fosfortilførsel 4500 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Bygholm Sø er dannet ved opstemning af Bygholm Å i
begyndelsen af århundredet for at kunne producere el ved
vandkraft. Elproduktionen er ophørt, men opstemningen er
bevaret og reguleres af kommunen. Søen og dens omgivelser
er af stor rekreativ betydning for Horsens By. Søen bliver
bl.a. benyttet til lystfiskeri og rosport, og der er anlagt
offentlig sti omkring det meste af søen. Søen er levested for
almindeligt forekommende arter i næringsstofbelastede søer.
Søen har et overfladeareal på 59 ha og er forholdsvis lavvan-
det med en maksimum dybde på 3,4 meter og 1,7 m i gen-
nemsnit. Oplandsarealet til søen er meget stort og er på
179,5 km2. Det dyrkede areal udgør 75 % af det samlede
oplandsareal, og en dyretæthed på 1,6 dyreenheder pr. ha
dyrket areal må karakteriseres som meget høj. Der er 1445
ukloakerede ejendomme i oplandet.

Der findes ingen egentlig undervandsvegetation i søen, men
så sent som i 1967 fandtes der stadig udbredte forekomster af
vandplanter. Fiskebestanden består overvejende af karpefiske-
ne skalle og brasen, mens bestanden af rovfisk ikke er stor
nok til at kunne regulere forekomsten af disse. Sigtdybden er i
sommerperioden lav på grund af opblomstringer af alger. Den
senest registrerede sommersigtdybde er på 0,7 m, og den
laveste målte sigtdybde er på 0,45 m. Målsætningen er ikke
opfyldt på grund af belastning med næringsstoffer, især fosfor
fra spredt bebyggelse og landbrug. Den årlige tilførsel af fos-
for er i størrelsesordenen 9000 kg. Om sommeren sker der en
yderligere belastning med fosfor fra søbunden som følge af
høje vandtemperaturer og iltforbrugende processer på bunden.
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Opfølgning på Regionplan 1997
Målsætningen for søen er uændret og stadig ikke opfyldt.
Horsens Kommune har etableret automatisk regulering af
vandstanden i søen, således at vandstanden varierer betyde-
ligt mindre end tidligere. De kommunale spildevandsplaner
for ukloakerede ejendomme forventes effektueret i perioden
2003 - 2012 (Juelsminde Kommune frem til 2003, Hedensted
Kommune frem til 2012, mens Vejle-, Tørring-Uldum- og Hor-
sens Kommuner forventer at have gennemført planen i
2006). Der er indgået frivillige aftaler om miljøvenlig jord-
brugsdrift på 1,6 % af det samlede dyrkede areal. Der er des-
uden projekteret et vådområdeprojekt på 90-120 ha i Byg-
holm ådal.

Forslag til handlinger
For at få målsætningen i Bygholm Sø opfyldt, skal den sam-
lede tilførsel af fosfor nedbringes fra 9000 kg til højst 4500
kg om året. Det forudsættes, at bidraget fra ukloakerede
ejendomme reduceres med mindst 500 kg. Der er endvidere
behov for at reducere i bidraget fra landbrug. På grund af
den høje husdyrtæthed og det store udvasknings- og erosi-
onsbidrag i oplandet er der behov for at være særligt
opmærksom på en indsats i forhold til overfladeafstrømning
og overgødskning med fosfor på de dyrkede arealer. Der er
indgået frivillige aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift på 10
% af de ca. 1950 ha i oplandet, som er udlagt som særligt
følsomme landbrugsarealer. Det betyder, at der er er mulig-
hed for at indgå væsentligt flere aftaler om miljøvenlig jord-
brugsdrift. Med dyretætheder på 1,6 dyreenheder pr. ha i
oplandet vil det dog være realistisk at forvente en beskeden
udnyttelse af muligheden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil
derfor være et særligt behov for at undgå risiko for udvask-
ning af fosfor som følge af overgødskning ved udbringning
af husdyrgødning i oplandet.

Når belastningen med fosfor er nedbragt tilstrækkeligt, kan
miljøtilstanden forbedres ved at regulere bestanden af skalle
og brasen gennem opfiskning. Genintroduktion af under
vandsplanter vil kunne medvirke til at stabilisere miljøtilstan-
den.

Spredt bebyggelse
10%

Punktkilder
4%Dyrkede arealer

60%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

26%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til 
Bygholm Sø.
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Dallerup Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 5 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 2,0 m og aldrig under 1,0 m
•  Maksimal fosfortilførsel 100 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Dallerup Sø er dannet under sidste istid som et dødishul.
Søen har betydning som et væsentligt element i landskabet
og levested for almindeligt forekommende arter af planter
og dyr. Søen har et overfladeareal på 8 ha og er forholdsvis
dyb med en maksimum dybde på 8,4 meter og 4,2 m i gen-
nemsnit. Oplandsarealet til søen er blot 421 ha stort. Det
dyrkede areal udgør 88 % af det samlede oplandsareal, og
dyretætheden på 1,5 dyreenheder pr. ha dyrket areal må
karakteriseres som forholdsvis høj. I oplandet er der ca. 30
ukloakerede ejendomme.

Der er moderate forekomster af undervandsvegetation i
søen. Fiskebestanden vurderes at være domineret af karpe-
fisk, hovedsageligt skalle og brasen. Sigtdybden er i sommer-
perioden lav på grund af opblomstringer af alger. Den sene-
ste registrerede sommersigtdybde er på 1,2 m, og den lave-
ste målte sigtdybde er på 0,85 m. Målsætningen er ikke
opfyldt på grund af belastning med næringssalte, især fosfor
fra spredt bebyggelse og dyrkede arealer. Den samlede årlige
tilførsel af fosfor er i størrelsesordenen 150 kg. Om somme-
ren sker der en yderligere belastning med fosfor fra søbun-
den som en følgevirkning af iltsvind i bundvandet.
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Opfølgning på Regionplan 1997
Horsens Kommunes spildevandsplan for ukloakerede ejen-
domme forventes effektueret inden 2006. Det vil reducere
husspildevandsbidraget til søen. Der er endvidere indgået fri-
villige aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift på 0,5 % af det
samlede dyrkede areal. Målsætningen er ikke blevet opfyldt i
planperioden.

Forslag til handlinger
For at få målsætningen i Dallerup Sø opfyldt, skal den samle-
de tilførsel af fosfor nedbringes fra 150 kg til højst 100 kg
om året. Det forudsættes, at bidraget fra ukloakerede ejen-
domme reduceres gennem spildevandsplanen for Horsens
Kommune. Der er endvidere behov for at reducere i bidraget
fra landbrug. Ca. halvdelen af oplandet er udlagt som særligt
følsomme landbrugsarealer, hvilket betyder, at der er mulig-
hed for at indgå flere frivillige aftaler om miljøvenlig jord-
brugsdrift. Med dyretætheder på 1,5 dyreenheder pr. ha i
oplandet vil det dog være realistisk at forvente en beskeden
udnyttelse af muligheden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil
derfor være et særligt behov for at undgå risiko for udvask-
ning af fosfor som følge af overgødskning ved udbringning
af husdyrgødning i oplandet.

Når belastningen med fosfor er nedbragt tilstrækkeligt, kan
der evt. være behov for at regulere bestanden af skalle og
brasen gennem opfiskning for at opnå den ønskede vand-
kvalitet.

Spredt bebyggelse
23%

Dyrkede arealer
72%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

5%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Dallerup Sø.
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De største vandløb er Bygholm Å, Gesager Å, Store Hansted
Å og Lille Hansted Å. Af mindre vandløb kan nævnes Ølsted
Å, Hatting Bæk, Søvind Bæk og Klokkedal Å.

Målsætninger
I delområdet Horsens Fjord er der 243 km målsatte vandløb.
Fordelingen af de forskellige målsætninger er vist i figur 1.5.
For de enkelte vandløb henvises til målsætningskortet eller
amtets hjemmeside.

Vandløbene i oplandet til Horsens Fjord
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Figur 1.5. Fordelingen af 243 km
målsatte vandløb i delområdet Hor-
sens Fjord.

Langt de fleste vandløb har den generelle B-målsætning. Her
skal der være et alsidigt og varieret dyre- og planteliv, der
kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet. Enkelte vand-
løbsstrækninger har den lempede D-målsætning, hvor en vis
belastning med spildevand accepteres. To vandløb, nemlig
Klokkedal Å og Fiskbæk har den skærpede A-målsætning,
idet de rummer en oprindelig bestand af havørreder. Des-
uden er der mange sjældne smådyr samt meget varierede
fysiske forhold. Se også bilag 1. I visse B3 målsatte vandløb
med meget ringe fald er der lempede krav til miljøtilstanden,
eksempelvis i Sole Bæk. B3 vandløb med lempede krav frem-
går af bilag 2.

De nærmere kvalitetskriterier for de forskellige typer af mål-
sætninger er beskrevet i vandområdeplanens generelle del.

Ved vandløbene i Horsens Fjords opland er der 2 dambrug.
Det er Klaks Mølle Dambrug og Lundum Fiskeri. Målsæt-
ningsklasserne for de stationer, der undersøges for at vurde-
re miljøtilstanden op- og nedstrøms dambrugene fremgår af
bilag 3 ”Dambrug – målsætningsklasser”.

Miljøtilstand
I perioden 1996-2001 har amtet undersøgt vandløbene på
198 stationer. Det er her vurderet om miljøkvaliteten lever op
til regionplanens mål. Vurderingen er lavet udfra antallet og
artssammensætningen af smådyr på de enkelte vandløbs-
strækninger. Se mere herom i Vandområdeplanens generelle
del.

47 % af de undersøgte vandløb lever op til målsætningen.
Fordelingen af miljøtilstanden i vandløbene, udtrykt som en
faunaklasse, ses i figur 1.6.
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En del vandløb har en meget god eller særdeles god miljøtil-
stand, svarende til faunaklasse 6 eller 7. Som det også ses af
figuren har en stor del af de vandløb, der ikke opfylder mål-
sætningen, en miljøtilstand svarende til faunaklasse 4. Det
vil sige blot én faunaklasse fra at nå målet. 41 af de under-
søgte vandløbsstrækninger har en meget dårlig miljøtilstand,
svarende til faunaklasserne 3, 2 eller 1.

Der er i de seneste 5-10 år sket betydelige forbedringer af
miljøtilstanden i vandløbene i oplandet til Horsens Fjord. I
1990-91 var målopfyldelsen i Gedved Kommune 26 %, i

Hedensted Kommune 32 % og i Horsens Kommune 41 %. I
den seneste periode fra 1996-2001 er målopfyldelsen på 47
% i hele oplandet. Altså en betydelig fremgang.

Årsager til manglende målopfyldelse
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er det vur-
deret om miljøkvaliteten lever op til de stillede kvalitetsmål.
De steder, hvor målet ikke er opfyldt, er årsagen så vidt
muligt vurderet. De forskellige typer årsager samt den pro-
centvise fordeling fremgår af figur 1.7.
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Figur 1.6. Fordeling af faunaklasser på 198 vandløbsstationer i delområdet Horsens Fjord i perioden 1996-2001.
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Figur 1.7. Fordeling af forskellige typer af årsager til mang-
lende målopfyldelse i vandløbene i oplandet til Horsens Fjord
i perioden 1996-2001. I en del vandløb er der konstateret
mere end én årsag til at vandløbene ikke lever op til målsæt-
ningen. I en række tilfælde har det ikke været muligt at vur-
dere årsagen til den dårlige miljøtilstand.
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Som det ses af figur 1.7 er der to væsentlige årsager til, at
målsætningerne ikke er opfyldt. Dels regulering eller kanali-
sering med deraf følgende dårlige fysiske forhold, dels udled-
ninger af utilstrækkeligt renset spildevand fra spredt bebyg-
gelse.

Vandløbenes fysiske forhold
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er de fysi-
ske forhold blevet registreret og vurderet. Udfra bredde, dyb-
de, vandhastighed, bundforhold m.v. er vandløbenes egnet-
hed som levested for fisk og smådyr vurderet til en af følgen-
de 4 kategorier: Optimal, acceptabel, uacceptabel eller
meget ringe. Fordelingen af de fysiske forhold i vandløbene i
oplandet til Horsens Fjord fremgår af figur 1.8.
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Figur 1.8. Fordelingen af de fysiske forhold på 198 vandløbsstationer i Horsens Fjords
opland, vurderet i perioden 1996-2001. 58 % af vandløbene har tilfredsstillende fysiske
forhold.

Det karakteristiske for området – særlige forhold
Oplandet til Horsens Fjord er i mange områder kuperet. Her
har vandløbene et godt fald med hurtigtstrømmende vand.
Det har fra naturens hånd givet dem gode og varierede
bundforhold. Hvis vandløbene i disse kuperede områder ikke
er belastede med spildevand, har de næsten altid et godt og
varieret smådyrsliv og dermed en god miljøtilstand.

Omvendt er der områder, hvor terrænet er mere fladt. Det
gælder f.eks. området ved øvre del af Gesager Å. Her er mil-
jøkvaliteten i vandløbene typisk noget dårligere, idet vand-
løbene også ofte er blevet regulerede eller kanaliserede. Det
giver ringe fysisk variation, og gør vandløbene mere sårbare
overfor tilledning af spildevand og andre forurenende stoffer.

Klokkedal Å og Fiskbæk, der løber til Horsens Fjord fra sydsi-
den, er to fine vandløb med meget høj miljøkvalitet. De løber
gennem skovområder og har meget gode fysiske forhold i
form af et slynget forløb med hurtigtstrømmende vand og
stenet og gruset bund. I begge vandløb trækker der havørre-
der op for at gyde. I modsætning til langt de fleste andre
vandløb i amtet, har der aldrig været udsat ørreder i Klokke-
dal Å og Fiskbæk. Det vurderes, at de sammen med Ibæk,
der løber til Vejle Fjord, og Odderbæk, der løber til Lillebælt
ved amtsgrænsen til Sønderjyllands Amt, er de eneste vand-
løb i Vejle Amt med oprindelige og selvreproducerende
bestande af havørreder.

Opfølgning på Regionplan 1997
Der er i de seneste år sket en række miljøforbedringer i vand-
løbene i oplandet:
•  I kommunevandløbene har kommunerne gennem de sid-

ste mange år foretaget en mere miljøvenlig vedligeholdel-
se, hvor der tages hensyn til dyre- og plantelivet i vand-
løbene. Det har bidraget til at de fysiske forhold mange
steder er blevet bedre, og det har givet en bedre miljøkva-
litet, uden at vandløbenes vandføringsevne er forringet.

•  Gedved Kommune arbejder med at videreudvikle den
nænsomme vedligeholdelse bl.a. ved at etablere sand-
fang, plante skyggegivende elletræer samt undlade kant-
beskæring. Kommunen gennemfører et meget effektivt til-
syn i både private og kommunale vandløb med reglen om
to-meter bræmmer, hvilket nu kan ses ved, at antallet af
overtrædelser er faldet markant.

•  Der er i de seneste år gennemført en del større eller min-
dre restaureringsprojekter i området. Vejle Amt har i sam-
arbejde med Horsens Kommune i 2001 etableret et omløb
ved Bygholm Sø, så der nu er fri passage i hele Bygholm
Å, og har også opkøbt og fjernet opstemningen ved Tol-
strup Dambrug i 2003. Desuden kan nævnes etablering af
et stryg i Møllebæk ved Hornborg Mølle i 1998.

•  Det rørlagte afløb fra Tebstrup Sø, som er den øvre del af
Vind Å, er i 1999 blevet frilagt. I alt er der frilagt 600 meter 

•  De kommunale renseanlæg i området er blevet betydeligt
forbedret. Især Horsens og Gedved Kommuner er meget
langt fremme med at kloakere mindre bysamfund og ned-
lægge små og utidssvarende anlæg. Horsens Kommune
har nedlagt Sejet Renseanlæg og har således to anlæg til-
bage nemlig Horsens Centralrenseanlæg og Haldrup
Renseanlæg. Desuden er Oens blevet kloakeret i 2001.
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•  Alle kommuner i området har i år 2000 vedtaget spilde-
vandsplaner, der skal sikre bedre rensning af spildevandet
fra enkeltliggende huse eller småsamfund, så vandløbene
ikke forurenes uacceptabelt.

Forslag til handlinger
Tilstanden i tilløbene til Horsens Fjord kan forbedres, så mål-
sætningen kan opfyldes, se boks 1.1.
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I vandområdeplanens generelle del er der givet en række
generelle retningslinier og forslag vedr. tiltag omkring:
•  udledninger fra punktkilder, herunder renseanlæg,

dambrug, overløbsbygværker og spredt bebyggelse
•  udnyttelse af vandløbsnære arealer
•  vedligeholdelse
•  forbedring af fysiske forhold, herunder etablering af

sandfang
•  udledning af okker
•  etablering af faunapassage

Alle kommunerne i området har vedtaget spildevandspla-
ner med bestemmelser om, at der i de kommende år skal
etableres forbedret rensning af spildevandet fra ejendom-
me i det åbne land, hvor det i dag giver problemer i vand-
løb eller søer. Det er en forudsætning for at få tilfredsstil-
lende forhold i vandløbene, at de planlagte forbedringer
af rensningen gennemføres.

Spildevandsrensningen på de kommunale renseanlæg
fungerer stort set fuldt tilfredsstillende. Dog er der visse
steder problemer med udledning af urenset spildevand til
vandløbene fra kloaksystemerne i forbindelse med ned-
børssituationer. Disse problemer bør også løses.

Mange vandløb er kun én faunaklasse fra at opfylde mål-
sætningen. Her er det ofte forringede fysiske forhold, der
er årsagen til, at målet ikke er opfyldt. Ved at ændre ved-
ligeholdelsen eller forbedre de fysiske forhold kan disse
vandløb bringes til at opfylde miljømålsætningen. Der
skal ofte arbejdes med egentlig restaurering af vandløbe-
ne, f.eks. ved udlægning af gydegrus og sten eller etable-
ring af sandfang.

Det er også vigtigt, at kommunerne i området fortsætter
og udvikler den skånsomme vedligeholdelse af vandløbe-
ne. I vandløb, hvor ørreden gyder, typisk i de mindre vand-
løb, bør man eksempelvis være meget opmærksom på, at
der langs bredderne er lavvandede og rolige steder, hvor
den spæde yngel kan opholde sig. Der skal også være
udhængende græsser og urter, som giver skjul til fiskene.

Et indsatsområde de kommende år er også at sikre, at de
private vandløb oprenses og vedligeholdes på en måde,
hvor der tages hensyn til dyre- og plantelivet. Her kan
kommunerne vedtage bestemmelser for vedligeholdelsen
af de private vandløb. I den forbindelse er det vigtigt med
en god dialog og forståelse mellem kommunen og lods-
ejerne, og at der findes en fornuftig balance mellem hen-
synene til afvandingen af markerne og vandløbenes mil-
jøtilstand. Amtet deltager gerne i dette arbejde.

Endelig er det vigtigt at sikre fri faunapassage ved styrt,
rørlægninger, vejunderføringer og opstemningsanlæg,
hvor fisk og andre dyr bliver stoppet på de vandringer,
der skal sikre arternes fortsatte eksistens (gydevandringer
m.m.). Vandløbsmyndighederne (amt og kommune) bør
her kortlægge problemerne og udarbejde forslag til hand-
linger om etablering af faunapassage. Som udgangspunkt
bør passage sikres ved fjernelse af spærringen eller ved
etablering af stryg eller omløb med så stor vandføring
gennem passagen som mulig. Fisketrapper bør kun bru-
ges undtagelsesvist, da de ikke virker så godt som de
andre løsninger.

Boks 1.1 
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De væsentligste indsatsområder i tilløbene til Horsens Fjord
er tiltag til nedsættelse af forureningen og forbedring af de
dårlige fysiske forhold, som forringer dyrelivet uacceptabelt.
Desuden kan der lokalt være problemer med faunaspærrin-
ger, der specielt giver problemer for fiskene.

Nogle forslag til forbedring af miljøtilstanden i de lokale
vandløb kan nævnes. Det skal dog præciseres, at der kun er
tale om eksempler (lignende projekter bør laves efter behov i
andre vandløb):

•  Styrt og vejunderføringer. I Pilebækken ved Merringvej bør
der udlægges sten og grus ved et mindre styrt. I Øster
Snede Bæk er der et styrt ved afløbet fra søen i Øster
Snede By. Her kan man lave et stryg, som udjævner faldet.

•  Nye vådområder. Amtet arbejder med at genskabe Gedved
Sø, og har fra Skov- og Naturstyrelsen fået tilsagn om
midler til at gennemføre projektet. Desuden arbejdes med
at genskabe vådområder i Hansted Å vest for motorvejen,
i Urup mose ved Østbirk og i Bygholm Å fra Klaks Mølle til
motorvejen samt de nedre dele af Hatting Bæk og Ølsted Å.

•  Overløb af urenset spildevand. Flere steder vil reduktion
af overløb af urenset spildevand forbedre tilstanden. Det
drejer sig f.eks. om den øvre del af Møllebækken ved Rask
Mølle og Hatting Bæk nedenfor Hatting By.

•  Sandvandring. Bl.a. i Gesager Å ved Årupvej og i Mølle-
bækken inden udløb i Gesager Å kan der med fordel
etableres sandfang for at begrænse sandvandringen i
vandløbene.
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Indledning
Oplandet til Kattegat udgøres af en del af Juelsmindehalv-
øen og Endelave. Endelave er ikke beskrevet nærmere, idet
der ikke er egentlige vandløb eller søer på øen. For beskrivel-
se af havområdet henvises til afsnittet om Lillebælt.

Oplandet på Juelsmindehavøen er et udpræget landbrugs-
område med en del dyrehold og en meget stor vegetabilsk
produktion. Naturarealerne udgøres af skovområderne ved
Juelsminde og af lavbundsarealerne i tilknytning til Skjold Å-
systemet. Der er ingen større søer i oplandet. Størstedelen af
jorden på Juelsmindehalvøen består af sandet lerjord og ler-
jord. Oplandet er på 9209 hektar.

Oplandet ligger i den nedbørsfattige del af amtet med en
gennemsnitlig, årlig nedbør på mellem 700 og 850 mm.

For en beskrivelse af målsætningerne henvises til ”Den
generelle del”.

Sammenfatning
60 % af vandløbene i oplandet opfylder i dag målsætninger-
ne. I de 40 % af vandløbene, hvor målsætningerne ikke er
opfyldt, er hovedårsagen dårlige fysiske forhold. Et andet
væsentligt problem er udledning af spildevand fra den
spredte bebyggelse. Det vigtigste indsatsområde vil være at
udbrede den skånsomme vedligeholdelse til private vandløb,
restaurere vandløbene og fjerne spærringer for fisk og
smådyr.

Vandløbene i oplandet til Kattegat
De væsentligste vandløb er Skjold Å, Egelund Mølleå og As-
Rårup Skelbæk. Vandløbene på øen Endelave, der hører med
til dette afstrømningsområde, er ikke medtaget, da der på
øen kun er få afvandingskanaler med mere eller mindre stil-
lestående vand, som ofte tørrer ud om sommeren.

Målsætninger
I området er der 63 km målsatte vandløb. Fordelingen af de
forskellige målsætninger er vist i figur 2.1. For de enkelte
vandløb henvises til målsætningskortet eller amtets hjemme-
side.
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Vandløbene i oplandet til Kattegat
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Figur 2.2. Fordeling af faunaklasser på 45 vandløbsstationer i delområdet Kattegat i perioden 2000-2001.

En relativ stor del af vandløbene har en tilfredsstillende eller
meget tilfredsstillende miljøtilstand, svarende til faunaklasse
5, 6 eller 7. Som det også ses af figuren, har en stor del af de
vandløb, der ikke opfylder målsætningen, en miljøtilstand
svarende til faunaklasse 4. Det vil sige blot én faunaklasse
fra at nå målet. 6 af de undersøgte vandløbsstrækninger har
en meget dårlig miljøtilstand, svarende til faunaklasserne 3
og 2. Men ingen havde den dårligste miljøtilstand, svarende
til faunaklasse 1.

Årsager til manglende målopfyldelse
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er det vur-
deret, om miljøkvaliteten lever op til de stillede kvalitetsmål.
De steder, hvor målet ikke er opfyldt, er årsagen så vidt
muligt vurderet. De forskellige typer årsager samt den pro-
centvise fordeling fremgår af figur 2.3.

Næsten alle vandløbene i området har den generelle B-mål-
sætning. Håbets Landkanal ved Hosby har den lempede C-
målsætning, idet det er en afvandingskanal uden større
vandløbsbiologisk interesse.

De nærmere kvalitetskriterier for de forskellige typer af mål-
sætninger er beskrevet i vandområdeplanens generelle del.

Miljøtilstand
I perioden 2000-2001 har amtet undersøgt vandløbene på
45 stationer. Det er her vurderet, om miljøkvaliteten lever op
til regionplanens mål. Vurderingen er lavet ud fra antallet og
artssammensætningen af smådyr på de enkelte vandløbs-
strækninger. Se mere herom i Vandområdeplanens generelle
del.

60 % af de undersøgte vandløb lever op til målsætningen.
Fordelingen af miljøtilstanden i vandløbene, udtrykt som en
faunaklasse, ses i figur 2.2.
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Som det ses af figur 2.3 er dårlige fysiske forhold den væ-
sentligste årsag til, at målsætningerne ikke er opfyldt som
følge af regulering eller kanalisering. Udledninger af util-
strækkeligt renset spildevand fra ukloakerede ejendomme
(spredt bebyggelse) er et andet væsentligt problem.

Vandløbenes fysiske forhold
Ved undersøgelserne af vandløbene er de fysiske forhold ble-
vet registreret og vurderet. Ud fra bredde, dybde, vandhastig-
hed, bundforhold m.v. er vandløbenes egnethed som
levested for fisk og smådyr vurderet til en af følgende 4
kategorier: Optimal, acceptabel, uacceptabel eller meget rin-
ge. Fordelingen af de fysiske forhold i vandløbene i oplandet
til Kattegat fremgår af figur 2.4.
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Figur 2.3. Årsagerne til manglende målopfyldelse i vand-
løbene i oplandet til Kattegat i perioden 2000-2001. I en
del vandløb er der konstateret mere end ét problem. I en
række tilfælde har det ikke været muligt at vurdere årsagen
til den dårlige miljøtilstand.
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Figur 2.4. Fordelingen af de fysiske forhold på 45 vandløbsstationer i oplandet til Kat-
tegat, vurderet i perioden 2000-2001. 62 % af vandløbene har tilfredsstillende fysiske
forhold.

62 % af vandløbene har tilfredsstillende fysiske forhold, hvil-
ket er lidt bedre end i amtet som helhed. 18 % af vandløbe-
ne har dog så dårlige fysiske forhold, at mange smådyr alene
af den grund ikke kan leve der, fordi deres levesteder mang-
ler.

Det karakteristiske for området
Området ved Klejs Skov, Lottrup Skov og Nørreskov er meget
kuperet. Her har vandløbene et godt fald med hurtigtstrøm-
mende vand. Det giver gode og varierede bundforhold med
mange levesteder for smådyr og fisk. Mange af vandløbene i
dette område har et artsrigt liv af smådyr som tegn på høj
miljøkvalitet.

Egelund Mølleå har tilsvarende et godt fald og dermed gode
fysiske forhold. Hver efterår og vinter trækker der fra havet
et stort antal havørreder op i Egelund Mølleå for at gyde
sine æg. Det giver også en stor bestand af småørreder i
vandløbet. Opstemningen ved Egelund Mølle kan havørre-
derne imidlertid ikke passere. Derfor kan de ikke gyde deres
æg i vandløbet opstrøms møllen, der ellers er et godt gyde-
vandløb.

Den nederste del af Skjold Å samt As-Rårup Skelbæk løber i
et meget fladt område. Derfor er vandet langsomtflydende.
Målet, udtrykt som målsætningsklasse, er på disse stræknin-
ger sat til 4.
Se også bilag 2, ”B3-målsatte vandløb med lempede kvali-
tetskrav”.
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Opfølgning på Regionplan 1997
Der er i de seneste 5-10 år sket en række miljøforbedringer i
vandløbene i oplandet:
•  Renseanlægget i Klejsmølle er blevet nedlagt, og spilde-

vandet ledes nu til Juelsminde Centralrenseanlæg. Det har
givet en markant forbedring af vandkvaliteten i Klejsmølle
Bæk, der tidligere var meget kraftigt forurenet.

•  Ved opstemningen ved Skævlund Mølle har amtet lavet et
omløb, så ørreder, andre fiskearter samt smådyr nu frit kan
passere forbi. Ved de seneste fiskeundersøgelser ovenfor
Skævlund Mølle er det konstateret, at havørrederne træk-
ker et godt stykke op i Skjold Å.

•  Juelsminde Kommune har gennem de sidste mange år
foretaget en mere miljøvenlig vedligeholdelse af de kom-
munale vandløbsstrækninger i området. Der tages nu
mere hensyn til dyre- og plantelivet i vandløbene. Det har
bidraget til, at de fysiske forhold på en række vandløbs-
strækninger er blevet bedre, til gavn for miljøkvaliteten.

•  I Skjold Å opstrøms Møgelkær har Juelsminde Kommune
etableret et sandfang for at reducere den store sandvan-
dring, der er i vandløbet.

•  I år 2000 vedtog Juelsminde Kommune en spildevands-
plan, der skal sikre bedre rensning af spildevandet fra
enkeltliggende huse eller mindre bysamfund de steder,
hvor vandløbene forurenes uacceptabelt af spildevandet.

Forslag til handlinger
Tilstanden i vandløbene kan forbedres, så målsætningen 
kan opfyldes, se boks 1.1 under ”Oplandet til Horsens Fjord”
side 25.

Nogle forslag til forbedring af miljøtilstanden i de lokale
vandløb kan nævnes. Det skal dog præciseres, at der kun er
tale om eksempler (lignende projekter bør laves efter behov i
andre vandløb):

Målopfyldelsen i vandløbene kan f.eks. sikres ved:

•  etablering af passage ved Egelund Mølle. Amtet har alle-
rede haft kontakt med ejeren af Egelund Mølle med hen-
blik på at finde en løsning på problemet med spærringen
ved møllen.

•  etablering af passage ved opstemningen ved møllesøen i
Rårup.

•  udlægning af gydegrus eller sten eller etablering af sand-
fang. Sådanne tiltag vil f.eks. i Skjold Å kunne føre til, at
målsætningen opfyldes.
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Indledning
Oplandet til Vejle Fjord består af kystområderne nord og syd
for fjorden, oplandet til Vejle Å og oplandet til Rands Fjord.
Jorden i oplandet kan opdeles i tre områder. Den østlige del
består hovedsagelig af sandet lerjord og lerjord, medens den
midterste del består af lerblandet sandjord og sandet lerjord.
Endelig er der grovsandet jord i den vestlige del. Arealet er
på ca. 58000 hektar.

I den østlige del af oplandet falder der 700-850 mm nedbør
om året. I den vestlige del falder der 1000-1050 mm.

Vejle Å-oplandet er præget af ådale og kuperet terræn med
skræntskove. Naturområderne er især knyttet til de markan-
te ådalssystemer Grejs og Vejle ådale. Naturarealerne i den
øvrige del af oplandet er især knyttet til skovområderne
langs nordsiden af Vejle Fjord og ved Juelsminde, og af lav-
bundsarealerne i tilknytning til Rohden Å og Bredstrup Å-
systemet.

Vejle Å udspringer i Engelsholm Sø og udmunder i Vejle
Fjord. De større tilløb er Egtved Å, Højen Å og Grejs Å. Der
findes to større søer i vandløbssystemet, Engelsholm Sø og
Fårup Sø.

Rands Fjord er en lavvandet sø på 140 ha. Oprindeligt var
området brakvandsområde, men blev i midten af 1800-tallet
afsnøret fra Vejle Fjord ved inddæmning. Søen ligger i den
nederste del af Bredstrup Å-systemet, der består af Skærup
Å og Spang Å.

Vejle Fjord er en forholdsvis dyb, tragtformet fjord. Vandets
opholdstid er om sommeren 35-45 dage. Vandudskiftningen i
fjorden styres primært af forholdene i de tilstødende havom-
råder.

For en beskrivelse ad målsætningerne henvises til ”Den
generelle del”.

Sammenfatning
Der er siden 1989 sket nogle forbedringer i tilstanden i Vejle
Fjord. Tilførslerne af fosfor fra renseanlæggene er således
faldet markant siden 1993. Den samlede miljømålsætning
for Vejle Fjord er imidlertid langt fra opfyldt, da der stadig er
masseopblomstringer hvert år og perioder med iltsvind. Der
har i en årrække været et intensivt muslingefiskeri i fjorden.
Det har resulteret i en meget ringe udbredelse af blåmuslin-
ger i fjorden, som ikke er i stand til at regulere algeopblom-
stringerne i fjorden. Fra den 1. januar 1999 er der indført for-
bud mod muslingefiskeri i inderfjorden og i de lavvandede
områder i resten af fjorden. Der er behov for at gribe ind
over for den diffuse udledning af næringsstoffer fra de dyr-
kede arealer. Udledning fra punktkilder kan have en for-
holdsvis stor betydning om sommeren, hvorfor en fortsat
indsats for at få reduceret udledningen vil være nødvendig.
Derudover er der behov for at få sat fokus på udledningen af
miljøfarlige stoffer og udfaset eller begrænset udledningen
af disse stoffer mest muligt.

Målsætningerne for de tre større søer i oplandet, Engelsholm
Sø, Fårup Sø og Rands Fjord er ikke opfyldt. Ud over de plan-
lagte tiltag over for dambrug og spredt bebyggelse er det
nødvendigt at reducere fosforbidraget fra de dyrkede arealer.
Derudover er der behov for at regulere fiskebestanden i
Rands Fjord, som det er gjort i Engelsholm Sø. I oplandet ved
Dulmose findes flere små vandhuller, der huser den sjældne
løgfrø. Vandhullerne har fået en skærpet målsætning.

67 % af vandløbene i oplandet lever op til målsætningen, og
67 % af vandløbene har tilfredsstillende fysiske forhold. I de
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vandløb, hvor målsætningen ikke er opfyldt, er årsagen dårli-
ge fysiske forhold og udledning af spildevand fra spredt
bebyggelse, renseanlæg og dambrug. For at forbedre mil-
jøtilstanden skal der skabes passage ved opstemningerne og
forbedringer af de fysiske forhold, fortsat arbejdes med at
nedbringe udledningen af spildevand og arbejdes på at ned-
drosle udledning af regnvand fra store overfladearealer.

Indførelse af miljøvenlig jordbrugsdrift vil kunne reducere
udledningen af næringsstoffer til søerne og fjorden og med-
virke til at forbedre de fysiske forhold i vandløbene.

Vejle Fjord
Som for de øvrige fjorde i amtet er der betydelige rekreative
interesser forbundet med Vejle Fjord, såsom sejlads, rosport,
badning, dykning, jagt og fiskeri. Ved Vejle Fjord er der place-
ret adskillige sommerhusområder, campingpladser og hotel-
ler, der giver mulighed for ophold ved vandet. De natur- og
landskabsmæssige værdier gør også området meget attrak-
tivt for bosætning.

Vejle Fjord er et forholdsvis dybt fjordområde, hvor middel-
dybden er 8,3 meter og den maksimale dybde er 21 meter.
Fjorden har et samlet areal på 112 km2, hvor inderfjorden
udgør 62 km2. Opholdstiden om sommeren er på 35-45
dage. Vejle Fjord har en bred munding ud til det nordlige Lil-
lebælt, og vandudskiftningen i fjorden styres derfor primært
af forholdene i det tilstødene havområde.

Miljøtilstand
Der er tendenser til en bedring i miljøtilstanden i Vejle Fjord
siden 1989. Vejle Fjord præges hver sommer af masseop-
blomstringer af alger. Siden 1995 har den gennemsnitlige
sommerbiomasse af alger imidlertid været lavere end i perio-
den fra 1989 til 1994, og der er sket et fald i klorofyl koncen-
trationen om sommeren i perioden 1989 til 2000.

Det hænger sammen med, at udledningerne fra punktkilder
blev kraftigt reduceret efter 1993, hvor renseanlæggene blev
fuldt udbygget. Især i sommerperioden har bidraget fra
punktkilder relativ stor betydning, idet det diffuse bidrag er
lille, og produktionen af plankton i fjorden samtidig er
næringsstofbegrænset. Det er derfor sandsynligvis de lavere
tilførsler af fosfor og kvælstof fra punktkilder i sommerperio-
den, der er årsagen til de lavere sommerbiomasser af plank-
tonalger de seneste 5 år.

Opblomstringer af planktonalger afhænger af belastningen,
der især for det diffuse bidrags vedkommende, er tæt koblet
til mængden af nedbør. Der er sket et svagt fald i kvælstof-
tilførslen på årsbasis i perioden 1989 til 2000, mens der er
sket et kraftig fald i tilførslen af fosfor, fordi bidraget fra bl.a.
renseanlæg er faldet meget. En kildeopsplitning af belastnin-
gen viser, at den diffuse stoftilførsel er dominerende, både
hvad angår kvælstof og fosfor (figur 3.1). Det er således sta-
dig tilførslerne fra landbruget, der har stor betydning for fjor-
dens tilstand, og der har ikke kunnet påvises noget fald i
tilførslerne herfra. Bidraget fra punktkilder udgør imidlertid
for fosfors vedkommende stadig en væsentlig del af den
samlede stoftilførsel.

Vejle Fjord
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I 2000 blev der tilført 1550 tons kvælstof og 59 tons fosfor
til Vejle Fjord fra land og havdambrug.

Iltforholdene i Vejle Fjord er meget styret af iltindholdet i
bundvandet udenfor fjorden, idet mundingen ud til det til-
stødende havområde er helt åben. Det kan bl.a. ses ved, at
der ved kraftig vestenvind ”skubbes” overfladevand ud ad
fjorden, hvilket bevirker, at der samtidigt ”suges”iltfattigt
bundvand ind i fjorden som langs fjordbunden strømmer ind
mod inderfjorden fra vandområdet udenfor fjorden. Fæno-

menet kaldes ”upwelling”. I de mest markante situationer
kan det iltfattige bundvand føres helt op i overfladen i inder-
fjorden.

Der har ikke været nogen bedring i iltforholdene i fjorden i
perioden 1989 til 2000. I 1999 blev der således registreret
det værste iltsvind i en lang årrække - både hvad angår
varighed, udbredelse og intensitet. Der er typisk iltsvind i
yderfjorden 2-3 måneder i sensommeren og efteråret hvert
år afhængig af bl.a. vindforholdene. I inderfjorden kan der
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Figur 3.1. Stoftilførslen af kvælstof og fosfor til Vejle Fjord for perioden 1989 til 2000 fordelt på kilder.
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forekomme iltsvind i forbindelse med ”upwellinger”, men
der kan også opstå lokale iltsvind i forbindelse med nedbryd-
ningen af planktonalger efter kraftige algeopblomstringer.

I inderfjorden er udbredelsen af sammenhængende ålegræs-
vegetation (hovedudbredelsen) uændret i perioden 1988 til
2000, mens der kan ses en stigning i den maksimale udbre-
delse af ålegræs i inderfjorden, hvilket vil sige forekomsten
af enkeltstående planter. I yderfjorden er der i samme perio-
de sket et fald i hovedudbredelsen af ålegræs, mens den
maksimale udbredelse er uændret. Ålegræssets maksimale
dybdeudbredelse er en parameter, der kan reagere hurtigt
bl.a. på ændrede lysforhold.

Bundfaunaen i Vejle Fjord er typisk for områder med en
moderat organisk belastning bl.a. med en stor forekomst af
muslinger. De seneste år har både biomassen og antallet af
individer af bundfaunaen i inderfjorden været relativt lavt,
sandsynligvis som følge af et intensivt muslingefiskeri i peri-
oden 1996-1998. Bundfaunaen i yderfjorden er påvirket af
de tilbagevendende iltsvind. Der er således i de seneste år
kun fundet ganske få eller ingen af de indikatorarter, som
efter målsætningen for fjorden naturligt ville forekomme,
hvis bl.a. iltforholdene var tilfredsstillende.

Muslingefiskeri har siden 1999 været forbudt i et mindre fla-
deområde i inderfjorden samt i kystnære bræmmer af fjor-
den. Forbudet mod muslingefiskeri er en af forudsætninger-
ne for at retablere et alsidigt plante- og dyreliv i fjordens
lavvandede områder, men det vil tage flere år at få retableret
en naturlig bestand af blåmuslinger og bundplanter i de
skrabe-fri zoner i fjorden. Dækningsgraden af blåmuslinger i
fjorden er i dag meget lav med en dækning på gennemsnit-
lig 0,38 % i området indenfor Rosenvold. Den lave forekomst
af blåmuslinger i Vejle Fjord i dag skyldes det tidligere inten-
sive muslingefiskeri. Blåmuslingerne er derfor på nuværende
tidspunkt ikke i stand til at regulere algeopblomstringerne i
Vejle Fjord via filtrering af havvandet.

Vejle Amt har i de seneste år sat større fokus på forekomsten
af de miljøfarlige stoffer i havmiljøet.
I en undersøgelse af havsedimenter fra 1998, foretaget af 
Lillebæltssamarbejdet, blev 66 stationer undersøgt for 110
forskellige miljøfarlige stoffer.
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Undersøgelsen viste, at Vejle og Kolding fjorde tilsyneladen-
de er de mest belastede fjorde. De højeste værdier af en
række stoffer er fundet her, se afsnit i den generelle del om
Hav og Fjord.

Opfølgning på Regionplan 1997

Figur 3.2. I de grønne områder er der indført forbud mod muslingefiskeri fra 
1. januar 1999.

Fra 1.1.1999 er muslingefiskeriet blevet forbudt i de skrave-
rede områder (figur 3.2). Som det fremgår af figuren gælder
forbudet dels et mindre fladeområde i inderfjorden dels kyst-
nære bræmmer. De kystnære bræmmer har en bredde på
200 meter på nordsiden og 400 meter på sydsiden, hvilket
skal sikre, at der ikke skrabes muslinger på vanddybder lave-
re end ca. 4 meter. De næste år vil vise, hvorvidt de nuværen-
de begrænsninger af muslingefiskeriet kan sikre en muslin-
gebestand, der er stor nok til at have en regulerende virk-
ning på planktonalgerne og dermed indflydelse på vandkva-
liteten i større dele af fjorden.

Vejle Amt og Vejle Kommune samarbejder om etablering af
et vådområde mellem Vejle Å, motortrafikvejen og Knabbe-
rup Stadion, hvorved der etableres en sø på ca. 25 ha. Hvis
det er muligt inddrages også gerne Kongens Kær som våd
eng.

Ved nedlæggelse af pumpelag i Rohden Å mellem Sdr. Aldum
og Urlev søges etableret et vådområde på ca. 40 ha.
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Målet med etablering af vådområder er bl.a. at øge fjernel-
sen af kvælstof fra ferskvandet, inden det ender i kystvande-
ne. Alle indgreb der ”forsinker” ferskvandet på sin vej mod
havet, retablering af søer, snoninger på vandløb og vådområ-
der er således med til at nedsætte næringsstofbelastningen
af kystvandene.

Målsætninger
Vejle Fjord er målsat med en generel målsætning, og skal
derfor have et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, der kun
er svagt påvirket af menneskelig aktivitet. For at den gene-
relle målsætning kan siges at være opfyldt, er der en række
krav, der som minimum skal være opfyldt set i gennemsnit
over en 5 års periode:

•  Der må ingen masseopblomstringer være af planktonalger
i hverken inderfjord eller yderfjord i sommerperioden.
En masseopblomstring er defineret som en klorofyl a- kon-
centration > 8 µg/l.

•  Den gennemsnitlige sommerbiomasse af alger udtrykt
som klorofyl a må ikke være højere end 4 og 2 µg/l i hen-
holdsvis inder- og yderfjord.

•  Den gennemsnitlige sommersigtdybde skal minimum
være 6 meter i inderfjorden og 8 meter i yderfjorden.

•  Ålegræsset skal være udbredt til 5 meter i inderfjorden og
6 meter i yderfjorden.

•  Iltforholdene skal overalt være over 2 mg O2/l.
•  Bundfaunaen i inderfjorden skal være mindre præget af

forureningstolerante arter, og i de yderste dele af fjorden
skal der være 80-140 individer pr. m2 af slangestjerne, og
østersømuslingen Macoma calcarea skal stige i antal.
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Figur 3.3. På figuren er vist målsætningen for Vejle Fjord. De grønne prikkede områder
angiver hvor langt ålegræsset skal være udbredt for at den generelle målsætning er
opfyldt. De blå linier/figurer angiver badeområder/referenceområder med skærpet mål-
sætning. De røde felter/prikker angiver områder med lempet målsætning henholdsvis
nærområde ved havn/spildevandsudledning og havbrug. Det grå område er område
udlagt til udlægning af små muslinger. De røde streger angiver afgrænsningen af fjord-
afsnittene inderfjord/yderfjord/åbent hav. Lysegrønne afgrænsning er Vildtreservatet i
Vejle Fjord.

Årsager til, at målsætningen ikke er opfyldt
Forholdene i Vejle Fjord kan ud fra ovennævnte parametre
beskrives således i 2000:

•  Der blev registreret èn masseopblomstring af alger i som-
merperioden ud fra definitionen på 8 µg/l klorofyl a.

•  Den gennemsnitlige sommerbiomasse af alger i inderfjor-
den udtrykt som klorofyl a var 4,5 µg/l.

•  Den gennemsnitlige sommersigtdybde i inderfjorden var
4,6 meter.

•  Ålegræssets maksimale dybdegrænse var 3 meter i inder-
fjorden og 3,4 meter i yderfjorden.

•  Iltforholdene var som sædvanligt acceptable i starten af
året, men blev gradvist dårligere i juni og juli måned, og i
løbet af året kom der udbredt iltsvind ved bunden i fjor-
den i august, september og delvist i oktober måned. Dog
blev iltforholdene kortvarigt forbedret i midten af septem-
ber måned pga. af vandudskiftning, hvilket gjorde at
effekterne af iltsvindet ikke fik de samme ødelæggende
konsekvenser som i 1999.

•  Bundfaunaen var fortsat præget af en tilførsel af organisk
stof, idet forureningstolerante arter stadig var domineren-
de. I yderfjorden var bundfaunaen præget af iltsvind. Der
blev ikke fundet Macoma calcarea i yderfjorden, og slan-
gestjerner var i forårsprøvene kun til stede med 11 indivi-
der pr. m2, mens der i prøverne efter iltsvindet blev regi-
streret 8 individer pr. m2.

Konklusionen er dermed, at miljømålsætningen i Vejle Fjord
ikke er opfyldt.
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Det er den diffuse belastning, der er den helt dominerende
kilde, især for kvælstof - men også for fosforbelastningen.
Der skal således ske en reduktion i udledningen fra de diffu-
se udledninger - primært fra landbrug – for at der vil kunne
ske en bedring i fjordens tilstand. I sommerperioden kan
punktkildernes bidrag af fosfor imidlertid også have stor
betydning, da det diffuse bidrag er lille på dette tidspunkt 
og produktionen af alger i fjorden samtidig er næringssalt-
begrænset.

Forslag til handlinger
•  En mindskelse af udledninger af næringssalte til fjorden

både fra punktkilder og landbruget. I den forbindelse
arbejdes der på en øget brug af følgende ordninger:
udlæg af våde ende, brug af MVJ-ordninger og øget skov-
rejsning. Se de konkrete projekter og forslag til projekter
nedenfor.

•  Arbejde for at få gennemført et naturgenopretningspro-
jekt i Vejle Fjord i samarbejde med Danmarks Fiskeri
Undersøgelser. Projektet går ud på at retablere dele af
bunden efter det intensive muslingefiskeri ved at udlægge
forskellige slags bundmateriale i fjorden f.eks. sten og
skaller.

En begrænsning i udledningen af miljøfarlige stoffer til fjor-
den.

I Vejle Fjord udgør fosforbelastningen fra den spredte bebyg-
gelse, når der ses bort fra naturbidraget, omkring 10 % af
den samlede fosforbelastning. I Vejle inderfjord er vandop-
holdstiden i sommerperioden omkring 15 dage, i visse situa-
tioner endog kortere, mod omkring 100 dage i Kolding inder-

fjord. Fosforrensning af spildevandet fra den spredte bebyg-
gelse vil alt andet lige gavne vandkvaliteten i Vejle Fjord,
men p.g.a. det hurtigere vandudskift og den bedre vandkva-
litet i Vejle Inderfjord sammenlignet med Kolding Inderfjord,
vil der ikke blive stillet krav om forbedret fosforrensning fra
den spredte bebyggelse.

Mulige Projekter
Ekstensivering af driften af de dyrkede arealer omkring
Engelsholm Sø og mellem enge og skræntskove langs Vejle
Å. Fortsættelse i vid udstrækning af den ekstensive afgræs-
ning af enge og overdrev langs Egtved Å og Vejle Å. Etable-
ring af våde enge i forbindelse med gensnoning af  Vejle Å
ved Runkenbjerg bør gennemføres som vådengs- eller natur-
genopretningsprojekt. Fastholdelse og genoptagelse af
græsning af enge og overdrev langs Højen Å.

Bevaring af græssede, ekstensivt drevne enge langs den øvre
del af Grejs Å. Etablering af våde enge opstrøms Hopballe
Mølle med flytning af Grejs Å til åens gamle løb er foreslået
som vådengsprojekt for i alt ca. 60 ha.

For udledning af miljøfarlige stoffer henvises til den generel-
le del i afsnittene om ”Udledninger om miljøfarlige stoffer”,
”Hav og Fjord”, ”Dambrug” og ”Spildevand”.
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Engelsholm Sø

Miljøtilstand
Skærpet målsætning som badesø (A2). Følgende mål og krav
skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 2,0 m og aldrig under 1,5 m
•  Maksimal fosfortilførsel 370 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning er uændret fra sidste planperiode, og krav til
sigtdybden er skærpet fra 1,5 m til 2,0 m.

Miljøtilstand
Engelsholm Sø er dannet ved erosion i en tunneldal. Søen
står i direkte forbindelse med grundvandsmagasinerne, hvil-
ket giver søen en meget stabil vandtilførsel. Den er 44 ha
stor og har en gennemsnitsdybde på 2,6 meter. Den biologi-
ske balance er ikke stabiliseret efter flere års opfiskninger af
skaller og brasener. Det er ikke lykkedes de rodfæstede
bundplanter til at etablere sig for alvor, selvom sigtdybden
har været god syv år i træk. Vandmasserne i søen lagdeler
normalt ikke i længerevarende perioder, men når det sker,
kan der observeres iltfrie forhold allerede fra 3 – 4 meters
dybde svarende til ca. 10 ha af søbunden. Disse forhold
resulterer i frigivelse af deponeret fosfor fra søbunden i som-
merperioden til skade for miljøtilstanden. I mere normale år
med bedre iltforhold ved bunden tilbageholdes fosfor. På
årsbasis tilbageholder søen i dag altid mere fosfor end den
frigiver.

Næringsstofbelastningen til søen er stadig for høj. Ca. 75 %
af det 1516 ha store opland er dyrket, og dyretætheden i
området ligger på amtsgennemsnittet på 1,2 DE/ha. Dyre-
tætheden er så høj, at der må forventes en vis belastning
med fosfor som følge af gylleudbringning. Den senest regi-
strerede sommersigtdybde var på 1,6 m og den lavest målte
var på 0,8 m. Der er 112 ukloakerede ejendomme i oplandet,
hvoraf spildevandet fra omkring 70 ejendomme nedsives.

Søerne i oplandet til Vejle Fjord
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Opfølgning på Regionplan 1997
En væsentlig næringsstofbelastning fra et anderi ved søen
ophører ved udgangen af 2002. Spildevandsrensningen for
den spredte bebyggelse i Egtved Kommune vil være effektu-
eret i 2004, mens det først bliver i 2008 for ejendommene i
Give Kommune. Der er indgået MVJ-aftaler på 67 ha svaren-
de til under 8 % af det dyrkede areal.

Forslag til handlinger
Mulighederne for indgåelse af flere MVJ-aftaler undersøges,
da der i dag kun er indgået aftaler på mindre end 15 % af de
udpegede SFL-arealer. Med dyretætheder på 1,2 dyreenheder
pr. ha i oplandet vil det dog være realistisk at forvente en
beskeden udnyttelse af muligheden for at indgå MVJ-aftaler,
og der vil derfor være behov for at undgå risiko for udvask-
ning af fosfor som følge af overgødskning ved udbringning
af husdyrgødning i oplandet 

Søen kan tåle i størrelsesordenen 370 kg fosfor om året. Den
modtager i dag mellem 450 – 700 kg fosfor om året, hvoraf
knap 2/3 stammer fra dyrkning. Selv når omtalte punktkilde
er væk, og kommunernes spildevandsplaner er effektueret,
vil belastningen stadig være for høj i nedbørrige år. Der er
derfor behov for at reducere det dyrkningsbetingede bidrag.
Der må ikke iværksættes aktiviteter i oplandet, der øger fos-
forbelastningen.

Spredt bebyggelse
6%

Dyrkede arealer 65% 

Baggrund
(Natur og dyrkning)

19%

Anderi
10%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til 
Engelsholm Sø.
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Fårup Sø

Miljøtilstand
Skærpet målsætning som badesø (A2). Følgende mål og krav
skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 2,5 m og aldrig under 1,0 m
•  Maksimal fosfortilførsel 700-800 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt, selvom sigtdybdekravet er
opfyldt.
Målsætning er uændret fra sidste planperiode, og krav til
sigtdybden er skærpet fra 2,0 m til 2,5 m.

Miljøtilstand
Fårup Sø ligger øverst i en tunneldal i Grejs-Å-vandløbssyste-
met. Søen har en stor rekreativ og turistmæssig betydning,
idet den anvendes til badning, og der ligger en camping-
plads og et put-and-take fiskeri tæt ved søen.

Fårup Sø er en relativ dyb sø med en maksimumdybde på
11,1 meter og en middeldybde på 5,6 meter. Søens over-
fladeareal er på 99 ha, og oplandsarealet er på 1.280 ha,
hvoraf hovedparten, ca. 75% er dyrket. Dyretætheden på
omkring 1,3 dyreenheder/ha dyrket areal ligger lidt over gen-
nemsnittet for amtet. I oplandet ligger 2 dambrug, og der er
registreret ca. 100 ukloakerede ejendomme.

Der forekommer spredte bestande af undervandsplanter i
søen. Fiskebestanden domineres af aborrer, skaller og bra-
sen. Sigtdybden er gennem de seneste år steget kraftigt fra
ca. 1,3 m til omkring 3 meter i sommerperioden. Til trods for
de forbedrede lysforhold er undervandsplanterne svækkede
og i tilbagegang. De ændrede økologiske forhold i Fårup Sø
kan især tilskrives direkte og indirekte effekter af vandre-
muslingen Dressina Polymorfa, som har bredt sig kraftigt
siden midten af 1990’erne. Muslingens store evne til at fil-
trere plankton vurderes at have forårsaget den forbedrede
sigtdybde.

Til trods for at kravet til sigtdybden er opfyldt i Fårup Sø, er
målsætningen om et alsidigt og varieret plante- og dyreliv 
ikke opfyldt. Årsagen er for stor fosforstilførsel og ændrede
biologiske forhold i søen. Søen tilføres ca. 1.100 kg fosfor
årligt fra oplandet.

Opfølgning på Regionplan 1997
De to dambrug ved Fårup Sø skal nedbringe belastningen til
20 kg inden udgangen af 2006. Udledningen fra et tredie
dambrug ophørte i 2001, da det blev ombygget til et put-
and-take fiskeri. Der er planlagt forbedret rensning af hus-
spildevand fra ukloakerede ejendomme, i Vejle Kommune i år
2003, Egtved Kommune i år 2001 og 2004, og i Jelling Kom-
mune i 2001. Hovedparten af oplandsarealet til søen er dyr-
ket. Der er indgået frivillige aftaler om miljøvenlig drift på
ca. 80 ha.

Forslag til handlinger
For at få målsætningen til søen opfyldt er det nødvendigt at
reducere den nuværende fortilførsel til søen på omkring
1.000-1.200 kg fosfor/år med i størrelsesordenen 300-500
kg.

Effektuering af de planlagte tiltag overfor spredt bebyggelse
forventes at reducere fosforbidraget med mindst 40 kg.
Dambrugsbidraget forventes reduceret til ca. 20 kg. Det
ændrede krav til sigtdybden får ikke betydning for kravet om
fosforrensning overfor dambrugene.
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Spredt bebyggelse
6%

Dyrkede arealer 18% 

Baggrund
(Natur og dyrkning)

8%

Dambrug
16%

Grundvand
52%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Fårup Sø.
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Der er endvidere behov for at få reduceret bidraget fra land-
brugsarealer. Det kan bl. a. ske ved, at der indgås flere frivil-
lige aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift. De nuværende
aftaler omfatter ca. 15 % af det areal, der er udpeget som
miljøfølsomme landbrugsområder. I alt er der udpeget 550
ha i oplandet til Fårup Sø. Med dyretætheder på 1,3 dyreen-
heder pr. ha i oplandet vil det dog være realistisk at forvente
en beskeden udnyttelse af muligheden for at indgå MVJ-
aftaler, og der vil derfor være et særligt behov for at undgå
risiko for udvaskning af fosfor som følge af overgødskning
ved udbringning af husdyrgødning i oplandet.

Rands Fjord

Miljøtilstand
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 5 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre og gedde dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 0,9 m og aldrig under 0,5 m
•  Maksimal fosfortilførsel 3000 kg pr. år

Målsætning er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybde er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Rands Fjord er opstået som en afsnøring fra Vejle Fjord ved
inddæmning og har udviklet sig til en ferskvandssø, hvor
hovedparten af vandforsyningen kommer fra Spang Å. Land-
skabet omkring Rands Fjord er bakket med en mosaik af
kreaturgræssede enge og overdrev, dyrkede marker og stejle
dalskrænter med skovbevoksning. Med sin beliggenhed i
naturskønne omgivelser mellem Vejle og Fredericia har
Rands Fjord stor rekreativ betydning.

Rands Fjord er en af amtets største søer med et overflade-
areal på 140 ha. Søen er lavvandet med en maksimal vand-
dybde på ca. 2 meter og en middeldybde på 1,26 m. Søens
afstrømningsopland er meget stort med et areal på 13.860
ha, hvoraf det dyrkede areal udgør ca. 71%. Dyretætheden
på 0,7-1 dyreenheder/ha dyrket jord må karakteriseres som

forholdsvis moderat. Der er enkelte renseanlæg i oplandet,
og der er registreret ca. 929 ukloakerede ejendomme.

Søen har i perioder en udbredt undervandsvegetation be-
stående af børstebladet vandaks. Fiskebestanden er ugunstigt
sammensat med få rovfisk og store mængder brasen og skal-
ler. Søen er præget af kraftig algevækst om sommeren. Den
seneste målte sigtdybde er på 0,5 m, og den laveste målte
sigtdybde er på 0,3 m. Rands Fjord opfylder ikke målsætnin-
gen på grund af dårlig sigtdybde og manglen på et varieret og
alsidigt plante- og dyreliv. Årsagen er, at søen tilføres for store
mængder fosfor fra oplandet. Om sommeren sker der yderlige-
re en belastning med fosfor fra søbunden som følge af høje
vandtemperaturer og iltforbrugende processer ved søbunden.
Den skæve sammensætning af fiskebestanden er med til at
fastholde søen i en dårlig miljøtilstand. Søen tilføres ca. 4-4,5
tons fosfor årligt.

Opfølgning på Regionplan 1997
Børkop og Fredericia Kommuners spildevandsplaner for
ukloakerede ejendomme forventes effektueret inden hen-
holdsvis 2007 og 2010. På omkring 300 hektar landbrugs-
jord er der indgået frivillige aftaler om miljøvenlig jordbrugs-
drift. Flere renseanlæg i oplandet er enten nedlagt, eller der
er etableret forbedret rensning.

Forslag til handlinger
For at målsætningen for Rands Fjord skal kunne opfyldes, er
det nødvendigt at reducere belastningen med fosfor yderli-
gere. Den samlede fortilførsel til søen skal reduceres til
omkring 3 tons fosfor pr. år fra den nuværende belastning på
4-4,5 tons pr. år.
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Spredt bebyggelse
23%

Dyrkede arealer
52%

Baggrund (Natur og dyrkning)
17%

Punktkilder
8%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til 
Rands Fjord.



Det forudsættes, at effektueringen af kommunernes spilde-
vandsplaner reducerer fosforbidraget fra husspildevandet med
mindst 880 kg. Landbrugets fosforbidrag kan bl.a. reduceres
ved, at der indgås flere frivillige aftaler om miljøvenlig jord-
brugsdrift. De nuværende aftaler udgør ca. 10 % af det areal,
der er udpeget som særlig miljøfølsomme landbrugsområder. I
alt er der udpeget 2770 ha i oplandet til Rands fjord. Med
dyretætheder på op til 1 dyreenhed pr. ha i oplandet vil det
være realistisk at forvente en moderat udnyttelse af mulighe-
den for at indgå MVJ-aftaler, og der vil derfor være et behov
for at undgå risiko for udvaskning af fosfor som følge af
overgødskning ved udbringning af husdyrgødning i oplandet.

Rands Fjord er under opfyldning i vestenden på grund af
aflejring af partikulært materiale fra Spang Å. Der er behov
for at bremse denne udvikling ved at mindske materiale-
transporten i åen. Når fosfortilførslen er tilstrækkelig ned-
bragt, kan der blive tale om at opfiske skaller og brasen.

Løgfrøvandhuller

Dulmose

Målsætning
Skærpet målsætning på grund af særlige naturinteresser
(A1). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af udbredt vandplantevegetation
•  Levested for løgfrø

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
I oplandet til Vejle Fjord har et område med løgfrøvandhuller
ved Dulmose fået en skærpet målsætning. Området er på ca.
30 ha og rummer flere moser med mange små vandhuller
under 0,1 ha, og der er derfor et stort spredningspotentiale
for frøerne. Omkring moseområderne ligger der engarealer
og enkelte dyrkede arealer. Der er ikke fundet dræn eller
vandløb med udledning til vandhullerne. Målsætningen vur-
deres at være opfyldt, men vandområdet er generelt ufuld-
stændigt beskrevet.

Forslag til handlinger
Der er behov for en mere indgående undersøgelse af områ-
det. Det skal sikres, at vandhullerne fortsat ligger uforstyrre-
de hen, og at overfladevand og dræn fra de nærliggende
dyrkede marker ikke tilledes vandområdet.
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Vandløbene i oplandet til Vejle Fjord

De største tilløb til Vejle Fjord er Vejle Å, Grejs Å, Rohden Å
og Bredstrup Å. Af mindre vandløb kan nævnes Egtved Å,
Ødsted Bæk og Højen Å (tilløb til Vejle Å), Hørup Bæk (tilløb
til Grejs Å) samt Skærup Å og Gammelby Mølleå, der løber
ud i Bredstrup Å. Endvidere kan nævnes Tirsbæk, Ulbæk og
Rosenvold Å, der løber direkte ud i Vejle Fjord fra nordsiden
samt Ibæk, der løber ud i Vejle Fjord fra sydsiden.

Målsætninger
I Vejle Fjord-systemet er der 510 km målsatte vandløb. For-
delingen af de forskellige målsætninger er vist i figur 3.4. For
de enkelte vandløb henvises til målsætningskortet eller
amtets hjemmeside.

Langt de fleste vandløb har den generelle B-målsætning,
som gælder for hele Vejle Å, Egtved Å, Bredstrup Å og Roh-
den Å’s hovedløb. Her skal der være et alsidigt og varieret
dyre- og planteliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig

aktivitet. Enkelte vandløbsstrækninger har den lempede D-
målsætning. Nogle vandløb har den skærpede A-målsæt-
ning, fordi de har nogle særlige fysiske forhold eller huser en
særlig plante- eller dyreart. Det kan eksempelvis være en
god bestand af døgnfluen Rhithrogena germanica, som i
Danmark nu kun findes i Højen Å. Baggrunden for A-målsæt-
ningen i hvert enkelt vandløb er angivet i bilag 1. I visse B3
målsatte vandløb med meget ringe fald er der lempede krav
til miljøtilstanden, eksempelvis den kanaliserede del af
Knabberup Bæk. B3 vandløb med lempede krav fremgår af
bilag 2.

De nærmere kvalitetskriterier for de forskellige typer af mål-
sætninger er beskrevet i vandområdeplanens generelle del.
Målsætningerne er vist på kortbilaget og på amtets hjemme-
side.
Ved vandløbene i Vejle Fjord-systemet ligger der 42 dam-
brug. Målsætningsklasserne for vandløbsstationerne op-
strøms og nedstrøms dambrugene fremgår af bilag 3.

Vandløbene i oplandet til Vejle Fjord
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Figur 3.4. Fordeling af 510 km målsatte vandløb i Vejle Fjords opland.



Miljøtilstand
I perioden 1993-2001 har Vejle Amt undersøgt vandløbene i
Vejle Fjords opland på 647 stationer. Hovedparten er under-
søgt i perioden 1996-2001, men en del stationer i kildevæld
er undersøgt tilbage i 1993 og er også taget med i denne
opgørelse. Det er ved alle stationer vurderet, om miljøkvali-
teten med hensyn til smådyr lever op til regionplanens mål.
Vurderingen er lavet ud fra antallet og artssammensætnin-

gen af smådyr på de enkelte vandløbsstrækninger. Se mere
herom i Vandområdeplanens generelle del.

67% af de undersøgte vandløb i Vejle Fjords opland lever op
til målsætningen, hvilket er bedre end i amtet som helhed
(57% målopfyldelse). Fordelingen af miljøtilstanden i vand-
løbene, udtrykt som en faunaklasse, ses i figur 3.5.
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Figur 3.5. Fordeling af faunaklasser på 647 vandløbsstationer i tilløbene til Vejle Fjord 1993-2001. 67 % af vandløbsstationerne har en acceptabel faunaklasse med et varieret liv af
smådyr.

Årsager til manglende målopfyldelse
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er det vur-
deret, om miljøkvaliteten lever op til de stillede kvalitetsmål.
De steder, hvor målet ikke er opfyldt, er årsagen så vidt
muligt vurderet. De forskellige typer årsager samt den pro-
centvise fordeling fremgår af figur 3.6.

De to væsentligste årsager til, at målsætningerne ikke er
opfyldt, er dels forurening fra ukloakerede ejendomme,

kloakoverløb, renseanlæg og dambrug, dels dårlige fysiske
forhold.

Af andre årsager til manglende målopfyldelse kan nævnes
gift, søpåvirkning og fattigt dyreliv som følge af fauna-
spærringer eksempelvis rørlægninger og styrt ved vejunder-
føringer. Ofte er årsagen en kombination af flere miljøproble-
mer.
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Figur 3.6. Fordeling af årsagerne til manglende målopfyl-
delse i vandløbene på 217 stationer i oplandet til Vejle Ford
i perioden 1993-2001. Ved mange vandløbsstationer er der
registreret mere end ét problem.

Vandløbenes fysiske forhold
I forbindelse med undersøgelser af vandløbene er de fysiske
forhold blevet registreret og vurderet. Ud fra bredde, dybde,
vandhastighed, bundforhold m.v. er vandløbenes egnethed
som levested for fisk og smådyr vurderet til en af følgende 4
kategorier: Optimal, acceptabel, uacceptabel eller meget rin-
ge. Fordelingen af de fysiske forhold fremgår af figur 3.7.

Meget ringe
16%

Acceptabel
41%

Optimal
26%

Uacceptabel
17%

Figur 3.7. Fordeling af de fysiske forhold på 647 vandløbsstationer i Vejle Fjords
opland i perioden 1993-2001. 67% af vandløbsstationerne har tilfredsstillende fysiske
forhold.

67 % af de 647 vandløbsstationer har tilfredsstillende fysiske
forhold. Men 16 % har så ensformige fysiske forhold, at
mange smådyr alene af denne grund ikke kan leve der, fordi
deres levested mangler.

Det karakteristiske for området – særlige forhold
Vejle Å-systemet er kendt for sine mange dambrug. 40 af
amtets 76 dambrug er placeret ved Vejle Å-systemet med de
fleste i Egtved Å-systemet og den øverste del af Vejle Å med
tilløb.

Grejs Å, Højen Å og dele af Vejle Å har et kuperet opland
med stejle skovklædte skråninger, hvor mange kildebække
har deres udspring. Disse oftest uforstyrrede småbække har
en spændende fauna og bidrager med rent vand og smådyr
til de nedstrøms liggende større vandløb.

Grejs Å’s kraftige fald har været årsag til, at der blev bygget
mange vandmøller ved åen. Mølleopstemningerne har imid-
lertid spærret for fisk og smådyrs vandring op- og nedstrøms
i Grejs Å. Men efter etableringen af en række stryg er Hop-
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balle Mølle i dag den sidste faunaspærring i Grejs Å’s hoved-
løb fra Fårup Sø til Vejle Å. Muligheden for at skabe passage
for fisk og smådyr ved Hopballe Mølle bliver undersøgt.

Højen Å er kendt for sin bestand af døgnfluen Rhithrogena
germanica, som i Danmark nu kun findes i Højen Å. Åen har
med sit store fald, hurtigt rindende vand og sit løb igennem
skov køligere vand end de fleste andre danske vandløb, og
åen har derfor arter, som man ellers kun finder i bjergbække.
Bestanden af Rhithrogena germanica i Højen Å betragtes da
også som en rest fra perioden umiddelbart efter sidste istid.

Vejle Fjords opland har mange vandsystemer med en god
ørredbestand. Specielt har Rohden Å fået en god bestand af
ørreder, og der bliver ikke længere sat ørreder ud her. Det
samme gælder f.eks. også Grejs Å og Højen Å, som i løbet af
de seneste år har fået flotte ørredbestande, der i modsæt-
ning til tidligere klarer sig uden udsætninger.

Ibæk, som løber direkte ud i Vejle Fjord, har som det eneste
vandløb i Vejle Fjords opland stadig en oprindelig, selvrepro-
ducerende bestand af havørreder. Det gør Ibæk til et vandløb
af national betydning.

Opfølgning på Regionplan 1997
Siden sidste regionplan er der gennemført forskellige projek-
ter for at nå målene i Vejle Fjord-systemet:

•  Der er nedlagt tre renseanlæg i oplandet. Skærup Rense-
anlæg og Knabberup Renseanlæg er nedlagt i 2000 og
spildevandet ledes nu hhv. til Brejning Renseanlæg og 
Vejle Centralrenseanlæg. Skibet Renseanlæg er nedlagt i
2001 og spildevandet ledes nu til Vejle Centralrense-
anlæg. Der er sket forbedringer i bækken nedstrøms.

•  Samtlige kommuner, der ligger i oplandet til Vejle Fjord,
har i år 2000 vedtaget spildevandsplaner for spildevands-
rensning i det åbne land.

•  Indtil 1997 blev der produceret strøm i Grejs Mølle’s turbi-
ne. Tidligere spærrede opstemningen ved møllen for
havørreder, der forsøgte at trække længere op i vandløbet
for at gyde. Men opstemningen er nu lavet til to lange
stryg, så ørrederne uden problemer kan svømme forbi
møllen.

•  Elektromøllen i Grejs Å blev gjort passabel i 1999, og alle-
rede i efteråret 2000 konstaterede amtet, at havørrederne
var i stand til at svømme forbi Elektromøllen på deres
gydevandring. Nu er der således fri fiskepassage i Grejs Å
helt op til Hopballe Mølle.

•  I Rohden Å er der lavet stryg ved Røde Mølle Dambrug i
1998, og der er etableret stryg i Lammebæk og Sparrebæk
ved Årup Mølle i 2001.

•  I Bredstrup Å er der etableret stryg ved Gammelby Mølle i
2001.

•  I 1997 blev Vejle Å gensnoet ved avlsgården ved Haralds-
kær og tilhørende arealer blev udlagt som vådområder.
Ved Haraldskær Fabrik er der etableret stryg i 1998, og i
2001 er der etableret stryg i Høllund Bæk ved Høllund
Mølle. I 2002 er opstemningen ved Vingsted Dambrug i
Vejle Å fjernet og ombygget til et stryg, så der nu er fri
passage i det meste af hovedløbet. I 2002 er en række
rørlagte strækninger af Molbæk også fjernet.

•  I Egtved Å er der etableret stryg ved Bøgvad Fiskeri i 1998
samt ved Nybjerg og Åkærlund Dambrug i 1999.



Forslag til handlinger
Tilstanden i vandløbene kan forbedres, så målsætningen 
kan opfyldes, se boks 1.1 under ”Oplandet til Horsens Fjord”
side 25.

Nogle forslag til forbedring af miljøtilstanden i de lokale
vandløb kan nævnes. Det skal dog præciseres, at der kun er
tale om eksempler (lignende projekter bør laves efter behov i
andre vandløb):

•  Fortsat arbejde på at få faunapassage i hele Vejle Å-syste-
met, så havørreden og andre fisk igen har passagemulig-
heder til gydepladser i den øvre del af vandløbene, eksem-
pelvis ved Kobberbæk Dambrug i Vejle Å. Spærringer ved
andre dambrug som f.eks. opstemningen i Hørup Bæk bør
også gøres passabel, ligesom turbineanlæggene i hoved-
løbet.

•  Nedsætte antallet af kloakoverløb fra overløbsbygværker.
Højen Å er eksempelvis påvirket af overløb fra et over-
løbsbygværk opstrøms hovedvej A10 ved Ny Højen.

•  Udledning af regnvand fra store overfladearealer uden til-
hørende regnvandsbassiner bør udjævnes ved at etablere
våde enge og andre naturområder, samt i videst muligt
omfang etablere nedsivning på eller ved befæstede area-
ler. Rohden Å (Urlev Å) neden for Hornshyld ville nyde
godt af sådanne tiltag i oplandet. Det samme gælder
Skærup Å nedenfor Vinding.

•  Lave handleplaner for problematiske vandløb og følge op
på disse. Eksempelvis har Vejle Kommune planer om at
lave en handleplan for Bybækken, der har status som en
del af kommunens regnvandskloaksystem, men skal leve
op til en faunaklasse 4. Bybækken lider under mange
regnvandsbetingede udløb, som til tider indeholder giftige
stoffer for smådyr og fisk.

•  Forbedre de fysiske forhold for fisk og smådyr ved at
udføre mindre restaureringer. Dette har eksempelvis 
Fredericia Kommune planer om i samarbejde med lokale
sportsfiskere i Egum Møllebæk. Tilsvarende har Vejle
Sportsfiskerforening taget initiativ til at starte med restau-
rering af tilløb til Vejle Å som f.eks. Ballegab Bæk og Kvak
Møllebæk.
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Indledning
Oplandet er 35841 ha stort og består af slettelandskaber i
den vestlige del og morænebakkelandskaber mod øst foru-
den ådalslandskaberne omkring Kolding Å-systemet. Jorden
består hovedsagelig af sandet lerjord i den østlige del og ler-
blandet sandjord i den vestlige del. Der findes store natur-
værdier i de skarpt skårne ådale omkring Vester Nebel Å og
Åkær Å. Her findes artsrige kærområder og stejle overdrev.

Nedbøren i oplandet ligger på mellem 700 og 800 mm pr. år.

Kolding Å med de større tilløb Åkær Å, Vester Nebel Å,
Almind Å, Drabæks Mølleå og Seest Mølleå udmunder i Kol-
ding Fjord og afvander et område på 29.350 ha.

Af søer i vandløbssystemet kan nævnes Skærsø, Donssøerne,
Stallerup Sø, Dollerup Sø, Marielund Sø og Kolding Slotssø.

Kolding Fjord er i forhold til de øvrige fjorde i amtet lille i
forhold til det store opland. Vandets opholdstid i inderfjor-
den er 10 gange længere end i yderfjorden.

For en beskrivelse af målsætningerne henvises til ”Den
generelle del”.

Sammenfatning
Der har ikke været nogen udvikling i miljøtilstanden i Kol-
ding Fjord siden 1989, og miljømålsætningen for fjorden er
stadig ikke opfyldt. Kolding Fjord er den mest belastede fjord
i amtet, hvad angår udledninger af næringsstoffer, og fjorden
er hver sommer præget af masseopblomstringer af alger.
Endvidere er der fundet en lang række miljøfarlige stoffer i
havmiljøet. Der er behov for at gribe ind over for den diffuse

udledning af næringsstoffer fra de dyrkede arealer. Udled-
ning fra punktkilder kan have en forholdsvis stor betydning
om sommeren, hvorfor en fortsat indsats for at få reduceret
udledningen vil være nødvendig. Derudover er der behov for
at få sat fokus på udledningen af miljøfarlige stoffer og
udfaset eller begrænset udledningen af disse stoffer mest
muligt.

Målsætningen er ikke opfyldt for de 6 større søer i oplandet.
4 af søerne modtager et væsentligt bidrag af fosfor fra dyr-
kede arealer, og 3 af disse modtager derudover et væsentligt
bidrag af fosfor fra den spredte bebyggelse. Af de 2 bynære
søer i Kolding er den ene sø påvirket af tidligere tiders udled-
ning af spildevand, mens den anden sø især er påvirket af til-
ledning af vand fra befæstede arealer.

57 % af de undersøgte vandløb lever op til målsætningen.
Der er sket en betydelig forbedring af miljøtilstanden igen-
nem de seneste 5-10 år. De primære årsager til, at målsæt-
ningen ikke er opfyldt i 43 % af vandløbene, er dårlige fysi-
ske forhold i vandløbene og udledning af spildevand fra den
spredte bebyggelse. Det er derfor nødvendigt at fokusere på
at forbedre de fysiske forhold ved restaurering og skånsom
vedligeholdelse, også i de private vandløb.

Indførelse af miljøvenlig jordbrugsdrift vil kunne reducere
udledningen af næringsstoffer til søerne og fjorden og med-
virke til at forbedre de fysiske forhold i vandløbene.



Der er betydelige rekreative interesser knyttet til Kolding
Fjord såsom sejlads, badning, fiskeri, dykning, jagt m.m. Fjor-
den tiltrækker i lighed med de øvrige fjorde mange turister,
der gerne vil bo ved vandet. Ved Kolding Fjord er der placeret
sommerhusområder, campingplads, feriecentre og hoteller,
der giver mulighed for ophold ved vandet. De natur- og land-
skabsmæssige værdier gør også området meget attraktivt
for bosætning.

Kolding Fjord er en forholdsvis lille fjord med et overflade-
areal på 14,7 km2 og et vandvolumen på 0,077 km3. Fjorden
er relativt lavvandet med dybder i inderfjorden på op til 4
meter og i yderfjorden op til 15 meter. Opholdstiden af van-
det er relativ lang i inderfjorden – om sommeren omkring
100 dage, hvilket er 10 gange længere end i yderfjorden. I
yderfjorden er der en stor vandudveksling med Lillebælt som
følge af hvirvelstrømme dannet af den kraftige strøm i Lille-
bælt.

Miljøtilstand
På grund af Kolding Fjords beskedne volumen i forhold til
oplandets størrelse er Kolding Fjord den mest belastede fjord
med næringsstoffer i amtet, hvilket viser sig ved store

opblomstringer af alger i sommerperioden. Der har ikke
været nogen udvikling i miljøtilstanden i Kolding Fjord siden
1989. Opblomstringer af alger er tæt koblet til belastningen,
der især for det diffuse bidrags vedkommende, er tæt koblet
til mængden af nedbør. I de tørre år 1989 og 1996-1997 var
der således forholdsvis lave algebiomasser i Kolding Fjord
om sommeren, mens der i resten af perioden var betydeligt
højere algebiomasser 

Det stemmer godt overens med tilførslerne af kvælstof og
fosfor. En kildeopsplitning af belastningen viser, at den diffu-
se stoftilførsel er dominerende, både hvad angår kvælstof og
fosfor (figur 4.1). Bidraget fra punktkilder udgør dog stadig
for fosfors vedkommende en væsentlig del af den samlede
stoftilførsel. I sommerperioden har bidraget fra punktkilder
relativ stor betydning, idet det diffuse bidrag er lille, og pro-
duktionen af plankton i fjorden samtidig er næringsstofbe-
grænset.

I 2000 blev der tilført 966,6 tons kvælstof og 26,2 tons fos-
for til Kolding Fjord fra land.

Kolding Fjord
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Figur 4.1.a. Stoftilførslen af kvælstof til Kolding Fjord for perioden 1989 til 2000 fordelt på kilder.
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Når der ses bort fra naturbidraget udgør fosforbidraget fra
jordbruget godt 60 % af den samlede fosforudledning til
vandområdet. Jordbruget er dermed suverænt den største
kilde til inderfjordens fosforbelastning. Den spredte bebyg-
gelse udgør i sommerperioden op til 20 % af den samlede
fosforbelastning af inderfjorden og er dermed en væsentlig

kilde. En reduktion af denne kilde vil derfor også have en
positiv effekt på fjordens miljøtilstand og være et skridt i ret-
ningen af reducerede algemængder og klarere fjordvand,
med de positive følgeeffekter det vil have på plante- og
dyrelivet herunder fiskene i fjorden (figur 4.2).
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Figur 4.1.b. Stoftilførslen af fosfor til Kolding Fjord for perioden 1989 til 2000 fordelt på kilder.
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Figur 4.2. Tilførsel af fosfor til Kolding Fjord i 2000 fordelt på månder.



Der er normalt ikke iltsvind i Kolding Fjord. De relativt gode
iltforhold i fjorden skyldes dels den store vandudveksling
med Lillebælt, dels at fjorden er ret lavvandet, hvilket bevir-
ker, at der ikke er en særlig udpræget lagdeling i vandmas-
sen. Det kan dog ikke udelukkes, at der i perioder med man-
ge alger er natlige iltsænkninger, der kan give lokale iltsvind.
I efteråret 1999 blev der ved flere lejligheder målt iltindhold
i inderfjorden under 4 mg O2/l, hvilket er kritisk for fisk og
bunddyr.
Der er ikke sket nogen udvikling i hverken hovedudbredelsen
eller den maksimale dybdeudbredelse af ålegræs i inderfjor-
den i perioden 1988-2000 (figur 4.3). Ved sammenligninger
af den registrerede og den beregnede udbredelse af ålegræs
kan det konkluderes, at ålegræsset stort set er udbredt, som
det kunne forventes ud fra lysforholdene. Det passer med, at
der i Kolding Fjord området stort set kun er foretaget skrab-
ning efter muslinger i den yderste del af fjorden, således at
der - i modsætning til de andre fjorde - ikke er sket fysiske
forstyrrelser af bunden. Det er således kun lyset, der begræn-
ser dybdeudbredelsen af ålegræs i Kolding inderfjord.
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Figur 4.3. Dybdeudbredelse af ålegræs i Kolding Fjord. På figuren er dels vist status
for 1999 (helt grønne) dels målet for ålegræsudbredelsen (grønne prikker).

Bundfaunaen i inderfjorden er mere artsrig end i de øvrige
fjorde, sandsynlig fordi der i mange år ikke har været mus-
lingskrabning og dermed fysiske forstyrrelser af bunden i fjor-
den. Bundfaunaen i Kolding Fjord må imidlertid betegnes som
præget af mange forurenings-tolerante arter, der er typiske
for områder med en moderat organisk forurening og en høj
produktion af alger i vandet. Bundfaunaen i Kolding Fjord er

således totalt domineret af muslinger, og det er typisk for
områder med en moderat organisk forurening. Børsteormene
er rigt repræsenteret selv om disse arter kun udgør en for-
holdsvis lille del af den samlede biomasse. Der har ikke kun-
net konstateres noget fald i antallet af forurenings-tolerante
bunddyr i undersøgelsesperioden 1989 til 2000.

Vejle Amt har i de seneste år sat større fokus på forekomsten
af de miljøfarlige stoffer i havmiljøet.
I en undersøgelse af havsedimenter fra 1998 foretaget af Lil-
lebæltssamarbejdet blev 66 stationer undersøgt for 110 for-
skellige miljøfarlige stoffer.

Undersøgelsen viste, at Vejle og Kolding fjorde tilsyneladen-
de er de mest belastede fjorde. De højeste værdier af en
række stoffer er fundet her, se afsnit i den generelle del om
Hav og Fjord.

Opfølgning på Regionplan 1997

Figur 4.4. I de grønne områder er der indført forbud mod muslingefiskeri fra 1. januar
1999.

Fra 1.1.1999 er muslingeskrab blevet forbudt i den inderste
del af Kolding Fjord (figur 4.4). Da der ikke har været muslin-
geskrabning i inderfjorden i en årrække er fjordens nuværen-
de plante- og dyreliv ikke præget af fysiske forstyrrelser, men
primært kun af forureningstilstanden. Forbudet vil imidlertid
sikre, at der ikke senere kan ske fysiske skader på plante- og
dyrelivet i fjordens lavvandede områder.
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Målsætninger
Kolding Fjord er målsat med en generel målsætning, der
siger, at fjorden skal have et naturligt og alsidigt plante- og
dyreliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet.

For at den generelle målsætning kan siges at være opfyldt,
er der en række krav, der som minimum skal være opfyldt set
i gennemsnit over en 5 års periode:

•  Der må ingen masseopblomstringer være i Kolding yder-
fjord og i inderfjorden må kun 30 % af målingerne i som-
merperioden være masseopblomstringer. En masseop-
blomstring er defineret som en klorofyl a koncentration >
8 µg/l.

•  Sommermiddelkoncentrationen af klorofyl a må ikke være
højere end 7 og 2 µg/l i henholdsvis inder- og yderfjord.

•  Sommersigtdybden skal minimum være 5 meter i inder-
fjorden og 8 meter i yderfjorden.Ålegræsset skal være
udbredt til 4 meters dybde i inderfjorden og 6 meters dyb-
de i yderfjorden.

•  Iltkoncentrationen skal overalt være over 2 mg /l.
•  Bundfaunaen i inderfjorden skal være mindre præget af

forureningstolerante arter og i de yderste dele af fjorden
skal der være 80-140 individer pr. m2 af slangestjerne og
østersømusling Macoma calcarea skal stige i antal.

Figur 4.5. På figuren er vist målsætningen for Kolding Fjord. De grønne prikkede
områder angiver hvor langt ålegræsset skal være udbredt for at den generelle målsæt-
ning er opfyldt. De blå linier angiver badeområder med skærpet målsætning. De røde
felter/prikker angiver områder med lempet målsætning henholdsvis nærområde ved
havn/spildevandsudledning og havbrug. De røde streger angiver afgrænsningen af
fjordafsnittene inderfjord/yderfjord/åbent hav. Lysegrønne afgrænsning er Vildreserva-
tet i Kolding Fjord.

Årsager til, at målsætningen ikke er opfyldt
Forholdene i Kolding Fjord kan ud fra ovennævnte parametre
beskrives således i 2000:

•  Der blev i inderfjorden registreret 9 masseopblomstringer
af alger ud fra definitionen på 8 µg/l klorofyl a svarende
til, at 64 % af prøvetagningerne i sommerperioden var
masseopblomstringer.

•  Den gennemsnitlige sommerbiomasse af alger i inderfjor-
den udtrykt som klorofyl a lå på godt 10 µg/l.

•  Den gennemsnitlige sommersigtdybde var 2,3 meter i
inderfjorden.

•  Den maksimale dybdegrænse for ålegræsset i inderfjorden
var 2 meter og i yderfjorden godt 4 meter.

•  De lavest målte iltkoncentrationer var på 5,6 mg O2/l. Der
kan have været natlige iltsænkninger i forbindelse med de
kraftige algeopblomstringer.

•  Bundfaunaen i inderfjorden er fortsat præget af mange
forureningstolerante arter, der er typiske for områder med
en moderat organisk forurening og en høj produktion af
alger i vandet. Bundfaunaen i inderfjorden var mere forar-
met i 2000 end årene før, sandsynligvis som resultat af
dårlige iltforhold i 1999. I yderfjorden var bundfaunaen
mere talrig og med forekomst af flere iltsvindsfølsommme
arter. Der blev imidlertid kun fundet 41 slangestjerner pr.
m2 og Macoma calcarea blev ikke fundet.

Udfra en samlet vurdering af forholdene i Kolding Fjord kan
det derfor konkluderes, at målsætningen for Kolding Fjord
ikke er opfyldt.

Det er den diffuse belastning, der er den helt dominerende
kilde især for kvælstof- men også for fosforbelastningen. Der
skal således ske en reduktion i udledningen fra de diffuse
udledninger - primært fra landbrug – for at der vil kunne ske
en bedring i fjordens tilstand. I sommerperioden kan punkt-
kildernes bidrag af fosfor og kvælstof imidlertid også have
stor betydning, da det diffuse bidrag er relativt lille på dette
tidspunkt og produktionen af alger i fjorden samtidig er
næringssaltbegrænset.

Forslag til handlinger
•  Begrænse udledningen af næringssalte til fjorden især fra

den diffuse belastning, herunder landbruget, men også fra
den spredte bebyggelse og øvrige punktkilder. I forbindel-



se med den diffuse belastning arbejdes der på en øget
brug af følgende ordninger: udlæg af våde enge, brug af
MVJ-ordninger og øget skovrejsning. Se de konkrete pro-
jekter og forslag til projekter nedenfor.

•  Begrænse udledningen af miljøfarlige stoffer til fjorden.

I forbindelse med udledningen fra den spredte bebyggelse er
oplandet til Kolding Fjord udpeget som indsatsområde m.h.t.
fosforrensning, se kortbilaget og under afsnittene om ”Hav
og Fjord” og ”Udledning fra mindre renseanlæg” i den
generelle del af Vandområdeplanen.

Ekstensivering af de ånære arealer ved Åkær Å, fortsat
græsning af enge og overdrev langs åen og inddragelse af
yderligere ånære arealer til vedvarende græs, der ikke eller
kun i ringe omfang gødes og sprøjtes, vil også være af stor
betydning.

I ådalene langs Vester Nebel Å, Alminde Å og Kolding Å er
det vigtigt med fortsat afgræsning af enge og overdrev langs
vandløbet, og der bør ske bestræbelser på at få lagt yderlige-
re ånære arealer ud til vedvarende græs, der ikke eller kun i

ringe omfang gødes eller sprøjtes. Langs Almind Å opstrøms
Dons Nørresø vil forbedringer kunne komme gennem tilbud
om etablering af våde enge.

Etablering af udvidede bræmmer langs øvre del af Halskov
Bæk, Borlev Bæk og Bølling Bæk.

Der er i amtets naturplan forslag til at udlægge ny natur på
2309 ha i oplandet. Det omfatter især dyrkede arealer, der
ligger i tilknytning til Kolding Å, Åkær Å og Vester Nebel Å.
Se mere herom i amtets naturplan.

For udledning af miljøfarlige stoffer henvises til den generel-
le del i afsnittene om ”Udledninger af miljøfarlige stoffer”,
”Hav og Fjord”, ”Dambrug” og ”Spildevand”.
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Søerne i oplandet til Kolding Fjord
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Skærsø

Målsætning
Skærpet målsætning som sø med særlige naturinteresser og
anvendelse til badning (A1,2). Følgende mål og krav skal
være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede
vandplanter, herunder almindelig forekomst af
grundskudsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 3,0 m og aldrig under 1,5 m
•  Maksimal fosfortilførsel 5 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætningen er uændret fra sidste planperiode, og krav til
sigtdybden er skærpet fra 2,5 m til 3 m.

Miljøtilstand
Skærsø er 16 ha stor og lavvandet, bortset fra et mindre
område med en vanddybde på 7 meter. Skærsø var tidligere
en klarvandet lobeliesø, der blev flittig brugt til badning. I
dag er vandet imidlertid uklart af alger, bundvegetationen er
forarmet, fiskebestanden domineret af karpefisk, og der er
tilbagevendende iltsvind over dele af søbunden. Grundet sin
beliggenhed i intensivt dyrket landbrugsland er søens alge-
plankton kun sjældent begrænset af kvælstof, som man
ellers normalt ser i lobeliesøer, men derimod oftest af fosfor.
Den senest registrerede sommersigtdybde var på 0,7 m, og
den lavest målte var på 0,5 m.

Søen var tidligere kendt for en grundskudsvegetation, der er
karakteristisk for søer med rent vand. Ribe og Vejle Amter
ønsker livsbetingelserne for disse arter genskabt, og har
siden 1990 udført omfattende undersøgelser og foretaget
adskillige tiltag for at genskabe den gode miljøtilstand. Søen
er ikke i økologisk balance i dag, og derfor fortsætter restau-
reringsindsatsen. Der er ikke mange uprøvede muligheder til-
bage i selve søen, så indsatsen er nu rettet mod oplandet. En
del dyrkede arealer er taget ud af omdrift, og det kan derfor
forventes at kvælstofudvaskningen gradvis vil aftage til gavn
for miljøtilstanden. I dag dyrkes godt 10% af det 60 ha store
opland, og dyretætheden i området er næsten nul.

Det er vurderet, at søen tåler en belastning i størrelsesorde-
nen 5 kg fosfor om året forudsat en veletableret bestand af
rovlevende aborrer. Den aktuelle fordeling af kilderne til
belastning med fosfor er gengivet på figuren.

Opfølgning på Regionplan 1997
Målsætningen er ikke opfyldt. Restaureringsindsatsen har
omfattet justering af fiskebestanden, afskæring af spilde-
vand fra spredt bebyggelse og aftaler om skovrejsning og
miljøvenlig landbrugsdrift i det lille opland. Der er indgået
MVJ-aftaler eller aftale om ophør af gødskning på de dyrke-
de arealer, så der i dag kun er 7 ha i omdrift, hvor det ikke er
lykkedes at indgå aftale.

Forslag til handlinger
Søen modtager i størrelsesordenen 7 kg fosfor om året, hvor-
af 30 % stammer fra dyrkning af marker. Der vil blive arbej-
det på at eliminere dette bidrag, så søen kun udsættes for
naturens egen belastning. Oplandet skal i det hele taget fri-
holdes for initiativer, der på nogen måde kan øge nærings-
stofbelastningen af søen.

Nedbør
29%

Dyrkede arealer
31%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

40%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Skærsø.



Donssøerne med tilhørende moseområde

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 5 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Gedde dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 0,7 m og aldrig under 0,6 m
•  Maksimal fosfortilførsel 600 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Søsystemet er dannet i 1920’erne i forbindelse med bygning
af et vandkraftværk. Det består af Dons Nørresø og Dons
Søndersø med tilhørende moseområder. Hele systemet er
meget lavvandet med en gennemsnitsdybde på knap 1
meter. Miljøtilstanden i de to søer er dårlig, mens de tilknyt-
tede moseområder i visse områder har rodfæstet bundvege-
tation. Der er således tilstrækkelig klart vand i moserne til at
sikre en fremspiring af bundplanter, mens det ikke er tilfæl-
det i søerne. Det skyldes først og fremmest en stor mængde
af alger, men kraftig vind kan ophvirvle det løse bundmate-
riale og medvirke til at gøre vandet uklart. Den dårlige mil-
jøtilstand fastholdes af en uheldig sammensat fiskebestand.
Den senest registrerede sommersigtdybde var på 0,5 m, og
den lavest målte var på 0,4 m.

Årsagen til de mange alger og den deraf følgende dårlige
miljøtilstand er for stor tilførsel af fosfor fra dyrkede marker
og ejendomme uden kloaktilslutning i oplandet, hvoraf der
er 216. I dag dyrkes ca. 70 % af det 3061 ha store opland,
mens dyretætheden med 0,75 DE/ha er forholdsvis lav. Mål-
sætningen er ikke opfyldt. Fosforbelastningen svinger meget
fra år til år, og søsystemet modtager i størrelsesordenen 500
– 2500 kg fosfor om året. Heraf kommer op til halvdelen fra
dyrkede arealer og 10 – 60% fra den spredte bebyggelse,
men fordelingen mellem kilderne varierer efter nedbørsfor-
holdene. Fordelingen mellem kilderne i et gennemsnitsår
med en samlet belastning på 900 kg er gengivet på figuren.
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Opfølgning på Regionplan 1997
Ifølge kommunernes spildevandsplaner kan bidraget fra de
ukloakerede ejendomme forventes reduceret med mindst
250 kg i 2005. I ca. 5% af det dyrkede opland er der indgået
MVJ-aftaler.

Forslag til handlinger
Der er indledt forundersøgelser til et vådengsprojekt på
engen nord for Nørresø, og der er i forbindelse med et andet
projekt udsigt til en gennemgribende restaurering af hele
søsystemet incl. Stallerup Sø. Der er afskåret spildevand fra
renseanlæg i oplandet.

Søsystemet tåler i størrelsesordenen 600 kg fosfor om året.
Det vurderes derfor, at der i dag er behov for en samlet yder-
ligere reduktion af fosforbelastningen fra dyrkede arealer og
spredt bebyggelse i størrelsesordenen 300 kg/år. Når bidra-
get fra den spredte bebyggelse er reduceret i 2005, vil den
sidste nødvendige reduktion sandsynligvis kunne klares ved
MVJ-aftaler i oplandet. I dag er der MVJ-aftaler på mindre
end 20 % af det udpegede SFL-område, der udgør omkring
90 hektar. Med dyretætheder på 0,75 dyreenheder pr. ha i
oplandet vil det være realistisk at forvente en vis udnyttelse
af muligheden for at indgå MVJ-aftaler, men der vil også
være behov for at undgå risiko for udvaskning af fosfor som
følge af overgødskning ved udbringning af husdyrgødning i
oplandet.

Rensningsanlæg
11%

Dyrkede arealer
39%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

16%

Spredt bebyggelse
34%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Donssøerne.

Endvidere frigives stadig fosfor fra et depot på søbunden,
der blev opbygget, inden de større renseanlæg fik etableret
fosforfældning.
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Stallerup Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 5 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 1,0 m og aldrig under 0,9 m
•  Maksimal fosfortilførsel 800 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Stallerup Sø blev i forbindelse med etablering af Harte Vand-
kraftværk i 1920’erne væsentlig udvidet, så den i dag er 23,5
ha og har en gennemsnitsdybde på 2,1 meter. Miljøtilstanden
er meget dårlig og væsentlig påvirket af alger fra de ops-
trøms beliggende Dons-søer. Amtet har ikke observeret rod-
fæstede bundplanter i søen i forbindelse med tilsyn. Fiskebe-
standen formodes at bevæge sig frit mellem alle søerne i
systemet og derfor at være sammensat som i Dons Nørresø,
d.v.s. med stor overvægt af karpefiskene skalle og brasen.
Den senest registrerede sommersigtdybde var på 0,8 m, og
den lavest målte var på 0,6 m.

Årsagen til de mange alger og den deraf følgende dårlige
miljøtilstand er for stor tilførsel af fosfor fra dyrkede marker
og ejendomme uden kloaktilslutning i oplandet. I dag dyrkes
ca. 70 % af det 10.612 ha store opland, og dyretætheden
ligger med 1,2 DE/ha tæt på amtsgennemsnittet. Målsætnin-
gen er ikke opfyldt. Næringsstofbelastningen afhænger
meget af nedbørsforholdene (der henvises til Forslag til
handlinger for Dons-søerne). I et gennemsnitsår modtager
søen ca. 5,6 tons fosfor, hvoraf 75 % stammer fra Vester
Nebel Å, der afvander et ca. 90 km2 stort intensivt dyrket
opland. Udledning af fosfor fra dambrug i Vester Nebel Å
udgør omkring 150 kg pr. år. 16 % kommer via de opstrøms
beliggende søer, og resten kommer fra søens direkte opland.
Fordelingen mellem kilderne i et gennemsnitsår er gengivet
på figuren. Der skal bemærkes, at bidraget fra Vester Nebel
Å ikke er opdelt på kilder. Der frigives endvidere fosfor fra et

Opfølgning på Regionplan 1997
Ifølge kommunernes spildevandsplaner kan bidraget fra de
ukloakerede ejendomme forventes reduceret med mindst
750 kg i 2005. Der er indgået frivillige aftaler om miljøvenlig
jordbrugsdrift på godt 1% af det dyrkede areal. Der arbejdes
på et projekt til afskæring af Vester Nebel Å med det til-
hørende store opland.

Forslag til handlinger
Tålegrænsen for fosfor er 800 kg om året, hvis det beskedne
sigtdybdekrav på en meter skal indfries. Der arbejdes derfor
på at afskære Vester Nebel Å i planperioden, at reducere
bidraget fra spredt bebyggelse, og at få målsætningen i de
opstrøms beliggende søer indfriet. Søen vil herefter modtage
i størrelsesordenen et ton om året, men der vil være stor kli-
matisk betinget variation fra år til år. Hvis aborre bliver
dominerende rovfisk, er det muligt, det ikke bliver nødven-
digt med yderligere tiltag i oplandet. Der er indgået MVJ-
aftaler på mindre end 7 % af det udpegede SFL-område.
Med dyretætheder på 1,2 dyreenheder pr. ha i oplandet vil
det være realistisk at forvente en beskeden udnyttelse af
muligheden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil være behov
for at undgå risiko for udvaskning af fosfor som følge af
overgødskning ved udbringning af husdyrgødning i oplandet.

depot på søbunden, der blev aflejret, inden de større rense-
anlæg fik etableret fosforfældning. Antallet af ukloakerede
ejendomme i det samlede opland er ca. 800.

Naturbidrag

2%

7%

0%

12%

4%

75%

11%
8%

43%

13%

Spildevand

Landbrug

Vester Nebel Å

Huse

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til 
Stallerup Sø.



Marielund Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 5 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
•  Sommersigtdybde i gennemsnit 1,5 m
•  Maksimal fosfortilførsel ikke fastsat

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Marielund Sø har med sin centrale placering i Kolding By
stor rekreativ betydning. Søen er på begge sider omgivet af
skov. Det er en langstrakt og middeldyb sø med en maksimal
dybde på 5,3 meter og en middeldybde på 2,6 meter. Søens
areal er på 3,2 ha, og oplandsarealet er på 480 ha. Søen vur-
deres primært at være påvirket af befæstede arealer, en
golfbane, og der forekommer akutte udledninger fra indu-
striområdet. Kun ca. 6 % af oplandet dyrkes, og dyretæthe-
den er meget lav. Der er kun 18 ukloakerede ejendomme i
oplandet.

Sigtdybden har de seneste år varieret mellem 1,3 og 1,7
meter, den senest målte er på 1,5 m. Den svingende sigtdyb-
de skyldes algevækst. Der er kun få og sparsomme registre-
ringer af undervandsvegetation. Fiskebestanden er ikke
undersøgt, men det formodes, at aborre er dominerende
rovfisk.

Søen opfylder kun nogle år kravet til sigtdybden, men mål-
sætningen om til et alsidigt og varieret plante- og dyreliv er
ikke opfyldt. Fosforbelastningen er fortsat for stor. Den væ-
sentligste fosfortilførsel til søen vurderes at komme fra
befæstede arealer og spildevand fra industriområdet. En
nyere anlagt golfbane formodes også at bidrage til udvask-
ning af fosfor. Den økologiske balance vurderes at være usta-
bil og sårbar overfor tilførslen af næringsstoffer.

4.
O

pl
an

de
t t

il 
Ko

ld
in

g 
Fj

or
d

58

Opfølgning på Regionplan 1997
Kolding Kommune har gennem flere undersøgelser forsøgt at
spore kilderne til eventuel spildevandspåvirkning fra indu-
striområdet og forsøgt at begrænse udledningen fra større
befæstede arealer. Kravet til spildevandsrensning for ukloa-
kerede ejendomme effektueres i henhold til kommunernes
spildevandsplaner inden 2005 i Kolding Kommune. Der er
ikke indgået frivillige aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift.

Forslag til handlinger
Den samlede tilførsel af fosfor til Marielund Sø skal nedbrin-
ges fra omkring 60 kg til et niveau omkring 40 kg, for at
målsætningen for miljøtilstanden skal kunne opfyldes.
Planlagte tiltag overfor spredt bebyggelse forventes effektu-
eret i planperioden. Udvaskningen fra markerne og golfba-
nen skal begrænses mest muligt. Påvirkning fra befæstede
arealer skal ligeledes nedbringes, og udledninger fra indu-
striområdet skal bringes til ophør.

Øvrige kilder
8% Dyrkede arealer 19% 

Baggrund
(Natur og dyrkning)

65%

Spredt bebyggelse
8%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til 
Marielund Sø.
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Kolding Slotssø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Udbredt forekomst af mindst 3 forskellige arter af rod-
fæstede undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
•  Sommersigtdybde i gennemsnit til bunden
•  Maksimal fosfortilførsel ikke fastsat

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Kolding Slotssø ligger midt i Kolding By. Søen har gennem
historien været forbundet med megen menneskelig aktivitet.
I tidligere tider var søen tilknyttet vandmølleaktivitet. Søen
er i dag også stærkt påvirket af menneskelig aktivitet. Der er
bl.a. anlagt sti rundt om hele søen, og søen har stor rekrea-
tiv og turistmæssig betydning. Søen har formodentlig langt
tilbage i tiden modtaget spildevand. Kloaksanering og
afskæring af spildevand fra en række overløbsbygværker har
reduceret belastningen med næringsstoffer. Tilledningen af
renere vand fra Marielund Sø er øget.

Kolding Slotssø er en mindre, lavvandet sø med et overflade-
areal på ca. 10 ha. Den har en maksimumdybde på 1,7 meter
og en middeldybde på 0,9 m. Miljøtilstanden i søen er ikke
tilfredsstillende. Sigtdybden er påvirket af algevækst og
ophvirvling af bundmateriale, men tilstanden er de seneste
år forbedret som følge af indgreb i fiskebestanden. Der er
ingen eller kun sparsom undervandsvegetation, og fiskebe-
standen er domineret af karpefiskene skalle og brasen. De
seneste målte sigtdybder ligger omkring 0,9 m. Fosforbelast-
ningen til søen er for stor.

Kravet til sigtdybden har de seneste år været opfyldt, men
betingelserne for et varieret plante- og dyreliv er ikke tilste-
de. Selvom spildevandstilførslen til søen er reduceret, er fos-
forindholdet i søvandet meget højt. Den væsentligste kilde
til fosforbelastningen i søen er frigivelse fra bunden af opho-
bet fosfor fra tidligere spildevandsudledninger. Søbunden

indeholder desuden store mængder tungmetaller fra tidlige-
re industriudledninger.

Opfølgning på Regionplan 1997
Kolding Kommune har siden 1995 foretaget opfiskning af
skaller og brasen, udsat rovfisk og desuden gjort en indsats
for yderligere at forbedre forholdene i søen ved at foretage
udplantning af undervandsplanter.

Forslag til handlinger
For at opnå en god miljøtilstand i søen er det nødvendigt at
sikre, at næringsstoffer fra søbunden ikke frigives til vandfa-
sen. En varig forbedring af miljøtilstanden i Kolding Slotssø
kan opnås ved at fjerne kultursedimentet, men det er ikke en
realistisk løsning på grund af deponeringsvanskeligheder og
økonomi. For at fastholde den nuværende tilstand kan det
være nødvendigt at fortsætte med regelmæssige opfisknin-
ger. Kolding Kommune fortsætter regelmæssige opfiskninger
af karpefiskene i søen og arbejder videre med udplantning af
undervandsplanter.



Dollerup Sø

Målsætning
Generel målsætning (B) om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv. Følgende mål og krav skal være opfyldt:

• Forekomst af mindst 3 forskellige arter af rodfæstede 
undervandsplanter

• Gedde dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 0,5 m 

og aldrig under 0,4 m
• Maksimal fosfortilførsel 15 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætningen er ændret fra en skærpet målsætning (A1) i
sidste planperiode til nu en generel målsætning (B).

Miljøtilstand
Dollerup Sø er dannet i et dødishul. Den er meget lavvandet
med en skønnet maksimum dybde på 1,5 meter og en skøn-
net gennemsnitsdybde på 0,5 meter. Dollerup Sø har et
meget lille opland på 144 ha. Vandudskiftningen i søen er
meget langsom, og afløbet er i længere perioder tørlagt.
Søen ligger tæt ved Lunderskov. Ca. 80 % af oplandet er dyr-
ket. Søen modtager husspildevand fra 3 ejendomme. Søen
har i tidligere planperioder været målsat med en skærpet
målsætning med henvisning til områdets status som vildtre-
servat. Da der ikke findes nogen gældende områdeudpeg-
ning som vildtreservat eller lignende at henføre til, ændres
målsætningen til en generel målsætning. Ændringen fører
ikke til en lempelse i kravene til vandkvaliteten.

Der findes ingen egentlig undervandsvegetation i søen.
Fiskebestanden består iflg. lodsejeroplysninger af græskar-
per, skaller og aborrer. Sigtdybden er i sommerperioden lav
på grund algeopblomstringer. Den senest registrerede som-
mersigtdybde har ligget på 0,3 meter med lavest målte sigt-
dybde på blot 0,15 m. Målsætningen er ikke opfyldt på
grund af belastning med næringssalte, især fosfor fra dyrke-
de arealer og intern belastning fra søbunden om sommeren.
Den samlede årlige tilførsel er i størrelsesordenen 45 kg fos-
for, hvoraf størstedelen kommer fra dyrkning.

Opfølgning på R97
Der er ikke gennemført særskilte tiltag i sidste regionplan-
periode bortset fra, at der er indgået aftaler om miljøvenlig
jordbrugsdrift på 14 % af det dyrkede areal på 120 ha. Den
del af oplandet, der er beliggende i Ribe Amt, er udpeget til
skovrejsningsområde, der i dag er almindelig landbrugsjord
med tilhørende animalsk produktion.

Forslag til handlinger
For at få målsætningen for Dollerup Sø opfyldt, vil det være
nødvendigt at reducere den samlede tilførsel af fosfor fra 45
kg til højst 15 kg, svarende til bidraget fra tre ejendomme
samt en 80% reduktion af landbrugsbidraget. Når belastnin-
gen med fosfor er nedbragt tilstrækkeligt, vil der være behov
for at eliminere forekomsten af græskarper, regulere bestan-
den af øvrige fredfisk og styrke bestanden af rovfisk for at
opnå den ønskede vandkvalitet. Godt 30 % af det dyrkede
areal i Vejle Amt er indtil videre udpeget som særligt følsom-
me landbrugsområder, men hele oplandet tilstræbes udpe-
get, så der bliver mulighed for at indgå flere frivillige aftaler
om miljøvenlig jordbrugsdrift. På grund af den meget lille
vandudskiftning i søen vil det være af særlig betydning at
sørge for dyrknings- og gødskningsfrie bræmmer rundt om
søen og i videst muligt omfang at friholde bakkerne ned
mod søen for gødskning. Der vil endvidere være behov for at
undgå risiko for udvaskning af fosfor ved udbringning af
husdyrgødning i oplandet.
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6% 15%

74%

Naturbidrag

Landbrug

Atmosfære

Huse

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til 
Dollerup Sø.
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Sø ved Bisøgård

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Udbredt forekomst af mindst 5 forskellige arter af rod-
fæstede undervandsplanter

•  Sommersigtdybde i gennemsnit større end 2,0 m

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
Søen ligger i en gammel grusgrav, der har været brugt som
depot for flyveaske fra Skærbækværket. Søarealet er på 1,1
ha, og der er et lille opland på 15,6 ha. For 10-15 år siden
blev søen etableret i forbindelse med en reetablering af
området. Størstedelen af oplandet henligger som uberørt
natur med høslæt ned til søen. Der er ingen tilløb eller afløb
til søen, som er meget klarvandet med en sigtdybde vurderet
til over 3 meter. Søen er dyb med stejle brinker.

Bredvegetationen er meget sparsom. I søen er der registreret
vandranunkel, vandpileurt, kransnålalger, liden vandaks og
kruset vandaks. Kransnålalgerne dominerer undervandsvege-
tationen. Søen er levested for mange forskellige fugle, og der
er udsat ørreder og krebs i søen. Miljøtilstanden er god, og
B-målsætningen anses for at være opfyldt.

Forslag til handlinger
Vandet er utroligt klart, og undervandsvegetationen er
udbredt og varieret. Ved at holde en bræmme omkring søen
fri for høslæt vil der kunne etableres en mere udpræget
bredvegetation til gavn for dyrelivet i og omkring søen.
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Skærsø øst for Vester Nebel

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Udbredt forekomst af mindst 5 forskellige arter af rod-
fæstede undervandsplanter

•  Sommersigtdybde i gennemsnit større end 2,0 m

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
Skærsø er beliggende øst for Vester Nebel i Kolding Kommu-
ne. Søarealet er på 1,71 ha, og der er et lille oplandsareal på
15,7 ha. Oplandet består af en blanding af skov og opdyrket
areal. Det nære opland består udelukkende af skov. Mod syd
ligger der en ejendom med have ned til søen. Der løber en
kilde til søen i den sydlige ende i forbindelse med haven.
Søen menes også at indeholde enkelte undersøiske kilder.
Der er ingen afløb fra søen, og der tilføres vand gennem
nævnte kilde samt gennem regnvandsdræn fra ejendom-
mens tage.

Søen er en typisk dansk skovsø med brunt vand, der er lette-
re surt med en pH-værdi omkring 6. Vandet er dog forholds-
vist klart med en sigtdybde på omkring 2 meter. Maksimum-
dybden i søen er oplyst til at være 4 meter.

Søen har et godt og varieret plante- og dyreliv med planter
ud til de største dybder. Følgende arter er fundet i søen:
svømmende vandaks, gul åkande, vandnavle, vandpileurt,
butbladet vandaks og kransnålealgerne Chara og Nitella.
Søen er levested for et varieret fugleliv , og fiskebestanden
består af ørred, ål, skalle, aborre og gedde.

Forekomsten af kransnålalgerne Chara og Nitella indikerer
en god vandkvalitet, og B- målsætningen anses for at være
opfyldt.

Forslag til handlinger
På grund af søens fine tilstand er der ikke behov for indgreb.
Man bør dog være opmærksom på, om der sker en ændring
af søens tilstand mod større forekomst af alger. Der skal ikke
meget til for at ødelægge balancen i søen.



Baggrunden for A-målsætningen i hvert enkelt vandløb er
angivet i bilag 1. I visse B3 målsatte vandløb med meget rin-
ge fald er der lempede krav til miljøtilstanden. B3 vandløb
med lempede krav fremgår af bilag 2.

De nærmere kvalitetskriterier for de forskellige typer af mål-
sætninger er beskrevet i vandområdeplanens generelle del.

Ved vandløbene i Kolding Fjords opland er der 5 dambrug.
Målsætningsklasserne for vandløbsstationerne op- og ned-
strøms dambrugene fremgår af bilag 3 ”Dambrug – målsæt-
ningsklasser”.
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Vandløbene i oplandet til Kolding Fjord
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Stednavn Målsætning Målsætning opfyldt Årsag til manglende Fremtidige tiltag

ja/nej opfyldelse

Skær Sø B Ja

Sø ved Bisøgård B Ja Bræmme omkring sø.

Tabel 4.1. Søer og vandhuller i oplandet til Kolding Fjord med en B-målsætning, hvor der er særlig fokus på naturværdierne.

Vandløbene i oplandet til Kolding Fjord

De største vandløb er Kolding Å, Vester Nebel Å, Åkær Å og
Seest Mølleå. Af mindre vandløb kan nævnes Bølling Bæk,
Dalby Møllebæk samt Gudsø Mølleå.

Målsætninger
I området Kolding Fjord er der 230 km målsatte vandløb.
Fordelingen af de forskellige målsætninger er vist i figur 4.6.
For de enkelte vandløb henvises til målsætningskortet eller
amtets hjemmeside.
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Figur 4.6. Fordelingen af 230 km
målsatte vandløb i delområdet Kolding
Fjord.

Langt de fleste vandløb har den generelle B-målsætning. Her
skal der være et alsidigt og varieret dyre- og planteliv, der
kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet. En strækning
af Drabæks Mølleå nedenfor Lunderskov Renseanlæg har
den lempede D-målsætning. Her accepteres en vis belastning
med spildevand. Nogle vandløb har den skærpede A-målsæt-
ning, idet der f.eks. lever sjældne fisk eller smådyr i dem.

Miljøtilstand
I perioden 1996-2000 har amtet undersøgt vandløbene på
182 stationer. Det er her vurderet, om miljøkvaliteten lever
op til regionplanens mål. Vurderingen er lavet ud fra antallet
og artssammensætningen af smådyr på de enkelte vandløbs-
strækninger. Se mere herom i Vandområdeplanens generelle
del.
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Figur 4.7. Fordeling af faunaklasser på 182 vandløbsstationer i delområdet Kolding Fjord i perioden 1996-2001.

En relativ stor del af vandløbene har en god eller meget god
miljøtilstand, svarende til faunaklasse 5, 6 eller 7. Som det
også ses af figuren, har en meget stor del af de vandløb, der
ikke opfylder målsætningen, en miljøtilstand svarende til
faunaklasse 4. Det vil sige blot én faunaklasse fra at nå
målet. 23 af de undersøgte vandløbsstrækninger har en
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Figur 4.8. Fordeling af forskellige typer af årsager til mang-
lende målopfyldelse i vandløbene i oplandet til Kolding Fjord
i perioden 1996-2001. I en del vandløb er der konstateret
mere end én årsag til at vandløbene ikke lever op til mål-
sætningen. I en række tilfælde har det ikke været muligt at
vurdere årsagen til den dårlige miljøtilstand.

57 % af de undersøgte vandløb lever op til målsætningen.
Fordelingen af miljøtilstanden i vandløbene, udtrykt som en
faunaklasse, ses i figur 4.7.

meget dårlig miljøtilstand, svarende til faunaklasserne 3, 2
eller 1.

Årsager til manglende målopfyldelse
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er det vur-
deret, om miljøkvaliteten lever op til de stillede kvalitetsmål.
De steder, hvor målet ikke er opfyldt (43 %), er årsagen så
vidt muligt vurderet. De forskellige typer årsager samt den
procentvise fordeling fremgår af figur 4.8.
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Som det ses af figur 4.8 er de to væsentligste årsager til, at
målsætningerne ikke er opfyldt, dårlige fysiske forhold samt
udledninger af spildevand fra spredt bebyggelse.

Vandløbenes fysiske forhold
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er de fysi-
ske forhold blevet registreret og vurderet. Udfra bredde, dyb-
de, vandhastighed, bundforhold m.v. er vandløbenes egnet-
hed som levested for fisk og smådyr vurderet til en af følgen-
de 4 kategorier: Optimal, acceptabel, uacceptabel eller
meget ringe. Fordelingen af de fysiske forhold i vandløbene i
oplandet til Kolding Fjord fremgår af figur 4.9.
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Meget ringe
9%

Acceptabel
49%

Optimal
15%

Uacceptabel
27%

Figur 4.9. Fordelingen af de fysiske forhold på 182 vandløbsstationer i Kolding Fjords
opland, vurderet i perioden 1996-2001. 64 % af vandløbene har tilfredsstillende fysiske
forhold.

De fysiske forhold i vandløbene i oplandet til Kolding Fjord er
noget bedre end alle amtets vandløb som helhed (her er der
tilfredsstillende fysiske forhold i 56 %).

Det karakteristiske for området – særlige forhold
Oplandet til Kolding Fjord er mange steder relativt kuperet,
og her har vandløbene et godt fald med hurtigtstrømmende
vand. Det har fra naturens hånd givet dem gode og variere-
de bundforhold, så hvis de ikke er belastede med spildevand,
har de næsten altid et godt og varieret smådyrsliv og der-
med en god miljøtilstand.

I Vester Nebel Å ved Stubdrup er der en stor dæmning, der
bevirker, at vandet fra åen ledes gennem Stallerup Sø, gen-
nem Hartekanalen og videre til Harteværket, hvor vandet

bruges til produktion af elkraft. Lige siden dæmningens
etablering i 1918-1920 har den spærret for de fisk, der van-
drer op og ned i Vester Nebel Å. Det er især et problem for
havørreder, der fra Kolding Fjord vandrer op i åen for at gyde
sine æg i åen og dens tilløb. I 1993 etablerede Vejle Amt et
omløb ved dæmningen ved Stubdrup for at forbedre fiskenes
passagemuligheder. Undersøgelser har dog vist, at omløbet
kun i ringe grad har løst problemet. Der arbejdes derfor på at
få etableret tilfredsstillende passageforhold ved dæmningen,
således at de ca. 30 km ørredvandløb, der ligger opstrøms
dæmningen, kan gøres tilgængelige for havørreder på gyde-
vandring. Det kræver en større vandgennemstrømning forbi
dæmningen til Vester Nebel Å nedstrøms dæmningen end i
dag, men vil samtidig sikre bedre livsbetingelser for fisk og
andre dyr i åen.

I flere af vandløbene i Vester Nebel Å / Kolding Å –systemet
er der gode bestande af den sjældne fiskeart smerling. Smer-
lingen findes kun i fire danske vandløbssystemer. De største
bestande findes i Vester Nebel Å / Kolding Å –systemet, hvor
det især er i Borlev Bæk, dele af Vester Nebel Å samt dele af
Åkær Å, at smerlingen findes. Smerlingen er stort set for-
svundet fra Vester Nebel Å nedstrøms Stubdrup-dæmningen,
hvilket givet skyldes den ringe vandmængde og de dårlige
muligheder for faunapassage.

I mange af vandløbene i Kolding Fjords opland er der regi-
streret mange arter af smådyr, der kræver rent vand og gode
strøm- og bundforhold. Disse arter indikerer, at vandløbene
har høj eller meget høj miljøkvalitet. I nogle tilløb til Gudsø
Mølleå er der registreret nogle sjældne og meget krævende
smådyr. F.eks. fimreormen Policelis filina i Nr. Stenderup Bæk
og vårfluen Odontocerum albicorne i et tilløb ved Sand-
agergård. Disse arter findes kun i ganske få andre vandløb i
amtet.

Åkær Å skal fremhæves for sine meget varierede fysiske for-
hold. På lange strækninger har åen bibeholdt sine helt natur-
lige og meget flotte forløb. Efter at nogle fiskespærringer er
blevet fjernet, er der konstateret et stort optræk af gydende
havørreder og laks. Der er meget høje tætheder af ørredyn-
gel og forekomst af lakseyngel fra gydning på strækninger-
ne. Endelig er der et meget rigt og varieret liv af smådyr.
Strækninger af Åkær Å hører til blandt de bedste vandløb
med den højeste miljøkvalitet i Danmark.
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Opfølgning på Regionplan 1997
Der er i de seneste 5-10 år sket betydelige forbedringer af
miljøtilstanden i vandløbene i oplandet til Kolding Fjord. For-
bedringerne kan ses ved at sammenligne resultaterne fra
undersøgelser i vandløbene i Kolding Kommune, der dækker
en stor del af Kolding Fjord oplandet. I 1995 var der her en
målopfyldelse på 33 %. Ved undersøgelsen af miljøtilstanden
i vandløbene i Kolding Kommune i 2000 var målopfyldelsen
steget til 57 %. Altså en betydelig fremgang.

Af konkrete tiltag kan nævnes:
•  I kommunevandløbene har kommunerne gennem de sid-

ste mange år foretaget en mere miljøvenlig vedligeholdel-
se, hvor der tages hensyn til dyre- og plantelivet i vand-
løbene. Det har bidraget til en forbedring af de fysiske for-
hold mange steder og har givet en bedre miljøkvalitet,
uden at vandløbenes vandføringsevne er forringet.

•  Der er i de seneste år gennemført en del større eller min-
dre restaureringsprojekter i området. F.eks. har Egtved
Kommune frilagt en rørlagt strækning af Bølling Nørre-
bæk, udlagt sten og gydegrus i den samt etableret et
sandfang.

•  Kolding Naturskole har lavet en lang række mindre pro-
jekter, hvor der typisk er udlagt sten eller gydegrus i vand-
løbene. Mange af projekterne har medført, at ørredbe-
standene på de pågældende strækninger er mangedoble-
de.

•  Kolding Sportsfiskerforening har ligeledes været meget
aktive i forhold til at lave forbedringer i vandløbene, f.eks.
ved at udlægge sten og gydegrus, ”lufte” eksisterende
gydebanker og ved at fjerne mindre spærringer.

•  Vejle Amt har i samarbejde med kommunerne etableret
fiskepassage ved en række spærringer, f.eks. i Åkær Å,
Vester Nebel Å og Seest Mølleå.

•  Kolding Kommune har vedtaget en ”Fysisk vandløbsplan”
med beskrivelse af en række tiltag til forbedring af de fysi-
ske forhold i kommunens vandløb.

•  De kommunale renseanlæg i området er blevet forbedret
betydeligt. Enkelte små og dårligt fungerende anlæg er
blevet nedlagt, og spildevandet ledes nu til store anlæg.
Det har medvirket til, at vandkvaliteten i flere vandløb er
forbedret og har givet en bedre miljøtilstand.

•  Alle kommuner i området har i år 2000 vedtaget spilde-
vandsplaner, der skal sikre bedre rensning af spildevandet
fra enkeltliggende huse eller småsamfund, så vandløbene
ikke forurenes uacceptabelt.

Forslag til handlinger
Tilstanden i vandløbene kan forbedres, så målsætningen 
kan opfyldes, se boks 1.1 under ”Oplandet til Horsens Fjord”
side 25.

Nogle forslag til forbedring af miljøtilstanden i de lokale
vandløb kan nævnes. Det skal dog præciseres, at der kun er
tale om eksempler (lignende projekter bør laves efter behov i
andre vandløb):

•  Forringede fysiske forhold er ofte årsagen til, at målet ikke
er nået. Her skal der arbejdes med mere miljøvenlig vedli-
geholdelse eller egentlig restaurering af vandløbene som
f.eks. i Halskov Bæk, Donsrod Å og Jordrup Bæk.

•  Spærringerne skal fjernes eller gøres passable for fisk og
smådyr. Som nævnt arbejder Vejle Amt på at finde en
løsning på problemet med spærringen ved Harteværket.

•  Ved opstemningen ved Dalby Mølle vil det gavne bestan-
den af ørreder i Dalby Møllebæk, hvis fiskepassagen blev
forbedret. Den eksisterende fisketrappe har vist sig ikke at
fungere.

For at fastholde tilstanden i Åkær Å, og for at forbedre til-
standen i tilløbene, er det i amtets Naturplan for området
prioriteret, at der etableres udvidede dyrkningsfrie bræmmer
langs de øvre grene af vandløbssystemet og at der foretages
en mere skånsom oprensning af vandløbene. I ådalene langs
Vester Nebel Å og Kolding Å er det vigtigt med fortsat af-
græsning af enge og overdrev langs vandløbene. Der bør ske
bestræbelser på at få lagt yderligere ånære arealer ud til
vedvarende græs, der ikke eller kun i ringe omfang gødes
eller sprøjtes. Der bør også etableres udvidede bræmmer
langs øvre del af Halskov Bæk, Borlev Bæk og Bølling Bæk.
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Indledning
Oplandet består af Stenderup-halvøen og kystområdet fra
Børup Sand ved Kolding Fjord til Trelde Næs. Det samlede
opland er på 11.283 ha.

På Stenderuphalvøen er 22 % af oplandets areal natur, hvor-
af Stenderupskovene mod øst og nordøst samt lavbundsom-
rådet Solkær Enge mod sydøst udgør størstedelen. Jorden på
Stenderup halvøen  består af lerjord og sandet lerjord. Sten-
deruphalvøen er forholdsvis flad. Kystområdet ved Trelde
Næs er dækket af skov. Længere syd på er kystområdet
præget af Fredericia By.

Nedbørsmæssigt ligger oplandet i mellemgruppen med hen-
syn til nedbør i forhold til resten af amtet. Der falder således
mellem 750 og 900 mm på årsbasis.

Det dominerende vandløbssystem er Binderup Mølleå/Sol-
kær Å. Solkær Å pumpes ud i den nederste del af Binderup
Mølleå, der her er en inddiget landkanal. Der er kun få vand-
løb på strækningen mellem Trelde Næs og Borup Sand.

For en beskrivelse af målsætningerne henvises til ”Den
generelle del”.

Sammenfatning
Miljøtilstanden er på nogle punkter blevet forbedret i det
nordlige Lillebælt i perioden 1989-2000, men målsætningen
for området er ikke opfyldt. Mængden af fytoplankton er
således aftaget i takt med, at der er sket et fald koncentra-
tionen af fosfor i vandet. Der er iltsvind i det nordlige Lille-
bælt hvert år fra midt på sommeren og hen i efteråret.
Havområdet omkring Endelave har de mest artsrige alge-
samfund i amtets havområder, og området må sammenfat-
tende betegnes som det mindst forureningspåvirkede områ-
de i Vejle Amt.

20 % af de undersøgte vandløb lever op til målsætningen.
Vandløbene er meget regulerede. Dårlige fysiske forhold og
udledning af spildevand fra spredt bebyggelse er de væsent-
ligste årsager till manglende målopfyldelse.

Farvandet nord for Fyn
Farvandet nord for Fyn er afgrænset af Endelave i nord og
mod syd af Snævringen ved Fredericia. Området er karakteri-
seret ved vanddybder omkring 20 meter, med de største dyb-
der i Tragten og de laveste omkring Endelave og Svanegrund
i nord, der er en naturlig hindring for strømningen fra nord.
Farvandet omkring Endelave og Svanegrund er endvidere
udpeget som Ramsar-, EF-Fuglebeskyttelses- og EU-habitat-
område. Vandudvekslingen i området foregår hovedsagelig
via området øst for Endelave og Snævringen i syd.

Snævringen fra Fredericia i nord til Stenderup Hage i syd, har
meget store vandybder, op til 81 meter ved Fænø. Strømmen
i Snævringen er hovedsagelig nordgående og kan til tider
være meget kraftig.

Miljøtilstand
Miljøtilstanden er på nogle punkter blevet forbedret i det
nordlige Lillebælt i perioden 1989-2000. Mængden af plank-
tonalger er således aftaget. De sidste 5 år har især sommer-
biomasserne af planktonalger været lave.

I samme periode er der sket et fald i koncentrationen af fos-
for i vandet. Herudover er der også sket et fald i silikatkon-
centrationen. Begge dele er med til at begrænse algeproduk-
tionen i sommerperioden. Faldet i fosfatkoncentrationerne i
vandet har bl.a. bevirket, at fosfor er potentielt begrænsende
for algeproduktionen et større antal dage om året.
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De faldende koncentrationer af fosfor i vandet skyldes at
bidraget af fosfor fra punktkilder er faldet markant efter 1993,
hvor fosforrensningen fra renseanlæggene blev udbygget.

Udviklingen i algeproduktionen hænger sammen med tilførs-
lerne fra land. Der er således sket et markant fald i tillednin-
gerne af fosfor i perioden 1989 til 2000 primært fra punktkil-
derne. For kvælstofs vedkommende forholder det sig ander-
ledes. Der er kun sket et mindre fald i de tilførte mængder af
kvælstof i samme periode. Den diffuse tilledning, herunder
tilledninger fra landbruget, er langt den største kilde til
kvælstof tilførslen, og tilledningerne herfra varierer primært
med nedbøren.

Der er iltsvind i det nordlige Lillebælt hvert år fra midt på
sommeren og hen i efteråret. Styrken og længden af iltsvin-
det afhænger af algeproduktionen og de hydrologiske og
vindmæssige forhold det pågældende år, men generelt er der
iltsvind hvert år i 2 til 3 måneder. I 2000 var der således et
meget alvorligt iltsvind i det nordlige Lillebælt, både hvad
angår udbredelse og varighed. I forbindelse med iltsvindet
skete der en markant fosforfrigivelse fra havbunden. Den ilte-
de zone i sedimentet var mindre i 2000 end i 1999, hvilket
kan have været medvirkende til den store fosforfrigivelse.

Bundfaunaen i det nordlige Lillebælt bærer fortsat præg af
en moderat organisk belastning. Iltsvindet i 2000 har ikke
medført, at antallet af individer pr. m2 er faldet. Kun i efter-
året 1997 i forbindelse med masseopblomstringen af den
giftige alge Gyrodinium aureolum var der tale om en mar-
kant tilbagegang i bundfaunaen. Til gengæld forsvinder de
iltsvindsfølsomme arter i forbindelse med iltsvind.

Udbredelsen af ålegræs i området bliver hvert år undersøgt
ved Endelave og ud for Juelsminde Kyst. Undersøgelserne i
området viser, at ålegræsset har været udbredt til mellem 3,5
og 5,5 meters dybde i perioden fra 1989 til 2000, men der har
ikke kunnet påvises nogen retningsbestemt udvikling i udbre-
delsen i denne periode. De åbne havområder omkring Endela-
ve har de mest artsrige bundplantesamfund i amtets havom-
råder, således stenkysterne på syd- og østkysten af Endelave.
Disse områder må sammenfattende betegnes som de mindst
forureningspåvirkede områder i Vejle Amts kystvande. En und-
tagelse fra dette er dog det lave vandområde ud for Endelave
By, der er påvirket af punktkildeudledninger af spildevand fra
byen.

Miljøfremmede stoffer
Vejle Amt har i de seneste år sat større fokus på forekomsten
af de miljøfarlige stoffer i havmiljøet.
I en undersøgelse af havsedimenter fra 1998 foretaget af Lil-
lebæltssamarbejdet blev 66 stationer undersøgt for 110 for-
skellige miljøfarlige stoffer. Stationerne var placeret både i
nærfeltsområder i de tre amters fjorde og i de mere åbne
farvande i Lillebælt og Storebælt. Se den generelle del under
”Hav og Fjord”.

Opfølgning på Regionplan 1997
Forundersøgelserne er i gang om genskabelse af 90 ha våde
enge langs Skjold Å syd for Bjerre skovene.

Forslag om forundersøgelse til genskabelse af våde enge
langs Rårup Å er stillet i bero efter lodsejermodstand.

Projektforslag udarbejdet om etablering af i alt ca. 180 ha
strandsø og våde enge ved Solkær Enge ved slukning af
afvandingspumpe. Hvis projektet realiseres bliver der tale om
væsentlige naturforbedringer og en forventet kvælstoffjer-
nelse på 50 tons.

Målsætninger
De åbne havområder i Vejle Amt er målsat med en generel
målsætning, der siger, at havet skal have et naturligt og alsi-
digt plante- og dyreliv, der kun er svagt påvirket af menne-
skelig aktivitet. For at den generelle målsætning kan siges at
være opfyldt, er der en række krav, der som minimum skal
være opfyldt set i gennemsnit over en 5 års periode:

•  Der må ikke være masseopblomstringer af planktonalger i
sommerperioden. En masseopblomstring er defineret som
en klorofyl a koncentration > 8 µg/l.

•  Den gennemsnitlige sommerbiomasse af alger udtrykt
som klorofyl a må ikke være højere end 2 µg/l.

•  Den gennemsnitlige sommersigtdybde skal minimum
være 9 meter.

•  Ålegræsset skal være udbredt til 8 meter.
•  Iltforholdene skal overalt være over 2 mg O2/l.
•  Bundfaunaen i inderfjorden skal være mindre præget af

forureningstolerante arter. Desuden forventes over en 5-
årig periode tætheder af slangestjerner på 100-250 indivi-
der pr. m2 og 10-60 individer pr. m2 af sømus. Dertil forven-
tes højere tætheder af østersømuslingen, Macoma cal-

Farvandet nord for Fyn
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Figur 5.1. På figuren er vist målsætningen for farvandet nord for Fyn. De grønne prik-
kede områder angiver hvor langt ålegræsset skal være udbredt for at den generelle
målsætning er opfyldt. De blå linier/figurer angiver badeområder/referenceområder
med skærpet målsætning. De røde felter/prikker angiver områder med lempet målsæt-
ning henholdsvis nærområde ved havn/spildevandsudledning, havbrug og klappladser.
Det grå område er område udlagt til udlægning af små muslinger. De røde streger
angiver afgrænsningen yderfjord/åbent hav. Lysegrønne afgrænsning er Vildreservatet
ved Endelave.

Årsager til, at målsætningen ikke er opfyldt
Forholdene i Nordlige Lillebælt kan ud fra ovennævnte para-
metre beskrives således i 2000:
•  Der blev ikke registreret nogen masseopblomstringer af

alger i sommer-perioden ud fra definitionen på 8 µg/l 
klorofyl a.

•  Den gennemsnitlige sommerbiomasse af alger i området
udtrykt som klorofyl a var 3,1 µg/l.

•  Den gennemsnitlige sommersigtdybde i området var på
6,6 meter.

•  Ålegræssets maksimale dybdegrænse var ved Endelave på
5.5 meter.

•  Iltforholdene var som sædvanligt acceptable i starten af
året, men blev gradvist dårligere i juni og juli måned, og i
løbet af året kom der udbredt iltsvind ved bunden i det
nordlige Lillebælt i august, september og delvist i oktober
måned. Dog blev iltforholdene kortvarigt forbedret i mid-
ten af september måned pga. af vandudskiftning, hvilket
gjorde at effekterne af iltsvindet ikke fik de samme øde-
læggende konsekvenser som i 1999.

•  Bundfaunaen i området skal være mindre præget af for-
ureningstolerante arter. Tætheden af slangestjerner og
sømus var på henholdsvis 84 individer pr. m2 og 4 indivi-
der pr. m2. Nøddemuslingen, Nuculoma tenuis, forekom
med  92 individer pr. m2. Østersømuslingen, Macoma cal-
carea og børsteormen Artacama proboscidea blev ikke
fundet.

Konklusionen er dermed, at miljømålsætningen for det nord-
lige Lillebælt ikke er opfyldt.

Det er den diffuse belastning, der er den helt dominerende
kilde især for kvælstof- men også for fosforbelastningen. Der
skal således ske en reduktion i udledningen fra de diffuse
udledninger - primært fra landbrug - for at der vil kunne ske
en bedring i havområdets tilstand. I sommerperioden kan
punktkildernes bidrag af fosfor imidlertid også have stor
betydning, da det diffuse bidrag er lille på dette tidspunkt og
produktionen af alger samtidig er næringssaltbegrænset.

Forslag til handlinger
•  En mindskelse af udledninger af næringssalte til vandom-

rådet både fra punktkilder og især fra den diffuse belast-
ning, herunder landbruget. I den forbindelse arbejdes der
på en øget brug af følgende ordninger: udlæg af våde
enge, brug af MVJ-ordninger og øget skovrejsning. Se de
konkrete projekter og forslag til projekter nedenfor. I
øvrigt vil alle tiltag i omlandet til fjordene også forbedre
tilstanden i det nordlige Lillebælt.

•  Begrænse udledningen af miljøfarlige stoffer i området.
•  Undersøge mulighederne for aktivt at ophjælpe tilstanden

i området ved at genskabe rev og hårdbundssamfund.

Enge og overdrev omkring Rands Fjord og i Elbodalen bør
holdes græssede, ugødede og usprøjtede. Udlæg af udvide-
de, udyrkede bræmmer langs vandløbene, der løber til Rands
Fjord. Dyrkede lavbundsarealer bør tages ud af drift, ligesom
pumpestationerne såvel opstrøms som nedstrøms Rands
Fjord bør nedlægges. Forslag til realisering vil bl.a. komme
som tilbud til etablering af våde enge. I Skærup Å's øvre del
er et forundersøgelsesområde lokaliseret.

I Binderup Mølle Å kunne der med fordel lægges sten ud
langs bredderne eller der kunne laves en mere omfattende
vandløbsrestaurering.

carea og nøddemusling en Nuculoma tenuis samt retab-
lering af børsteormen Artacama proboscidea.

•  Der må ikke findes koncentrationer af giftige stoffer i vand
sediment og organismer højere end baggrundsværdierne
for de enkelte stoffer. For stoffer, hvor der findes vandkva-
litetskriterier, skal disse være opfyldt.
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De største vandløb er Ullerup Bæk, Erritsø Bæk og Binderup
Mølleå.

Målsætninger
I delområdet Lillebælt er der 38 km målsatte vandløb. Forde-
lingen af de forskellige målsætninger er vist i figur 5.2. For
de enkelte vandløb henvises til målsætningskortet eller
amtets hjemmeside.

Vandløbene i oplandet til Lillebælt
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Figur 5.2. Fordelingen
af 38 km målsatte vandløb 
i delområdet Lillebælt.

De fleste af vandløbene har den generelle B-målsætning.
Ullerup Bæk og Erritsø Bæk er B3-målsat, idet de fortrinsvis
løber bynært og derfor er meget regulerede. Den nedre del af
Binderup Mølleå, der også kaldes Landkanalen, er B3-
målsat, idet der er tale om en inddæmmet kanal. Solkær Å er
C-målsat, det vil sige at hovedformålet er afledning af vand,
og kravene til miljøtilstanden er lempede. Odderbæk har den
skærpede A-målsætning, idet der er tale om et vandløb med
meget høj miljøkvalitet. Der er et artsrigt liv af rentvands-
krævende smådyr, og desuden er der en helt naturlig
bestand af havørreder i vandløbet. Se også bilag 1.

De nærmere kvalitetskriterier for de forskellige typer af mål-
sætninger er beskrevet i vandområdeplanens generelle del.

Miljøtilstanden
I perioden 1999-2001 har amtet undersøgt vandløbene på
30 stationer. På de enkelte stationer er det vurderet, om mil-
jøkvaliteten lever op til regionplanens mål. Vurderingen er
lavet ud fra antallet og artssammensætningen af smådyr på
de enkelte vandløbsstrækninger. Se mere herom i Vandområ-
deplanens generelle del.
20 % af de undersøgte vandløb lever op til målsætningen.
Fordelingen af miljøtilstanden i vandløbene, udtrykt som en
faunaklasse, ses i figur 5.3.
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Det er bemærkelsesværdigt, at vandløbene i oplandet til Lil-
lebælt har en meget lav grad af målopfyldelse set i forhold
til vandløbene i amtet som helhed (57 % målopfyldelse).
Mange af de vandløb, der ikke opfylder målsætningen, har
en faunaklasse på 4, det vil sige, at de mangler kun én fau-
naklasse i at opfylde målet. Men forholdsvis mange (12) af
de undersøgte vandløbsstrækninger har en meget dårlig mil-
jøtilstand, svarende til faunaklasserne 3, 2 eller 1.

Årsager til manglende målopfyldelse
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er årsagen
til en evt. dårlig miljøkvalitet vurderet. De forskellige typer af
årsager samt den procentvise fordeling fremgår af figur 5.4.
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Figur 5.3. Fordeling af faunaklasser på 30 vandløbsstationer i delområdet Lillebælt i perioden 1999-2001
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Figur 5.4. Fordeling af årsagerne til manglende målopfyldel-
se i vandløbene i oplandet til Lillebælt i perioden 1999-2001.
I en del vandløb er der konstateret mere end én årsag til at
vandløbene ikke lever op til målsætningen. I en række tilfæl-
de har det ikke været muligt at vurdere årsagen til den dårli-
ge miljøtilstand.
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Som det ses af figur 5.4 er de to væsentligste årsager til, at
målsætningerne ikke er opfyldt, dårlige fysiske forhold samt
udledninger af utilstrækkeligt renset spildevand fra spredt
bebyggelse.

Vandløbenes fysiske forhold
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er de fysi-
ske forhold blevet registreret og vurderet. Udfra bredde, dyb-
de, vandhastighed, bundforhold m.v. er vandløbenes egnet-
hed som levested for fisk og smådyr vurderet til en af følgen-
de 4 kategorier: optimal, acceptabel, uacceptabel eller meget
ringe. Fordelingen af de fysiske forhold i vandløbene i oplan-
det til Lillebælt fremgår af figur 5.5.

72

Meget ringe
37%Acceptabel

37%

Optimal
3%

Uacceptabel
23%

Figur 5.5. Fordelingen af de fysiske forhold på 30 vandløbsstationer i oplandet til Lille-
bælt, undersøgt i perioden 1999-2001. 40 % af vandløbene har tilfredsstillende fysiske
forhold.

Det karakteristiske for området – særlige forhold
Oplandet til Lillebælt er for Ullerup Bæks og Erritsø Bæks
vedkommende præget af at ligge i byområder i henholdsvis
Fredericia og Erritsø. Vandløbene er derfor meget regulerede
eller kanaliserede. At de løber bynært betyder også, at de
modtager meget regnvand og overfladevand fra bygninger,
veje og andre befæstede arealer.

Opstrøms Sønder Bjert løber Binderup Mølleå gennem et
relativt kuperet terræn og har derfor et godt fald og gode
fysiske forhold.

Vandet i Solkær Enge løber til Solkær Å, hvorfra det i en
pumpestation pumpes op og ud i Landkanalen, hvorfra det
løber ud i Lillebælt.

Odderbæk, der løber ved amtsgrænsen til Sønderjyllands
Amt, har et meget kraftigt fald fra Skamlingsbanken til
udløbet i Lillebælt. Det bevirker, at vandløbet har meget fine
fysiske forhold med stenet og gruset bund til stor gavn for
den fine bestand af havørreder, der gyder i bækken.
I modsætning til langt de fleste andre vandløb i amtet har
der aldrig været udsat ørreder i Odderbæk. Det vurderes, at
Odderbæk sammen med Ibæk, der løber til Vejle Fjord, og
Klokkedal Å samt Fiskbæk, der løber til Horsens Fjord, er de
eneste vandløb i amtet med oprindelige selvreproducerende
bestande af havørreder.

Opfølgning på Regionplan 1997
I løbet af de seneste år er der generelt set kun sket mindre
forbedringer af miljøkvaliteten i vandløbene i oplandet. Af
konkrete tiltag kan nævnes
•  Kommunerne i området har i år 2000 vedtaget spilde-

vandsplaner, der skal sikre bedre rensning af spildevandet
fra enkeltliggende huse eller småsamfund, så vandløbene
ikke forurenes uacceptabelt.

•  Den øverste del af Vindmøllebækken har fået bedre vand-
kvalitet som følge af, at nogle ejendomme i området for
nogle år siden blev kloakerede.

•  I den nedre del af Binderup Mølleå er vandkvaliteten også
forbedret, dog ikke nok til, at målsætningen er opfyldt.

•  I Binderup Mølleå på strækninger gennem Sønder Bjert
har lokale skoleklasser, i samarbejde med Kolding Natur-
skole, udlagt sten for at skabe bedre forhold for ørrederne
i vandløbet. Det har medført, at ørredbestandene på de
pågældende strækninger er blevet meget større indenfor
de seneste år.

•  I kommunevandløbene har kommunerne gennem de sid-
ste mange år foretaget en mere miljøvenlig vedligeholdel-
se, hvor der tages hensyn til dyre- og plantelivet i vand-
løbene. Det har bidraget til at de fysiske forhold i en del
vandløb er blevet bedre. Det har givet en bedre miljøkvali-
tet, uden at vandløbenes vandføringsevne er forringet.
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Forslag til handlinger
Tilstanden i vandløbene kan forbedres, så målsætningen 
kan opfyldes, se boks 1.1 under ”Oplandet til Horsens Fjord”
side 25.

Nogle forslag til forbedring af miljøtilstanden i de lokale
vandløb kan nævnes. Det skal dog præciseres, at der kun er
tale om eksempler (lignende projekter bør laves efter behov i
andre vandløb):

•  Kolding Kommune har vedtaget en plan, ”Fysisk vandløbs-
plan – kommunevandløb, juni 1999”, hvori der er forslag
til handlinger for udførelse af en række miljøforbedringer i
kommunevandløbene. Disse forbedringer bør gennem-
føres, bl.a. et naturgenopretningsprojekt ved Binderup
Mølleå, hvor planen er at genslynge en del af vandløbet
samt udlægge sten og grus. De private vandløb bør dog
inddrages tilsvarende.

•  Vejle Amt og Kolding Kommune har i de seneste år arbej-
det på at etablere et vådområde i området ved Solkær Å
og Solkær Enge.

•  I Erritsø Bæk er der ved Vandmøllegård en mindre
opstemning, hvor der relativt nemt kunne sikres fri passa-
ge for fisk og smådyr.
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Indledning
Gudenåens hovedløb er ca. 150 km langt og gennemløber
både Vejle og Århus Amter inden udløbet i Randers Fjord.
Oplandet til Gudenå i Vejle Amt strækker sig fra Gudenåens
kilder til amtsgrænsen til Århus Amt og udgør i alt 45.725
ha. Oplandet er et udpræget landbrugsområde med et stort
antal dyrehold. Mere end 1/4 af oplandet består af natur-
arealer. I oplandets nordlige del findes store skovområder og
mange næringsfattige søer. Ellers er naturen i området især
præget af enge, moser, overdrev og mange kildevæld i til-
knytning til Gudenådalen og sideløbene til denne. Uldumkær
er som et af landets største indenlandske kærområder et
meget værdifuldt område for plante- og dyrelivet.

Af større søer i Gudenåsystemet i Vejle Amt kan nævnes: To-
rup Sø, Halle Sø, Stigsholm Sø, Vestbirk-søerne, Ring Sø, Karl
Sø, Nedenskov Sø, Væng Sø, Salten Langsø og Mossø.

Jordbunden består hovedsageligt af grovsandet jord, lerblan-
det sandjord og sandet lerjord. Den gennemsnitlige nedbør i
Gudenåens opland ligger på mellem 700 og 750 mm årligt.
I den nordlige del af oplandet er der meget kuperet terræn.

Næringsstoffer udledt i Vejle Amt ledes til Randers Fjord,
som Gudenåen udmunder i. Gudenåens betydning for vand-
kvaliteten i Randers Fjord fremgår af Århus Amts Regionplan
2001.

For en beskrivelse af målsætningerne henvises til ”Den
generelle del”.

Sammenfatning
11 af amtets 37 større søer ligger i oplandet til Gudenåen.
Derudover rummer oplandet mange mindre søer, der natur-
mæssigt er meget værdifulde. En række af de mindre søer
har for første gang fået en særskilt målsætning, fordi der er
naturmæssige værdier, som amtet i særlig grad ønsker beva-
ret eller genskabt.

I de større søer er målsætningen kun opfyldt i Nedenskov Sø
og Ring Sø. De dyrkede arealer udgør den største kilde til
belastning med fosfor til søerne med mellem 44 % og 68 %
af den samlede fosfortilførsel. Der er behov for at indgå flere
aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift. Af andre væsentlige
kilder kan nævnes spredt bebyggelse og dambrug, hvor der
er planlagt tiltag til at bringe belastningen ned.

Gudenåen og nogle af dens tilløb huser mange særlige dyre-
og plantearter. 54 % af de undersøgte vandløb opfylder
målene med hensyn til smådyr. 52 % af vandløbene har til-
fredsstillende fysiske forhold. De væsentligste årsager til, at
målsætningerne ikke er opfyldt, er dårlige fysiske forhold på
grund af reguleringer, hårdhændet vedligeholdelse og sand-
vandring, samt forurening fra ukloakerede ejendomme,
kloakoverløb og renseanlæg. Ud over de planlagte tiltag bør
antallet af kloakudløb fra overløbsbygværker nedsættes,
ligesom der med fordel mange steder kan etableres brede
bræmmer langs vandløbene for at undgå erosion. Genslyng-
ning af vandløbsstrækninger, etablering af sandfang og
udlægning af gydebanker vil også kunne være med til at
opfylde målsætningen.
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Torup Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter, herunder forekomst af grundskuds-
planter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 2,5 m og aldrig under 1,5 m
•  Maksimal fosfortilførsel 15 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstanden
Torup Sø er dannet i et dødishul. Der er ingen egentlige tilløb
til søen, men der har tidligere fundet udledning af møddings-
vand sted. Undersøgelser af søsedimentet tyder på, at vand-
kvaliteten for alvor er blevet forringet de seneste årtier. Søen
fungerer som udflugtssted på grund af den smukke belig-
genhed og gode adgangsforhold.

Torup Sø har et overfladeareal på 18 ha og er forholdsvis
dyb. Maksimumdybden er på 9,7 meter og gennemsnitsdyb-
den er på 4,4 meter. Oplandsarealet er meget lille og udgør
102 ha.
Ca. 65 % af oplandet er dyrket, og dyretætheden på 1 dyre-
enhed pr. ha dyrket areal kan karakteriseres som forholdsvis
moderat. Der ligger enkelte ukloakerede ejendomme i søens
opland, men der finder ikke direkte udledning af spildevand
sted til søen.

Forekomsten af undervandsvegetation i søen er sparsom.
Fiskebestanden er ikke særlig veludviklet på grund af hyppi-
ge iltsvind. Sigtdybden har de senere år været lav på grund
af massive opblomstringer af den giftige blågrønalge
Planktotrix prolifera. Den senest registrerede sommersigt-
dybde er på 1,75 meter, og den lavest målte er på 0,75
meter. Målsætningen er ikke opfyldt på grund af belastning
med næringsstoffer. Fosforkoncentrationen i søvandet er for
høj, især på grund af frigivelse fra søbunden om sommeren.

Opfølgning på Regionplan 1997
En medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse er
for høj tilførsel af fosfor til søen fra dyrkede arealer. For at
begrænse fosfortilførslen er der indgået frivillige aftaler om
miljøvenlig jordbrugsdrift på 20 % af det samlede dyrkede
areal på 65 ha. Amtet har gennemført biomanipulation ved
opfiskning af skaller i slutningen af 1990’erne, men uden at
det er lykkedes at forbedre vandkvaliteten nævneværdigt .

Forslag til handlinger
For at få målsætningen i Torup Sø opfyldt skal den samlede
tilførsel af fosfor nedbringes fra 20 kg til 15 kg om året. Ca.
halvdelen af oplandet er udlagt som særligt følsomme land-
brugsarealer, hvilket betyder at der potentielt kan indgås fle-
re aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift. Med dyretætheder
på 1 dyreenhed pr. ha i oplandet vil det være realistisk at
forvente en moderat udnyttelse af muligheden for at indgå
MVJ-aftaler, og der vil endvidere være behov for at undgå
risiko for udvaskning af fosfor som følge af overgødskning
ved udbringning af husdyrgødning i oplandet. Det er nød-
vendigt med yderligere restaureringstiltag i søen på grund af
de store mængder fosfor i sedimentet, evt. i form af sedi-
mentfjernelse eller iltning af bundvandet, suppleret med
regulering af fiskebestanden.

Søerne i Gudenå-oplandet
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Nedbør
18%

Dyrkede arealer
61%

Baggrund
(Natur og dyrkning) 7%

Grundvand 14% 

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Torup Sø.
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Halle Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 10 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 2,0 m og aldrig under 1,2 m
•  Maksimal fosfortilførsel 425 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Halle Sø ligger på grænsen mellem Nørre Snede- og Bræd-
strup Kommune i den øverste del af Mattrup Å-systemet, som
er en sidegren til Gudenåen. Søen og dens omgivelser ligger
som væsentlige elementer i landskabet og bliver bl.a. benyttet
til lystfiskeri. Der er ikke etableret offentlig adgang. Søen er
levested for hovedsageligt almindeligt forekommende arter i
næringsrige søer. Halle Sø har et overfladeareal på 31 ha og er
forholdsvis lavvandet. Den har en maksimum dybde på 3,8
meter og gennemsnitsdybde på 2,3 meter. Oplandsarealet
udgør 2.800 ha og inkluderer bl.a. Torup Sø og Boest Mose.
Ca. 25 % af oplandet er dyrket, og dyretætheden på 1,5 dyre-
enheder pr. ha dyrket areal må karakteriseres som høj. Der lig-
ger 3 dambrug og ca. 50 ukloakerede ejendomme i oplandet.

Udbredelsen af undervandsplanter varierer fra år til år som
en følge af variationer i sigtdybden. I 1991 blev fundet 4
arter af vandplanter med forekomster på mindre end 20 %
af søens bundareal. En oversigtlig registrering i år 1999
tyder på en tilbagegang i udbredelsen. Fiskebestanden er
senest undersøgt i 1999, hvor den overvejende bestod af
skaller, men også en ganske pæn bestand af rovlevende
aborrer. Bestanden af aborrer har dog ikke været i stand til
at regulere skallebestanden i tilstrækkelig grad.

Sigtdybden er i sommerperioden lav på grund af massefore-
komst af alger. Den senest registrerede sommersigtdybde er
på 1,68 m og den laveste målte sigtdybde er på 0,75 m.
Målsætningen er ikke opfyldt på grund af belastning med
næringsstoffer, især fosfor fra dambrug, spredt bebyggelse og
landbrug. Den årlige tilførsel af fosfor er i størrelsesordenen

850 kg. Søbunden har et meget højt indhold af fosfor, hvorfra
der om sommeren sker en yderligere belastning med fosfor
som følge af højere temperaturer og iltforbrugende processer.

Opfølgning på Regionplan 1997
Nørre Snede- og Brædstrup Kommunes spildevandsplaner
for ukloakerede ejendomme forventes effektueret i hen-
holdsvis 2003 og 2011, hvilket vil reducere bidraget med
mindst 10-15 kg. Dambrugene skal inden 2006 nedbringe
fosforudledningen til 110 kg. Der er indgået frivillige aftaler
om miljøvenlig jordbrugsdrift på 168 ha.

Forslag til handlinger
For at få målsætningen i Halle Sø opfyldt, herunder få frigi-
velsen af fosfor fra søbunden under kontrol, skal den samle-
de tilførsel af fosfor nedbringes fra 850 til højst 425 kg om
året. Det forudsættes, at bidraget fra ukloakerede ejendom-
me reduceres gennem spildevandsplanlægningen for Nørre
Snede- og Brædstrup Kommuner, og at bidraget fra dambru-
gene reduceres til 110 kg. Der er endvidere behov for at
reducere i bidraget fra landbrug. Det kan blandt andet ske
ved at indgå flere frivillige aftaler om miljøvenlig jordbrugs-
drift, idet der kun er lavet aftaler på ca. 30 % af det areal,
som er udlagt som særligt følsomme landbrugsarealer. Med
dyretætheder på 1,4 dyreenheder pr. ha i oplandet vil det
dog være realistisk at forvente en meget lille udnyttelse af
muligheden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil derfor være
et særligt behov for at undgå risiko for udvaskning af fosfor
som følge af overgødskning ved udbringning af husdyrgød-
ning i oplandet.

Når belastningen med fosfor er nedbragt tilstrækkeligt, kan
der evt. være behov for at regulere bestanden af skaller gen-
nem opfiskning for at opnå den ønskede miljøtilstand, idet
skallerne æder de organismer, som lever af alger.
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Dyrkede
arealer
44%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

34%

Spredt bebyggelse 3% 

Punktkilder
19%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Halle Sø.
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Stigsholm Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre og gedde dominerende rovfisk
•  Sommersigtdybde i gennemsnit til bunden og aldrig under

0,8 m
•  Maksimal fosfortilførsel 650 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Stigsholm Sø ligger på en lille hedeslette mellem Nørre Sne-
de og Brædstrup Kommuner som den sidste af søerne i Mat-
trup Å-systemet. Søen og dens omgivelser ligger som væ-
sentlige elementer i landskabet. Der er ikke egentlig adgang
for offentligheden, men der ligger en put-and-take sø i direk-
te tilknytning til søen. Søen er levested for hovedsageligt
almindeligt forekommende arter af planter og dyr i nærings-
rige søer. Stigsholm Sø er meget lavvandet med et overflade-
areal på 21 ha. Maksimumvanddybden er på 1,2 meter og
gennemsnitsdybden på 0,8 meter. Oplandsarealet udgør
4.500 ha inklusive oplandet til Torup Sø og Halle Sø. Hoved-
parten af vandforsyningen kommer fra forbindelseskanalen
mellem Halle- og Stigsholm Sø. Ca. 35 % af oplandet er dyr-
ket, og dyretætheden på 1,4 dyreenheder pr. ha dyrket areal
må karakteriseres som høj. Der ligger 3 dambrug og ca. 80
ukloakerede ejendomme i oplandet.

Udbredelsen af undervandsplanter varierer fra nogle år at
dække det meste af søbunden til andre år at være næsten
fraværende, antagelig som et resultat af svingende vandkva-
litet. Arter som børstebladet- og liden vandaks, den rødliste-
de høst-vandstjerne og bundalgen tarmrørhinde er mest
fremtrædende. Ud fra en undersøgelse i 1992 vurderes fiske-
bestanden overvejende at bestå af skaller og små aborrer.
Den senest registrerede sommersigtdybde er på 0,88 m, og
den laveste målte sigtdybde er på 0,8 m. Målsætningen er
ikke opfyldt på grund af den utilfredsstillende vandkvalitet i

Halle sø og på grund af belastning med næringssalte fra
resten af oplandet, især fosfor fra spredt bebyggelse og dyr-
kede arealer. Den samlede årlige fosfortilførsel er i størrelses-
ordenen 1.380 kg.

Opfølgning på regionplan 1997
Nørre Snede- og Brædstrup Kommunes spildevandsplaner
for ukloakerede ejendomme forventes effektueret i hen-
holdsvis 2003 og 2011. Der er indgået frivillige aftaler om
miljøvenlig jordbrugsdrift på 3 % af det samlede dyrkede
areal. Et dambrug med direkte udledning til Stigsholm Sø er
nedlagt, og det berørte tilløb er naturgenoprettet. Opstrøms
dambrug: se under Halle Sø.

Forslag til handlinger
For at målsætningen for Stigsholm Sø kan blive opfyldt, skal
den samlede tilførsel af fosfor nedbringes fra 1.380 kg til
650 kg. Det forudsættes, at bidraget fra ukloakerede ejen-
domme reduceres med mindst 15 kg gennem spildevands-
planerne for Nørre Snede- og Brædstrup Kommuner. Der er
endvidere behov for at reducere i bidraget fra landbrug og
dambrug. Ca. 25 % af oplandet er udlagt som særligt
følsomme landbrugsarealer, hvilket betyder at der kan ind-
gås flere aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift. Med dyre-
tætheder på 1,4 dyreenheder pr. ha i oplandet vil det dog
være realistisk at forvente en meget lille udnyttelse af mulig-
heden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil derfor være et
særligt behov for at undgå risiko for udvaskning af fosfor
som følge af overgødskning ved udbringning af husdyrgød-
ning i oplandet.

78

Spredt bebyggelse
3%

Punktkilder 4% 

Dyrkede arealer
66%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

27%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til 
Stigsholm Sø.
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Vestbirk Søerne

Målsætning
Bredvad Sø, Naldal Sø og Vestbirk sø udgør tilsammen Vest-
birksøerne, som er dannet ved opstemning af Gudenåen i
forbindelse med etableringen af Vestbirk Kraftværk. Bredvad
Sø ligger øverst i systemet, og nedstrøms ligger Naldal Sø og
Vestbirk Sø i umiddelbar forlængelse af hinanden. Bredvad
Sø og Vestbirk Sø ligger i Brædstrup Kommune, og Naldal Sø
ligger på grænsen mellem Brædstrup – og Gedved Kommu-
ne. Der er i 1991 lavet et omløb ved dæmningen i Bredvad
Sø, hvor der ledes 900 l vand pr. sek, svarende til 50 % af
medianminimumsvandføringen, til Gudenåens gamle åløb,
som i mange år har henligget som død å-strækning.

Alle søerne har stor rekreativ betydning, især i forbindelse
med kanosejladsen på Gudenåen. Søerne anvendes desuden
til sportsfiskeri, og Naldal Sø anvendes også til badning.
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Bredvad Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 5 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
•  Sommersigtdybde i gennemsnit 1,5 m og aldrig under 

1,0 m

Målsætningen er ikke opfyldt
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Bredvad Sø er en lavvandet sø med en maksimumdybde på
2,8 meter og en middeldybde på 1,0 m. Søens areal er på 18
ha. Bredvad Sø gennemstrømmes så hurtigt af Gudenåen, at
vandets opholdstid i søen kun er ca. 1 døgn.

Sammensætningen af undervandsvegetationen og fiskebe-
standen kendes ikke, men der er observeret store mængder
af vandplanten børstebladet vandaks, og fiskebestanden for-
modes overvejende at bestå af skaller og aborrer. Den gen-
nemsnitlige sigtdybde i sommerperioden ligger på omkring
1,1 m. Amtets tilsynsdata er utilstrækkelige til at udtale sig
om den aktuelle mindste sigtdybde i sommerperioden.

Vandkvaliteten i søen er helt afhængig af vandkvaliteten i
Gudenåen, og der er derfor ikke fastsat en grænse for den
maksimale acceptable tilførsel af fosfor til søen.

Opfølgning på Regionplan 97
Se under Naldal Sø og Vestbirk Sø.

Forslag til handlinger
Bredvad Sø’s status fremover bør overvejes. Søen består i
dag af en strømrende omgivet af meget lavvandede partier
under tilgroning, hvor der aflejres materiale fra Gudenåen. Er
det en acceptabel og naturlig udvikling, at søen forsvinder,
eller er der behov for initiativer til søens bevarelse?
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Naldal og Vestbirk Sø

Målsætning
Naldal Sø: Skærpet målsætning som badesø (A2)
Vestbirk Sø: Generel målsætning om et naturligt og alsidigt
dyre- og planteliv (B).

Følgende mål og krav skal være opfyldt for søerne:

•  Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 2,0 m og aldrig under 1,0 m
•  Maksimal fosfortilførsel 8500 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Naldal Sø og Vestbirk Sø har et overfladeareal på henholds-
vis 13 og 11 ha, og søerne er begge forholdsvis lavvandede.
Vestbirk Sø har en maksimumdybde på 5,0 meter og en 
middeldybde på 3,2 meter. Naldal Sø har en maksimumdyb-
de på 5,5 meter og en middeldybde på 2,4 meter. Oplands-
arealet udgør 29.100 ha. Ca. 70 % af oplandet er dyrket, og
dyretætheden på 1,5 dyreenhed pr. ha dyrket areal må
karakteriseres som høj. Der ligger 11 renseanlæg i oplandet
og i størrelsesordenen 1.600 ukloakerede ejendomme.

Forekomsten af undervandsvegetation i søen er beskeden.
Fiskebestanden vurderes at være domineret af karpefisk,
hovedsageligt skaller og brasen. Sigtdybden er i sommerperi-
oden lav på grund af opblomstringer af alger. Den seneste
registrerede sommersigtdybde er på henholdsvis 1,22 og
1,15 meter for Naldal og Vestbirk Sø, og den laveste målte
sigtdybde er på henholdsvis 0,85 og 0,9 meter. Målsætnin-
gerne er ikke opfyldt for nogen af søerne på grund af belast-
ning med næringssalte, især fosfor fra spredt bebyggelse og
dyrkede arealer. Den samlede årlige tilførsel er i størrelsesor-
denen 10 tons.

Opfølgning på Regionplan 1997
Kommunernes spildevandsplaner for ukloakerede ejendom-
me forventes gennemført i løbet af de kommende år og fær-
dig senest i 2011. Der er indgået frivillige aftaler om mil-
jøvenlig jordbrugsdrift på 4,5 % af det samlede dyrkede 
areal på 20.100 ha.

Forslag til handlinger
For at få målsætningen opfyldt i Vestbirk-Søerne skal den
samlede tilførsel af fosfor nedbringes fra 10 tons til 8,5 tons.
Tilførslen af fosfor svinger meget fra år til år med 10 tons
som et omtrentligt gennemsnit på grund af forskelle i ned-
bør. Opnås de reduktionsmål, som Gudenåkomiteen anbefa-
ler, forventes et fald på ca. 470 kg i udledningen af fosfor fra
de kommunale renseanlæg opstrøms Vestbirk-søerne (se
afsnittet: ”Gudenåkomiteen anbefaler overfor kommunale
renseanlæg”). Det forudsættes, at bidraget fra ukloakerede
ejendomme reduceres med mindst 300 kg gennem de kom-
munale spildevandsplaner. Ca. 20 % af oplandet er udlagt
som særligt følsomme landbrugsarealer, hvilket betyder, at
der kan indgås flere frivillige aftaler om miljøvenlig jord-
brugsdrift. Med dyretætheder på 1,5 dyreenheder pr. ha i
oplandet vil det dog være realistisk at forvente en meget lille
udnyttelse af muligheden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil
derfor være et særligt behov for at undgå risiko for udvask-
ning af fosfor som følge af overgødskning ved udbringning
af husdyrgødning i oplandet.

Hvis det gennem en indsats over for fiskebestanden kan lyk-
kes at reducere forekomsten af brasen og skaller og få abor-
ren etableret som dominerende rovfisk, vil det kunne resulte-
re i en bedre sigtdybde, hvor undervandsplanterne vil få bed-
re vækstvilkår. For Naldal Sø vil en bedring af sigtdybden
betyde, at målsætningen som badevandssø vil kunne opfyl-
des i store dele af sommerperioden.
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Dyrkede arealer
47%

Baggrund
(Natur og dyrkning) 8%

Spredt bebyggelse
18%

Punktkilder
27%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til 
Vestbirk-søerne.
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Nedenskov Sø

Målsætning
Skærpet målsætning som sø med særlige naturinteresser og
anvendelse til badning (A1,2). Følgende mål og krav skal
være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 10 forskellige arter af rodfæstede
vandplanter, herunder udbredt forekomst af grundskuds-
planterne lobelie, strandbo og sortgrøn brasenføde

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 4,0 m og aldrig under 2,5 m
•  Maksimal fosfortilførsel 8 kg pr. år

Målsætningen er opfyldt.
Målsætning er uændret fra sidste planperiode, og krav til
sigtdybden er skærpet fra 3,0 m til 4,0 m.

Miljøtilstand
Nedenskov Sø er blandt de højest prioriterede søer i hele
amtet på grund af den unikke miljøtilstand. Søens gode
vandkvalitet og beliggenheden langt fra kysten giver den et
stort rekreativt potentiale som badesø, og bundvegetationen
er meget veludviklet og varieret. Med A1-målsætningen til-
stræbes det, at miljøtilstanden gennem sæsonen skal være
stabil, og der må under ingen omstændigheder opstå perio-
der med meget stor algevækst, da det kan ødelægge mil-
jøtilstanden og forringe badevandskvaliteten.

Den 10 ha store sø har en gennemsnitsdybde på 4,5 meter
og en maksimumdybde på 9,8 meter. Den store dybde bety-
der sammen med den vindbeskyttede placering, at vandmas-
serne lagdeler hver sommer. Det resulterer i en forhøjet fos-
forkoncentration i bundvandet, hvor ilten bliver opbrugt. Det
får dog ikke væsentlig betydning for vandkvaliteten, da kun
de dybeste partier er berørt. Vandets opholdstid i søen er
skønnet til 1,5 år. Den lange opholdstid fører til kvælstofbe-
grænsning af planktonalgernes vækst i perioder på grund af
kvælstoffjernelse. Imidlertid er fosfor ofte den begrænsende
faktor, så begge næringsstoffer spiller en styrende rolle for
miljøtilstanden. Den senest registrerede sommersigtdybde
var på 3,7 m, og den lavest målte var på 2,9 m.

Af det samlede opland på 75 ha dyrkes kun 17 %, og resten
er stort set natur. Der findes ikke husdyrbesætninger af
betydning i nærområdet. Der findes ingen ukloakerede ejen-
domme i oplandet. Søen modtager i størrelsesordenen 8 kg
fosfor om året, hvoraf en trediedel stammer fra dyrkning.
Målsætningen er indfriet ved den nuværende belastning.

Opfølgning på Regionplan 1997
Målsætningen er opfyldt, fordi sigtdybden er så god, og fordi
søen indeholder et plante- og dyreliv med en for danske for-
hold usædvanlig stor alsidighed. Sigtdybdekravet på 4,0
meter i gennemsnit om sommeren er som oftest indfriet.
Hele oplandet er udpeget som SFL-område, men der er ikke
indgået aftaler. Amtet har ikke iværksat yderligere initiativer
til forbedring af søens tilstand.

Forslag til handlinger
Det er vigtigt at beskytte Nedenskov Sø mod enhver form for
forurening. Det bør derfor tilstræbes at indgå aftaler om mil-
jøvenlig jordbrugsdrift på de dyrkede arealer og undgå
overgødskning af de dyrkede arealer for at sikre søens frem-
tid mest muligt.
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Dyrkede arealer
31%

Nedbør
25%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

44%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til 
Nedenskov Sø.
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Væng Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 10 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
•  Sommersigtdybde i gennemsnit til bunden og aldrig under

1,5 m
•  Maksimal fosfortilførsel 100 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybde er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Søen er 15 ha stor og har en gennemsnitsdybde på 1,2
meter. Miljøtilstanden er ustabil. I en længere periode efter
restaurering af søen i 1987 ved opfiskning har der vokset
planter på større dele af bunden, men i de senere år har der
optrådt mere eller mindre massive forekomster af alger til
skade for bundplanternes udbredelse. Det ser ud til, at den
økologiske balance er endeligt skiftet fra en klarvandet til-
stand til en tilstand med uklart vand. Fiskebestandens sam-
mensætning er ikke undersøgt de seneste år, men er for-
mentlig på vej mod sammensætningen før restaureringen i
1987. Den senest registrerede sigtdybde er på 0,7 m.

Søen blev tidligere belastet af spildevand, der medførte
deponering af betydelige mængder fosfor på søbunden. Det-
te depot bidrager til, at søen falder tilbage i den uklare til-
stand. Der ligger 47 ukloakerede ejendomme i oplandet.
Knap 50 % af det 988 ha store opland er dyrkede arealer i
omdrift, og dyretætheden i området er med 0,6 DE/ha lav.

Opfølgning på Regionplan 1997
Restaureringen blev iværksat ud fra en forventning om, at
fiskebestanden kunne fastholde søen i en klarvandet til-
stand, og målsætningen blev anset for at være opfyldt. Der
er derfor ikke stillet krav om fosforrensning på de ukloakere-
de ejendomme. Målsætningen er som følge af den ustabile
miljøtilstand ikke opfyldt. Der er indgået frivillige aftaler om
miljøvenlig jordbrugsdrift på knap 35 % af det udpegede
SFL-område. En del af det udpegede område benyttes til
råstofindvinding.

Forslag til handlinger
Søen modtager i størrelsesordenen 160 kg fosfor om året,
hvoraf halvdelen stammer fra dyrkning. Søen kan tåle en
belastning i størrelsesordenen 100 kg om året, hvis sigtdyb-
dekravet skal indfries. I handlingsperioden bør det afklares,
om resultaterne af restaureringsindsatsen kan understøttes
af yderligere restaureringstiltag, eller om det vil være nød-
vendigt med en yderligere reduktion af belastningen med
fosfor fra oplandet på estimeret mindst 60 kg pr. år. Søen
tåler under ingen omstændigheder en yderligere belastning,
og derfor bør muligheden for at indgå MVJ-aftaler udnyttes
mest muligt i lyset af den lave dyretæthed på 0,6 dyreenhe-
der pr. ha i oplandet, og der vil også være behov for at und-
gå risiko for udvaskning af fosfor som følge af overgødsk-
ning ved udbringning af husdyrgødning i oplandet.

Mossø

Målsætning
Skærpet målsætning som badesø (A2). Endvidere gælder
den generelle målsætning om et naturligt og alsidigt dyre-
og planteliv. Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 10 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk, og søørred almindeligt fore-
kommende

•  Sommersigtdybde i gennemsnit 1,5, 2,5 og 3,0 m i hen-
holdsvis vest-, midt- og østbassinet

•  Maksimal årlig fosfortilførsel 5200 kg i midt- og østbassi-
net, og 14700 kg i vestbassinet
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Dyrkede arealer
50%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

29%

Spredt bebyggelse
21%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Væng Sø.
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Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybde er uændrede fra sidste
planperiode.
Mossø er også omfattet af Århus Amts regionplan. Såvel
målsætning som de opstillede forudsætninger for målopfyl-
delse er tilstræbt at være ensartede i de to amter.

Miljøtilstand
Mossø er Jyllands største og Danmarks tredjestørste sø, og
har både i kraft af sin størrelse og naturskønne beliggenhed
i det midtjyske Søhøjland stor regional og national betyd-
ning. Søens omgivelser er afvekslende agerland, græs- og
engarealer med lyng og kratgroede pletter. Søen og store
arealer omkring søen er fredet, ligesom Mossø er udpeget
som EU-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde.
Søen er delt i tre bassiner. Det største område omfatter midt-
og østbassinet med en største vanddybde på henholdsvis 7
og 32 meter og en middeldybde på 4,2 og 10,3 m. Vandets
opholdstid i søen er her mere end 2 år. Den maksimale vand-
dybde i vestbassinet er på 3,7 meter, og middeldybden er på
2,9 m. Opholdstiden er blot 2 dage, fordi det er i vestbassi-
net Gudenåen strømmer gennem Mossø. Søens overfladea-
real er på 1.690 ha, og det samlede oplandsareal er på
62.400 ha, hvoraf oplandet til Gudenåens hovedløb udgør
de 40.700 ha.

Generelt er tilstanden i østbassinet god med klart vand og
undervandsplanter mange steder. Vestbassinet kan karakteri-
seres som typisk næringsstofforurenet med en beskeden
undervandsvegetation, en kraftig rørskov og næringsrig
søbund. Sommersigtdybden er i østbassinet steget til 2-3
meter mod 1,5 – 2,5 meter tidligere, og undervandsvegeta-
tion har bredt sig, særligt i søens østbassin. Der er fundet 8
arter af egentlige vandplanter. Den dominerende plante er
krybende vandaks, som har et stort spredningspotentiale.
Der er 19 fiskearter i Mossø, og den har dermed den artsri-
geste fiskebestand i Danmark. Rovfiskebestanden domineres
af aborre. Efter et sammenbrud i fiskebestanden i 1985-86,
hvor sandarten gik voldsomt tilbage, er fordelingen mellem
rovfisk og fredfisk forbedret med en fremgang i aborrebe-
standen.

Det vurderes, at årsagen til den generelle forbedring skyldes
ændringerne i fiskesammensætningen, og at den samlede
fiskemængde er blevet mindre. Fosfortilførslen er med ca.

9400 kg til midt- og østbassinet, og med ca. 20000 kg til
vestbassinet, ikke reduceret særligt meget de seneste år. De
store tilførsler af næringsstoffer til søen er grundlag for en
stor algeproduktion, og der er stor risiko for, at bestanden af
fredfisk kan øges med negativ udvikling i søens tilstand til
følge. På grund af den øst-vest orienterede beliggenhed dan-
nes der kun sjældent springlag, hvilket betyder at fosforfrigi-
velsen fra søbunden generelt er lille.

Miljøtilstanden i søen er således inde i en positiv udvikling,
men målsætningen er endnu ikke opfyldt. Selvom kravet til
sigtdybden har været opfyldt enkelte år, er søens økologiske
balance ikke stabil.

Opfølgning på Regionplan 1997
I oplandet til Gudenåen er der stillet krav til en reduktion af
dambrugenes udledning af fosfor.
Krav til rensning af husspildevand fra spredt bebyggelse
effektueres i Brædstrup Kommune i 2008 og i Gedved Kom-
mune inden 2003. I Vejle Amt er der er indgået frivillige afta-
ler om miljøvenlig jordbrugsdrift på omkring 280 hektar
landbrugsjord i oplandet.

Forslag til handlinger
For at målsætningen for Mossø kan opfyldes, skal den mak-
simale fosfortilførsel til Mossø’s midt- og østbassin nedbrin-
ges med ca. 4200 kg til 5200 kg pr. år.

Opnås de reduktionsmål, som Gudenåkomiteen anbefaler,
forventes et fald på ca. 720 kg i udledningen af fosfor fra de
kommunale renseanlæg opstrøms Mossø (se afsnittet:
”Gudenåkomiteen anbefaler overfor kommunale rensean-
læg”).

Det forventes endvidere, at de planlagte tiltag for rensning
af spildevand nedbringer forfortilførslen fra spredt bebyggel-
se. Landbrugets fosforbidrag kan bl.a. reduceres ved, at der
indgås flere frivillige aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift.
De nuværende aftaler omfatter 13 % af det areal, der kan
indgås aftaler på. I alt er der udpeget 2100 ha som særligt
følsomme landbrugsområder. Der vil også være behov for at
undgå risiko for udvaskning af fosfor som følge af over-
gødskning ved udbringning af husdyrgødning i oplandet.
Se også Århus Amts Vandkvalitetsplan 2001.
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Ring Sø

Målsætning
Skærpet målsætning som badesø (A2). Følgende mål og krav
skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 2,0 m og aldrig under 1,0 m
•  Maksimal fosfortilførsel 50 kg pr. år

Målsætningen er opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Ring Sø udgør et nærrekreativt område til Brædstrup By, og
søen anvendes til badning. Søen har tidligere modtaget spil-
devand fra Brædstrup by.

Ring Sø er en middeldyb sø med en maksimumdybde på 5
meter og en middeldybde på 2,9 meter. Søens areal er på 24
ha, og oplandsarealet er på 307 ha, hvoraf ca. 86 % er dyr-
ket. Der er mange husdyr i oplandet med en tæthed på
omkring 2,0 dyreenheder pr. hektar landbrugsjord, hvilket
må betyde, at der køres husdyrgødning ud af området. Der er
18 ukloakerede ejendomme i oplandet.

Den senest registrerede sommersigtdybde er på 2,4 m, og
den laveste målte er på 1,2 m. Søen rummer i perioder store
mængder dyreplankton, der er med til at begrænse alge-
væksten. Der er en rimelig forekomst af undervandsplanter i
søen. I 1999 registrerede amtet forekomst af vandpest, hjer-
tebladet- og børstebladet vandaks. Fiskebestanden har en
hensigtsmæssig sammensætning af rovfisk og fredfisk med
aborre som dominerende rovfisk. Efter en udsætning af helt i
1989-90 tog heltbestanden til i antal, og det gik ud over mil-
jøtilstanden. Et samarbejde mellem kommune, amt, Dan-
marks Fiskeriundersøgelser og Brædstrup og Omegns Sports-
fiskerforening om at fiske heltbestanden ned, ser ud til at
have løst det problem. Det er estimeret, at søen modtager i
størrelsesordenen 110 kg fosfor årligt. Algevæksten i søen er
i perioder kvælstofbegrænset.

Kravet til sigtdybden og målsætningen om et alsidigt og
varieret plante- og dyreliv er opfyldt, men søen er sårbar
overfor belastning med næringsstoffer. For at sikre betingel-
serne for en fortsat udbredelse af undervandsvegetationen
og gode levevilkår for søens dyreliv, skal belastningen med
næringsstoffer til søen begrænses mest muligt.

Opfølgning på Regionplan 1997
Kravet til spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme
effektueres i henhold til Brædstrup Kommunes spildevands-
plan i 2003. Der er ikke indgået frivillige aftaler om miljøven-
lig jordbrugsdrift i oplandet.

Forslag til handlinger
Det vil være nødvendigt at nedbringe fosfortilførslen til Ring
Sø fra ca. 110 kg med i størrelsesordenen 50 kg ned til
omkring 60 kg. Planlagte tiltag overfor spredt bebyggelse
forventes at give en reduktion på mindst 10 kg fosfor. Der er
behov for at begrænse udvaskningen fra markerne mest
muligt ved ekstensivering af arealudnyttelsen og begræns-
ning af gødningstilførslen på markerne. Dette kan bl.a. ske
gennem frivillige aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift på de i
alt 134 ha, der er udpeget som miljøfølsomme jordbrugsom-
råder i oplandet til Ring Sø. Med dyretætheder op til loftet i
oplandet vil det være realistisk at forvente en meget lille
udnyttelse af muligheden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil
derfor være et særligt behov for at undgå risiko for udvask-
ning af fosfor som følge af overgødskning ved udbringning
af husdyrgødning i oplandet. Også kvælstofudvaskningen
bør begrænses mest muligt, fordi algevæksten i søen er
kvælstofbegrænset i perioder.
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Landbrug
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Spredt bebyggelse
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Natur
20%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Ring Sø.
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Karl Sø

Målsætning
Skærpet målsætning som sø med særlige naturinteresser og
anvendelse til badning (A1,2). Følgende mål og krav skal
være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede
vandplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
•  Sommersigtdybde i gennemsnit 2,0 m og aldrig under 1 m
•  Maksimal fosfortilførsel ikke fastsat

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybde er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Karl Sø er udpeget som et særligt værdifuldt naturområde,
og kulturpåvirkningen skal derfor være minimal. Søen ligger
i et hede- og moseområde. Den skærpede målsætning bety-
der, at søens plante- og dyreliv ikke må være påvirket af
menneskelig aktivitet.

Karl Sø er en lavvandet, lille sø med et overfladeareal på 7,6
ha. Søens maksimumdybde er 3,5 m og middeldybden er 2,3
m. Oplandsarealet er på 1.100 hektar. Der ligger sommerhu-
se i oplandet til søen.

Karlsø er en næringsrig og uklar sø. Søen er inde i en positiv
udvikling efter afskæring af spildevand, men de senere år
har miljøtilstanden været ustabil. Søen har således i perioder
været fyldt af vandplanten vandpest og i andre perioder
huset mere hjemmehørende arter. Oprindelig var søen
næringsfattig og klarvandet med en undervandsvegetation
bestående af grundskudsplanter og kransnålalger. Den
senest målte sigtdybde er på 1,7 m.

Den ustabile miljøtilstand i søen skyldes især ophobet fosfor
i søbunden fra tidligere spildevandsudledninger. På længere
sigt forventes en mere stabil tilstand i takt med, at oversky-
dende fosfor skylles ud af søen. Målsætningen som sø med
særlige naturværdier er ikke opfyldt, mens badevandsmål-
sætningen vurderes at være opfyldt.

Opfølgning på regionplan 1997
Der er ikke indgået frivillige aftaler om miljøvenlig jordbrugs-
drift.

Forslag til handlinger
Belastning med fosfor bør begrænses mest muligt. Der er
mulighed for at indgå aftaler MVJ-aftaler. Hele oplandet er
udpeget som SFL-område. Der vil være behov for at undgå
risiko for udvaskning af fosfor som følge af overgødskning
ved udbringning af husdyrgødning i oplandet.
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Salten Langsø

Målsætning
Skærpet målsætning som badesø (A2). Følgende mål og krav
skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 8 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
•  Sommersigtdybde i gennemsnit 2,0 m
•  Maksimal fosfortilførsel 5950 kg pr. år

Målsætning og krav til sigtdybden er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Søen ligger smukt med skovklædte skrænter mod nord,
mens området mod syd er præget af skov, hede, mose og
småsøer. Store dele af søens omgivelser er således fredet af
landskabelige hensyn.
Området inklusiv søen rummer et rigt fugleliv og er udpeget
som EU- fuglebeskyttelsesområde. Desuden er området
udpeget som EU-habitatområde. Salten Langsø er tilholds-
sted for fiskeørn og odder, som kræver særlig beskyttelse.
Søen er målsat som badesø, men den rekreative udnyttelse
af søen og det nære opland skal fortsat være yderst begræn-
set.

Søen er med sine 308 ha en af de store søer i Guden Å-
systemet. Søens maksimumdybde er på 12 m, og middeldyb-
den er på 4,5 m. Søen er langstrakt og opdelt i et stort og to
mindre bassiner.
Søens samlede oplandsareal er stort og udgør 16.500 ha,
hvoraf 1.290 ha ligger i Vejle Amt. Det dyrkede areal udgør i
Vejle Amt 3 % , og dyretætheden ligger med 1 dyreenhe-
der/ha tæt på amtsgennemsnittet. Der ligger adskillige dam-
brug i oplandet, men ingen i Vejle Amt. Derudover er søen
påvirket af renseanlæg, regnvandsbetingede udløb og ukloa-
kerede ejendomme.

Søen har gennem mange år været præget af stor algevækst,
uklart vand og tilbagegang for søens oprindelige plante- og
dyreliv. Den biologiske struktur er ude af balance. Den sene-
ste målte sigtdybde er på 1,5 m. Undervandsvegetationen

dækker ca. 1 % af søens areal, og dybdegrænsen for udbre-
delse er 1,5 m. Der er fundet 7 arter af undervandsplanter,
nemlig 5 vandaksarter, almindelig vandpest, krebseklo og
kredsbladet vandstjerne. Sigtdybdekravet og målsætningen
om et varieret plante- og dyreliv er ikke opfyldt. Fosfortilførs-
len er for stor til, at en tilfredsstillende miljøtilstand kan
opnås. Fosfortilførslen fra oplandet er ca. 7400 kg. Derud-
over sker der også frigivelse af ophobet fosfor fra søbunden
om sommeren, der giver anledning til stor opvækst af blå-
grønalger.

Opfølgning på regionplan 1997
I overensstemmelse med Århus Amts Vandkvalitetsplan 2001
stiller Vejle Amt ikke særskilte krav til rensning af husspilde-
vand fra ukloakerede ejendomme i oplandet. Det er indgået
aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift på ca. 67 hektar land-
brugsjord.

Forslag til handlinger
For at målsætningen for Salten Langsø kan opfyldes, skal
den nuværende belastning på ca. 7.400 kg nedbringes til ca.
5.950 kg. Der er mulighed for at reducere bidraget fra dyrke-
de arealer ved at indgå frivillige aftaler om miljøvenlig jord-
brugsdrift i SFL-områderne. I Vejle Amt er der kun indgået
aftaler på ca. 16 % af disse. Der er i alt udpeget ca. 400 ha.
Der vil være behov for at undgå risiko for udvaskning af 
fosfor som følge af overgødskning ved udbringning af hus-
dyrgødning i oplandet.
Se nærmere i Århus Amts Vandkvalitetsplan 2001.
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Blidsø

Målsætning
Skærpet målsætning på grund af særlige naturinteresser
(A1). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 10 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter, herunder tvepibet lobelie og strandbo

•  Sommersigtdybde i gennemsnit større end 3,0 m

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
Blidsø er beliggende i et dødishul i Addit Skov. Søarealet er
på 5,5 ha. Oplandet på 46 ha består hovedsageligt af nåle-
plantage. Der er ingen tilløb eller afløb fra søen, som er
meget klarvandet med en sigtdybde på over 3 meter. Søen er
af stor nærrekreativ betydning og benyttes til badning.

Undervandsvegetationen i søen er varieret og kan også fin-
des på større dybder. Der er rapporteret fund af op til 10 for-
skellige arter af vandplanter, heriblandt grundskudsplanterne
tvepibet lobelie og strandbo, samt den sjældne flydeplante
liden åkande. Fiskebestanden er ikke undersøgt.

Forslag til handlinger
Søen opfylder den skærpede målsætning, bl.a. fordi der er en
varieret undervandsvegetation, men forekomsten af lobelie
er i tilbagegang. Derfor bør mulige årsager hertil undersøges
nærmere. Der er dog ingen umiddelbare trusler for søens til-
stand, og det nuværende omfang af badning i søen vurderes
ikke at være et større problem.
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Brudesø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

• Udbredt vegetation af rodfæstede undervandsplanter, her-
under grundskudsplanter

• Sommersigtdybde i gennemsnit mindst 1,5 m

Målsætningen er ikke opfyldt.

Miljøtilstand
Den rentvandede Brudesø ligger i et åbent hedeareal ved
den østlige del af Addit Skov, tæt ved Gammel Ry. Søarealet
er på 1,9 ha, og der er et relativt stort opland på 63 ha. En
del af oplandet består af græsmarker, som igennem længere
tid har ligget brak. Derfor fremstår søen forholdsvis upåvir-
ket. Der er ingen afløb eller tilløb til søen. Søen er brunvan-
det med lav pH på omkring 5,5 og har en ringe sigtdybde.
Maksimum dybden er 3,2 meter.

Sortgrøn brasenføde, krybende ranunkel og Strandbo er før
blevet rapporteret fra søen, men ved en besigtigelse i 2000
blev der ikke fundet undervandsvegetation. Det brune, uklare
vand og muligvis også forsuring er formodentlig årsagerne
til, at der tilsyneladende ikke findes undervandsvegetation i
søen længere. Den lave pH og vandets brune farve skyldes
udvaskning af organiske stoffer fra oplandet. Det sure vand
vanskeliggør formentlig etablering af en fiskebestand i søen.
Målsætningen er ikke opfyldt.

Forslag til handlinger
Det er vigtigt at fortsætte med de eksisterende braklagte
marker omkring søen. De er med til at reducere tilførslen af
næringsstoffer til søen. Det vil også være af betydning at få
braklagt andre arealer i oplandet, som kan have bidraget til
forringelsen. Der er behov for en nærmere kortlægning af
årsagerne til forringelsen af miljøtilstanden og en indsats for
at genoprette den tidligere rentvandede sø med en beva-
ringsværdig undervandsvegetation.
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Geddesø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Udbredt vegetation af rodfæstede undervandsplanter, her-
under bl.a. tvepibet lobelie

•  Sommersigtdybde i gennemsnit større end 1,5 m

Målsætningen er ikke opfyldt.

Miljøtilstand
Geddesø er beliggende i et dødishul syd for Salten Langsø i
Addit Skov. Søarealet er på 3,3 ha. Søen har et meget be-
grænset opland på 18,2 ha domineret af nåleskov. Der er
hverken tilløb eller afløb fra søen, og vandtilførslen består
derfor kun af udsivende vand, regnvand og evt. kilder.

Søen er næringsfattig og survandet med en brunlig farve.
Dermed ligner søen mange af de andre skovsøer i Addit
Skov. Sigtdybden er ganske høj, op til 3 meter.

Tidligere havde søen en udbredt bevoksning af grundskuds-
planter, heriblandt Lobelie. Ved undersøgelsen i 2000 blev
der ikke fundet undervandsplanter og kun en begrænset
bredvegetation. Det sure vand gør det formentlig samtidigt
vanskeligt for fisk at leve i søen. Målsætningen er ikke
opfyldt.

Forslag til handlinger
Søen henligger uforstyrret, men årsagerne til, at undervands-
vegetationen er forsvundet, bør kortlægges og skabe grund-
lag for at genoprette den tidligere gode miljøtilstand.

Oversø

Målsætning
Skærpet målsætning på grund af særlige naturinteresser
(A1). Følgende mål og krav skal være opfyldt:
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•  Udbredt forekomst af undervandsvegetation, herunder
forekomst af tvepibet lobelie og liden åkande

•  Sommersigtdybde i gennemsnit større end 2,0 m

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
Oversø ligger i Addit Skov. Søarealet er på 5,8 ha. Oplandet
på 40,8 ha består næsten udelukkende af nåletræsplantage.
Der ligger to ejendomme tæt ved søen og endnu en ejendom
i næroplandet. Der er hverken tilløb eller afløb til søen, og
vandtilførslen består derfor kun af overfladevand, regnvand
og eventuelle kilder.

Oversø er dyb med en maksimum dybde på 11 meter. Vandet
er forholdsvis klart med en sigtdybde på op til 2 meter. Der
forekommer dog perioder med mange alger, hvor vandet er
mere uklart. Oversø er en survandet skovsø med en pH-værdi
mellem 5 og 6.

På grund af skygning fra de omkringstående træer er bred-
vegetationen meget sparsom. Undervandsvegetationen er
derimod varieret og dækker flere steder hele bunden. Søen
kan karakteriseres som en Lobeliesø med flere sjældne arter,
heriblandt de rødlistede arter tvepibet lobelie og liden åkan-
de. Den anden grundskudsplante strandbo dominerer med
tætte forekomster ud til 1,5 meters dybde. Der er tidligere
blevet fundet den sjældnere brasenføde i søen. Pæne fore-
komster af svømmende vandaks tyder på en begyndende
eutrofiering af søen.

Miljøtilstanden vurderes at være god og den skærpede mål-
sætning opfyldt, men det er vigtigt at holde søen fri for
næringsstoffer. Den begyndende næringsstofberigelse af
søen kan føre til flere alger og forringet sigtdybde. Grund-
skudsplanterne er meget afhængige af gode lysforhold ved
bunden og derfor meget sårbare overfor dårligere lysforhold.

Forslag til handlinger
Klarvandede skovsøer som Oversø er et af de sidste tilholds-
steder for lobelie og andre grundskudsplanter. Derfor bør
spildevandsforholdene ved de omkringliggende huse under-
søges og kortlægges for at sikre, at søen ikke modtager spil-
devand.
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Rødesø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Udbredt vegetation af rodfæstede undervandsplanter og
forekomst af liden åkande

•  Sommersigtdybde i gennemsnit større end 2,0 m

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
Rødesø er en brunvandet skovsø på 3,2 ha, der ligger i Addit
Skov tæt ved Oversø. Det relativt store opland på 114,6 ha
består hovedsageligt af skov, dog er der mindre dyrkede
områder. Der er ingen større afløb og tilløb, men i hver ende
af søen er der en lille grøft.

Søen er relativ dyb med en maksimal dybde på 9 meter. Van-
det er svagt brunvandet, men relativt klart med en sigtdybde
på over 2 meter. Søen er meget lidt næringsbelastet.

Umiddelbart syd for søen findes et større område med hæn-
gesæk. Her findes flere sjældne arter af vandplanter. Vegeta-
tionen i søen er forholdsvis artsrig, og der findes bl.a. en
pæn bestand af den rødlistede liden åkande. Kildemos domi-
nerer ud til ca. 1 meters dybde. Rødesø har tidligere været en
lobeliesø med flere grundskudsplanter, som ikke har kunnet
genfindes de senere år. Målsætningen anses dog for at være
opfyldt, idet søen ikke er næringsbelastet, og lysforholdene i
søen tillader en varieret og udbredt undervandsvegetation.

Trods den lave pH i søvandet findes der fisk i søen og en
meget varieret insektfauna.

Forslag til handlinger
Der er ikke umiddelbart nogen trusler for søen. Det er dog
vigtigt at være opmærksom på søens potentiale og værne
om værdierne i søen. Det skal bl.a. sikres, at der ikke føres
næringsstoffer fra marker og skovbrug til søen via grøften.

Sø nordvest for Rødesø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Udbredt vegetation af rodfæstede undervandsplanter og
forekomst af liden åkande

•  Sommersigtdybde i gennemsnit større end 2,0 m

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
Denne lille sø nordvest for Rødesø er omgivet af hede og
skov. Søarealet er på kun 0,7 ha og oplandet er det samme
som for Rødesø (114,6 ha). Der er ingen afløb og tilløb.
Den er brunvandet og med lav pH. Den sjældne liden åkande
er fundet i søen, og potentialet for et varieret plante- og
dyreliv kan sammenlignes med den nærtliggende Røde Sø.
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Stejlholtsø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Udbredt vegetation af rodfæstede undervandsplanter, her-
under grundskudsplanten tvepibet lobelie

•  Sommersigtdybde i gennemsnit større end 1,5 m

Målsætningen er ikke opfyldt.

Miljøtilstand
Stejlholtsø ligger i Addit skov umiddelbart syd for Salten
Langsø. Søarealet er på 2,4 ha og oplandet har et areal på
44,3 ha. Oplandet består af blandingsskov med overvægt af
løvtræer. Der er hverken tilløb eller afløb til søen, og vand-
tilførslen består derfor kun af overfladevand og kilder.

Søen har en maksimal dybde på 11 meter. Søen er brunvan-
det, dog ikke så udpræget som i mange af de andre søer i
området. Sigtdybden er over 1,5 meter. Søen er survandet
med pH-værdier omkring 5.

Der er ikke nogen egentlig undervandsvegetation, men der
er tidligere fundet både lobelie og brasenføde. Stejlholtsø er
derfor potentielt en lobeliesø, og tidligere har sigtdybden da
også været væsentlig bedre end i dag. Der findes fisk i søen.
Målsætningen kan ikke anses for at være opfyldt.

Forslag til handlinger
Tilstanden er forværret igennem de sidste år, og undervands-
vegetationen er tilsyneladende forsvundet. Der er indikatio-
ner på en øget næringsstoftilførsel til søen. Der findes dog
ikke nogen direkte kilder til udledning af næringssalte. For at
kunne vurdere muligheden for at få opfyldt målsætningen i
Stejlholtsø, bør de potentielle næringskilder kortlægges.
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Sø ved Bæklund

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv(B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Udbredt vegetation af mindst 5 arter af rodfæstede under-
vandsplanter

•  Sommersigtdybde i gennemsnit større end 3,0 m

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
Søen ligger i et landbrugsområde vest for Plovstrup. Søare-
alet er på 1 ha, og der er et lille opland på 19,4 ha. Hoved-
parten af oplandet domineres af skov. Langs vestsiden af
søen løber et vandløb, som medfører, at dræn og overflade-
vand fra landbrugsjorden ikke ledes til søen. Der er tilsynela-
dende ingen tilløb til søen, men i den sydlige ende er der et
afløb gennem et afgitret rør. Området omkring søen er
meget vådt og sumpet. I den sydlige ende ligger en ejendom,
som p.t. henstår ubeboet.

I den sydlige ende bliver søen hurtigt dyb, mens den i den
nordlige ende er mere lavvandet. Vandet er utroligt klart
med en sigtdybde på over 3 meter. Den meget fine tilstand
skyldes højst sandsynligt, at søen ikke får tilført vand fra
landbrugsarealer eller spildevand, og at der strømmer rent
vand til søen fra kildevæld.

Lyset når ned til bunden i stort set hele søen. Derfor vokser
den dominerende undervandsplante, kransnålalgen Nitella,
på selv de dybeste steder i søen. Udover Nitella findes 4
andre arter i søen. Den lavvandede del af søen er bevokset
med svømmende vandaks.

Der er formentligt ingen fisk i søen, og det medfører, at der
lever mange padder i søen. Bestanden er ikke undersøgt,
men den rene og uforstyrrede sø taget i betragtning vil det
være et oplagt levested for den sjældne løgfrø.

Forslag til handlinger
På grund af søens meget fine tilstand, er ingen fremtidige til-
tag nødvendige. Det er dog vigtigt at undgå selv små udled-
ninger af spildevand eller andre påvirkninger.
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Søer ved Bjerlev Hede I og II

Målsætning
Skærpet målsætning på grund af særlige naturinteresser
(A1). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af udbredt vandplantevegetation, herunder
svømmende sumpskærm, pilledrager og strandbo

•  Levested for løgfrø
•  Sommersigtdybde til bunden

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
De to søer ved Bjerlev Hede har et naturligt opland beståen-
de af hede. Der er ingen tilløb eller afløb til søerne. De ligger
derfor upåvirkede i et naturopland og modtager kun ganske
små mængder af næringsstoffer fra oplandet. Dyrkede mar-
ker, der dog ikke indgår i selve oplandet, grænser op til søer-
ne mod syd og vest.

Den første sø (I) på 0,5 ha er klarvandet med en udbredt og
varieret undervandsvegetation, som kun findes i meget rene
søer. Der vokser flere sjældne arter af undervandsplanter. Den
sjældne løgfrø lever i søen, hvilket også vidner om en ren sø.
Søens fine tilstand lever op til den skærpede målsætning.

Den anden sø Bjerlev Hede (II) på 0,96 ha er også klarvan-
det, men meget lavvandet med en maksimal dybde på 0,5-1
meter. Den sjældne flydende kogleaks findes i søen, men
ellers dominerer trådstar. Løgfrøen lever i søen, hvilket også
vidner om en ren sø. Søen lever op til den skærpede målsæt-
ning.

Forslag til handlinger
Søerne er ikke umiddelbart truede, men der skal ikke meget
til at påvirke en lille sø. Det er vigtigt at undgå kontakt til en
nærliggende sø, hvor tilstanden er mindre god.

Ved spredning af gødning og næringsstoffer på markerne,
der ligger tæt ved de 2 søer, kan der ske en næringsberigelse
af søerne og heden. Det kan ødelægge balancen i søerne og
ændre hele den karakteristiske hedevegetation. Der vil der-
for med stor fordel kunne udlægges en bufferzone omkring
søerne, hvor der ikke gødes/dyrkes.
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Løgfrøvandhuller

I oplandet til Gudenåen er der 8 løgfrøvandhuller, hvoraf 2 af
vandhullerne har fået en skærpet målsætning.

Bjerlev Hede

Skærpet målsætning på grund af særlige naturinteresser
(A1).

Omkring Bjerlev Hede findes der udover hedesøerne 5 andre
småsøer med løgfrøer, som amtet vil sætte særlig fokus på.
Samlet danner vandhullerne i og omkring Bjerlev Hede et af
de største sammenhængende områder med løgfrøer i Vejle
Amt. Bjerlev Hede er nærmere omtalt ovenfor.

Linnerup

Målsætning.
Skærpet målsætning på grund af særlige naturinteresser
(A1). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af udbredt undervandsvegetation
•  Levested for løgfrø

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
Nord for Linnerup, ved Lykkebjerg findes et lille vandhul på
0,53 ha, der har fået en skærpet målsætning. Det har ingen
tilløb eller afløb og ligger i et opland med eng, overdrev og
skov. Umiddelbart nord for næroplandet ligger dyrkede mar-
ker. Der er en pæn bestand af løgfrøer, og vandet er klart,
men ellers er vandområdet ufuldstændigt beskrevet.

Forslag til handlinger
Målsætningen vurderes at være opfyldt, men der mangler en
mere uddybende beskrivelse af søen og oplandet. Det skal
sikres, at søen fortsat ligger uforstyrret, og at overfladevand
og dræn fra de nærliggende dyrkede marker ikke tilledes
vandområdet.
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Gudenåkomiteens anbefalinger om 
kommunale renseanlæg
Gudenåkomiteen har gennem årene arbejdet hen imod en
reduktion af fosforudledningerne fra renseanlæggene i
oplandet til Gudenåen. I 1988 kom de første anbefalinger
om rensekrav, som blev indarbejdet i udledningstilladelser
for renseanlæg i Vejle Amt. I 1996 drøftede komiteen, hvilke
tiltag der yderligere er nødvendige for, at målsætningerne
for Randers Fjord og søerne langs Gudensåens hovedløb kan
opfyldes. Det blev besluttet at anbefale, at udledningerne fra
renseanlæggene i Vejle- Viborg og Århus Amter højest bør
udgør 25% af oplandets samlede fosforbelastning, svarende
til ca. 20 tons/år. Komiteen har efterfølgende anbefalet, at

målene for fosforfjernelse snarest bør opfyldes på eksisteren-
de anlæg, hvor det ved driftsoptimering er muligt. Desuden
bør de opfyldes på alle anlæg, der bygges eller væsentligt
ombygges, og senest i 2006 for øvrige anlæg.

Forslag til handlinger
For de kommunale renseanlæg, der er beliggende i Gude-
nåens opland i Vejle Amt skal udledningen af fosfor reduce-
res til en samlet årlig mængde på ca. 872 kg.

- Den samlede ”kvote” på 872 kg fosfor pr. år fordeler sig
efter Gudenåkomiteens anbefaling på anlæggene med:
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Løgfrøvandhuller 8 (incl. Bjerlev Hede I og II)

Stednavn Målsætning Målsætning opfyldt Årsag til manglende Fremtidige tiltag

ja/nej opfyldelse

Bjerlev Hede I og II A1 Ja

Blidsø A1 ja Næringsstofkilder kortlægges

Brudesø B Nej Ringe sigtdybde og Fortsætte braklægning
manglende

undervandsvegetation.

Geddesø B Nej Manglende 
undervandsvegetation

Linnerup A1 Ja

Oversø A1 Ja Spildevandsforhold 
ved omkringliggende 

huse undersøges

Rødesø B Ja

NV for Rødesø B ?

Stejlholtsø B Nej Ringe sigtdybde og Næringsstofkilder kortlægges,
manglende bl.a. udledning efter 

undervandsvegetation skovhugst.

Sø ved Bæklund B Ja

Tabel 6.1. Søer og vandhuller i oplandet til Guden Å med en skærpet målsætning (A1) eller med en B-målsætning, hvor der er særlig fokus på naturværdierne.
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- Brædstrup Centralrenseanlæg 245 kg
- Sønder Vissing Renseanlæg 23 kg
- Voervadsbro Renseanlæg 29 kg
- Østbirk Renseanlæg 124 kg
- Ådal Renseanlæg 41 kg
- Klovborg Renseanlæg 49 kg
- Lindved Renseanlæg 22 kg
- Tørring Renseanlæg 209 kg
- Uldum renseanlæg 41 kg
- Åle Renseanlæg 89 kg

Udledning fra Vejle Amt i alt: 872 kg

- Gennem revision af udledningstilladelserne vil der blive
indarbejdet fosforkrav på 0,5 og ned til 0,3 mg/l på de
største anlæg. Herunder vil de vejledende årsmængder ind-
gå i vurderingen.

- Kvoterne søges opnået primært ved driftsoptimeringer på
renseanlæggene.

- Reduktionerne skal være opfyldt for alle anlæg senest i år
2006.
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Langt de fleste vandløb har den generelle B-målsætning.
Enkelte vandløbsstrækninger har den lempede D-målsætning,
som eksempelvis Lindved Bæk nedenfor Lindved Rensean-
læg. Nogle vandløb har den skærpede A-målsætning. Det kan
eksempelvis være på grund af en genetisk oprindelig bestand
af søørred som i Bjergskov Bæk eller en fysisk uberørt tilstand
som i Åsbæk. Baggrunden for A-målsætningen i hvert enkelt
vandløb er angivet i bilag 1. I visse B3 målsatte vandløb med
meget ringe fald er der lempede krav til miljøtilstanden,
eksempelvis i det kanaliserede afløb fra Boest Mose. B3
vandløb med lempede krav fremgår af bilag 2.

De nærmere kvalitetskriterier for de forskellige typer af mål-
sætninger er beskrevet i vandområdeplanens generelle del.

Ved vandløbene i Gudenå-systemet ligger der 5 dambrug.
Målsætningsklasserne for vandløbsstationerne op- og ned-
strøms dambrugene fremgår af bilag 3.

Miljøtilstand
I perioden 1995-2001 har Vejle Amt undersøgt vandløbene i
Gudenå-systemet på 251 stationer. Det er her vurderet om
miljøkvaliteten lever op til regionplanens mål med hensyn til
smådyr. Vurderingen er lavet ud fra antallet og artssam-
mensætningen af smådyr på de enkelte vandløbsstræknin-
ger. Se mere herom i Vandområdeplanens generelle del.

54 % af de undersøgte vandløb i Gudenå-systemet lever op
til målsætningen. Fordelingen af miljøtilstanden i vandløbe-
ne, udtrykt som en faunaklasse, ses i figur 6.2.

Vandløbene i oplandet til Gudenå/Randers Fjord
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De største vandløb er Gudenå og Mattrup Å. Af mindre vand-
løb kan nævnes Slårup Å, Ølholm Bæk og Uldum Lilleå, der
alle løber til Gudenåens hovedløb. Herudover omfatter
Gudenå-systemet i Vejle Amt Salten Å og Bjergskov Bæk, der
løber ud i Mossø, samt de vandløb, der løber til Skanderborg
Søerne (Ringkloster Å-systemet).

Målsætninger
I Gudenå-systemet er der 291 km målsatte vandløb. Forde-
lingen af de forskellige målsætninger er vist i figur 6.1. For
de enkelte vandløb henvises til målsætningskortet eller
amtets hjemmeside.
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Figur 6.1. Fordeling af 291 km
målsatte vandløb i Gudenå-systemet.
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Figur 6.2. Fordeling af faunaklasser på 251 vandløbsstationer i Gudenå-systemet 1995-2001. 54% af vandløbsstationerne har en acceptabel faunaklasse med et varieret liv af smådyr.

Årsager til manglende målopfyldelse
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er det vur-
deret, om miljøkvaliteten lever op til de stillede kvalitetsmål.
De steder, hvor målet ikke er opfyldt (46 % = 115 af de
undersøgte stationer), er årsagen så vidt muligt vurderet. De
forskellige typer af årsager samt den procentvise fordeling
fremgår af figur 6.3.
Som det ses af figur 6.3, er de væsentligste årsager til, at
målsætningerne ikke er opfyldt
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Figur 6.3. Fordeling af årsagerne til manglende målopfyl-
delse i vandløbene på 115 stationer i Gudenå-systemet i 
perioden 1995-2001. Ved mange vandløbsstationer er der
registreret mere end ét problem.

•  dårlige fysiske forhold på grund af tidligere udført regule-
ring og hårdhændet vedligeholdelse samt erosion i oplan-
det med sandvandring til følge

•  forurening fra ukloakerede ejendomme, kloakoverløb og
renseanlæg.

Af andre årsager til manglende målopfyldelse kan nævnes
søpåvirkning og okker. Ofte er årsagen en kombination af
flere miljøproblemer.
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Vandløbenes fysiske forhold
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er de fysi-
ske forhold blevet registreret og vurderet. Udfra bredde, dyb-
de, vandhastighed, bundforhold m.v. er vandløbenes egnet-
hed som levested for fisk og smådyr vurderet til en af følgen-
de 4 kategorier: Optimal, acceptabel, uacceptabel eller
meget ringe. Fordelingen af de fysiske forhold i vandløbene i
oplandet til Gudenå fremgår af figur 6.4.

52 % af de 251 vandløbsstationer i Gudenå-systemet har til-
fredsstillende fysiske forhold. Men 31 % af vandløbssta-
tionerne har så ensformige fysiske forhold, at mange smådyr
alene af denne grund ikke kan leve der, fordi deres levested
mangler.

Det karakteristiske for området – særlige forhold
I Gudenåens sandede og bakkede opland er der en naturlig
erosion, som resulterer i sandvandring i vandløbene. Ofte
forstærkes erosion og udskylning af sand og næringsstoffer
ved dyrkning af jorden specielt på skrånende arealer og for
tæt på vandløbene.

Stryget nedenfor Vilholt Mølle er et af de få mægtige og
naturlige stryg i Danmark. Det er stedvis 20 meter bredt,
lavvandet og med en hurtig strøm over en stenet og gruset
bund – en meget imponerende vandløbsstrækning. Dan-
marks største slørvinge Perlodes Microcephala lever her i
stort antal og der er en stor naturlig søørredbestand.

I Gudenåens hovedløb fra udspring til Mossø er der kun én
faunaspærring tilbage nemlig opstemningen ved Vilholt Møl-

le. Muligheden for at skabe passage for fisk og smådyr ved
Vilholt Mølle er ved at blive undersøgt.

Odderen er observeret flere steder langs Gudenå, bl.a. ved
Vissingkloster, Voervadsbro og Brestenbro samt ved Mattrup
Å’s udløb i Gudenå og Salten Å mellem Salten Langsø og
Mossø.

Gudenåen og nogle af dens tilløb huser mange særlige dyre-
og plantearter. Eksempelvis trækker søørreden fra Mossø op
i Bjergskov Bæk for at gyde, som den altid har gjort, og
oprindelige, selvreproducerende søørred-bestande er der kun
få tilbage af i vore dage.

De naturlige bestande af stallinger i Danmark betragtes på
landsplan som sårbare. Der er en selvreproducerende
bestand af stalling i Gudenåen, men den er skabt af udsæt-
ninger. I 1936-37 blev der hentet store stallinger fra Holtum
Å og udsat i Gudenåen opstrøms Mossø. Stallingen slog hur-
tigt an efter udsætningerne, og der har lige siden været en
fast bestand i Gudenåen opstrøms Mossø.

Den sjældne fisk finnestribet ferskvandsulk har en lille men
fast bestand i Gudenåens hovedløb omkring Møllerup nær
udspringet, hvor den på trods af en del undersøgelser i
området gennem årene først blev fundet i 1994. Arten findes
ellers kun i Skjern Å-systemet, som ligger i nærheden. Det
vides ikke, om ulken er udsat eller naturlig.

Gudenåen fra Åle til Vestbirksøerne vurderes at være tem-
melig enestående for danske forhold. Her findes en veludvik-
let og alsidig forekomst af undervandsplanter. Læs mere her-
om i Gudenåkomiteens rapport ”Vegetation i Gudenå
2001”.

Opfølgning på Regionplan 1997
Siden sidste regionplan er der gennemført forskellige projek-
ter for at nå målene i Gudenå-systemet:

•  I løbet af 1999 og 2000 er der etableret fire passager for
odderen ved vejbroer, og der er planlagt flere passager og
fristeder for odderen fremover.

•  I 2002 er opstemningen ved Stids Mølle fjernet og vand-
standen sænket 1,5 meter.
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Figur 6.4. Fordeling af de fysiske forhold på 251 vandløbsstationer i Gudenå-systemet
i perioden 1995-2001. 52 % af vandløbsstationerne har tilfredsstillende fysiske forhold.
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•  I 1999-2001 er Velbæk ved det tidligere Veldal Dambrug
blevet restaureret. Dæmning og stemmeværk er fjernet,
og bækken løber nu dels gennem de gamle damme og en
ny anlagt bæk. Ørreder og andre fisk kan igen trække op
fra Mattrup Å og gyde i bækken.

•  Langs dele af Alsted Bæk og Haustrup Bæk, hvor der har
været store erosionsproblemer, er der i 2000 udlagt 15-20
meter bræmmer for at hindre, at sand og jord løber ud i
vandløbene.

•  Vonge Renseanlæg er nedlagt i 1999, og spildevandet
pumpes nu til Give Renseanlæg. Der er allerede sket bety-
delige forbedringer i Vonge Bæk. Også Nim Renseanlæg,
der havde udsivning til Gudenå og Addit Renseanlæg, der
havde afløb til en vejgrøft ned til Åsbæk, er blevet nedlagt
hhv. i 1999 og 1997. Spildevandet fra de to renseanlæg
ledes nu til hhv. Brædstrup Centralrenseanlæg og Sønder-
Vissing Renseanlæg. Gedved Kommune har kloakeret
Assendrup og Vedslet.

•  Samtlige kommuner, der ligger i oplandet til Gudenå, har i
år 2000 vedtaget spildevandsplaner for spildevandsrens-
ning i det åbne land.

Forslag til handlinger
Tilstanden i Gudenå-systemets vandløb kan forbedres, så
målsætningen kan opfyldes, se boks 1.1 under "Oplandet til
Horsens Fjord” side 25.

Nogle forslag til forbedring af miljøtilstanden i de lokale
vandløb kan nævnes. Det skal dog præciseres, at der kun er
tale om eksempler (lignende projekter bør laves efter behov i
andre vandløb):

•  Undgå erosion med udskylning af jord og sand i tilløbene
til Gudenå samt selve Gudenå. Det er særligt vigtigt med
udyrkede arealer eller brede bræmmer langs vandløbene
Alsted Bæk, Ploustrup Bæk, Haustrup Bæk og bækken ved
Sdr. Tinnet i Gudenådalens bakkeland. Men også vand-
løbene Slårup Å, Ølholm Bæk, Uldum Lilleå med flere
bidrager med sand, som senere skal renses op af Gudenå i
Uldum Kær.

•  Sikre en naturlig genslyngning af Gudenåen, hvor der er
potentiale herfor, i første omgang fra Hammer til Tørring.
Der er aftalt en kortere forsøgsstrækning mellem Hæld-
bjerg og Sortbjerg opstrøms Haustrup Bæk. Her vil den
frie slyngning blive søgt fremmet ved målrettet skæring i
ydersiden af de eksisterende slyng. I Gudenå fra Åstedbro
til Brestenbro er der stedvis potentiale for at lægge åen
tilbage i sine gamle slyng.

•  Lade strækninger henligge i naturtilstand, hvor det er
muligt. Eksempelvis i Mattrup Å, der løber gennem mange
udyrkede arealer.

•  Udlægge flere gydebanker på strækninger, der mangler
sten og grus som følge af tidligere reguleringer. Eksempel-
vis på strækninger mellem Skade Bro og Tirsvad Bro i
Mattrup Å.

•  Etablere fri faunapassage i Gudenåens hovedløb ved
Vilholt Mølle.

•  Fjerne spærringer og rørlægninger, blandt andet i Dalbæk,
Nimdrup Bæk og Havbæk. Sådanne projekter kan evt.
laves af skolebørn, som det f.eks. skete i Honum Bæk,
Tørring-Uldum Kommune, i starten af 2002.

•  Forbedre faunapassagen ved Brejnholm Mølle Dambrug i
Mattrup Å og ved modstrømstrapperne ved Mattrup Gods
og Hammer Mølle, eksempelvis ved etablering af omløb.
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Indledning
Skjern Å-oplandet i Vejle Amt er på knap 60.000 ha. Oplan-
det rummer mange meget værdifulde naturområder, især i
den nordlige del. Det gælder enge og moser langs Skjern Å,
Omme Å og Holtum Å, og det gælder søerne. Jorden i Skjern
Å-oplandet består hovedsageligt af grovsandet jord og ler-
blandet sandjord. Dyrkningsprocenten på 56 % er lav i for-
hold til resten af amtet. Den største koncentration af dyrebe-
sætninger findes i den sydlige del af oplandet.

Der falder forholdsvis meget nedbør i området, 1.000-1.050
mm om året. Der er en del arealer med terrænhældninger
over 6 % i den midterste del af oplandet, primært mod øst.

Skjern Å udspringer i Vejle Amt og udmunder i Ringkøbing
Fjord. Flere større tilløb, Holtum Å, Brande Å, Karstoft Å og
Omme Å, udspringer også i Vejle Amt og løber til Skjern Å i
Ringkøbing Amt.

Der findes adskillige større søer i vandløbssystemet, Rørbæk
Sø, Nedersø, Kulsø, Ensø, Hastrup Sø, Hampen Sø og Ejstrup
Sø.

Sammenfatning
Den nordlige del af amtet rummer en række søer, der ligger
øverst i vandløbssystemerne. Søerne er fra naturens side
næringsfattige og meget sårbare over for tilførsel af fosfor. I
mange af søerne er miljøtilstanden utilfredsstillende på
grund af fosfortilledninger fra bl.a. landbrug og dambrug. En
reduktion i dyrkningsbidraget vil være et nødvendigt tiltag,
hvis målsætningerne skal opfyldes.

Vandløbene i oplandet løber gennem et relativt fladt terræn
med en overvejende sandet jord. Langt den overvejende
årsag til, at målsætningerne ikke er opfyldt er, at vandløbene
er regulerede eller kanaliserede. Det er vigtigt , at den skån-
somme vedligeholdelse af vandløbene, som man praktiserer i
kommunerne, bliver overført til de private vandløb. I nogle
vandløb skal der arbejdes på egentlig restaurering, som Give
Kommune har gjort i mange tilfælde. I den øvre del af Omme
Å-systemet og visse steder i Odderbæk og Brande Å er de
vandløbsnære arealer erosionstruede.
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Hampen Sø

Målsætning
Skærpet målsætning som sø med særlige naturinteresser og
anvendelse til badning (A1,2). Følgende mål og krav skal
være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 12 forskellige arter af rodfæstede
vandplanter, herunder udbredt forekomst af grundskuds-
planter

•  Aborre dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 4,0 m og aldrig under 2,0 m
•  Maksimal fosfortilførsel 15 kg pr. år

Målsætningen er opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybde er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Hampen Sø er amtets reneste sø, en lobeliesø med store
forekomster af små rosetformede vandplanter. Søen er
næringsfattig med forekomst af fine bestande af vandplanter
på vanddybder indtil 3-4 m. Søen er et populært udflugts-
sted på grund af den smukke beliggenhed og gode bademu-
ligheder. Søen er ganske særligt bevaringsværdig og målsat
med en skærpet målsætning af hensyn til de store natur- og
rekreative værdier.

Hampen Sø har et overfladeareal på 76 ha, og er efter dan-
ske forhold en forholdsvis dyb sø. Den har en maksimal dyb-
de på 13,1 meter og en gennemsnitsdybde på 4,3 meter.
Vandudskiftningen er meget lille, i størrelsesordenen 1-2 år.
Oplandsarealet udgør 918 ha, hvoraf 640 ha ligger i Vejle
Amt og 276 ha i Århus Amt. Ca. 10 % af oplandet er dyrket,
og dyretætheden på 1 dyreenhed pr. ha dyrket areal ligger
lige under amtsgennemsnittet på 1,2 dyreenheder pr. ha. Der
ligger enkelte ukloakerede ejendomme i søens opland. Den
senest registrerede sommersigtdybde var på 3,8 m, og den
lavest målte var på 1,8 m.

Målsætningen er opfyldt, både med hensyn til sigtdybden og
tilstedeværelsen af et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv.
Det skyldes en lav belastning fra de omgivende dyrkede are-
aler og ukloakerede ejendomme. Der er dog begyndende
tegn på eutrofiering med tiltagende forekomst af mere

næringskrævende vandplanter. Den største kilde til forure-
ning af søen i dag er de nærmestliggende dyrkede arealer.
Søen blev i 1999 tilført 22 kg fosfor, hvoraf 13 kg kan hen-
føres til baggrundsbidrag fra natur og dyrkede arealer. De
sidste 9 kg fosfor er dyrkningsbetingede fra arealer i umid-
delbar nærhed af søen.

Opfølgning på Regionplan 1997
Søen er ikke udpeget som område, hvor der skal ske rens-
ning af spildevandet for fosfor, fordi målsætningen er
opfyldt. Der er indgået aftaler om miljøvenlig jordbrugsdrift
på 32 % af det dyrkede areal.

Forslag til handlinger
Af hensyn til søens enestående karakter må der ikke ske
ændringer i oplandet, som kan forringe miljøtilstanden. Alle
landbrugsarealer i nærheden af søen er udpeget som særlige
følsomme landbrugsområder, og der er derfor mulighed for
at indgå yderligere aftaler om MVJ på de resterende 66 ha.
Med dyretætheder på 1 dyreenhed pr. ha i oplandet vil det
være realistisk at forvente en beskeden udnyttelse af mulig-
heden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil være et helt
særligt behov for at undgå risiko for udvaskning af fosfor
som følge af overgødskning ved udbringning af husdyrgød-
ning i oplandet på grund af søens karakter. Det vil være af
særlig stor værdi at få de nærmestliggende dyrkede arealer
og arealerne ved Kragsø taget ud af omdrift. Der finder ikke
direkte udledning af spildevand sted til søen fra ukloakerede
ejendomme. Der bør ikke ved fremtidige renoveringer eller
nyetableringer af spildevandsanlæg på ejendomme i oplan-
det gives tilladelser til at udlede spildevand til søen eller
vandløb/grøfter med udløb i søen.

Søerne i Skjernå-oplandet

100

Nedbør
35%

Dyrkede arealer
40%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

25%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Hampen Sø.
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Ejstrup Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 10 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk
•  Sommersigtdybde i gennemsnit 1,3 m og aldrig under 1 m
•  Maksimal fosfortilførsel 120 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybde er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Ejstrup Sø ligger i Holtum Å-systemet. Søen ligger bynært og
har stor rekreativ værdi for borgerne i Ejstrupholm. Den er
62 ha stor og har en gennemsnitsdybde på 1,4 meter. Mil-
jøtilstanden er ustabil. I perioder har der vokset planter på
større dele af bunden, mens der i andre perioder ikke er
observeret planter overhovedet. Målsætningen er ikke
opfyldt. Den senest registrerede sommersigtdybde var på 1,1
m, og den lavest målte var på 0,8 m.

Årsagen til den manglende målopfyldelse skyldes en for stor
næringsbelastning. Belastningen fra eksterne kilder i oplan-
det er med tiden blevet reduceret til et niveau, der har skabt
grundlag for en restaureringsindsats. Formålet med restaure-
ringen har været at bremse den interne frigivelse af fosfor,
der er deponeret på bunden, og derved mindske algevæk-
sten og gøre vandet mere klart. Fiskebestanden er forsøgt
reguleret for at styrke forekomsten af rovlevende aborrer.
Restaureringsindsatsen har medført en vandkvalitet, der
skulle muliggøre etablering af et alsidigt dyre- og planteliv,
hvorfor restaureringen i dag er stillet i bero. De næste par år
vil vise, om der bliver tale om en stabil situation. 80 % af det
730 ha store opland er i omdrift, men dyretætheden i områ-
det er med 0,8 DE/ha forholdsvis lav. Der ligger ca. 20 ukloa-
kerede ejendomme i oplandet.

101

Opfølgning med Regionplan 1997
Restaureringen blev iværksat ud fra en forventning om, at
fiskebestanden kunne tilpasses til at fastholde søen i en
klarvandet tilstand på trods af en fortsat høj fosforbelastning
i forhold til den ønskede miljøtilstand. Dambrugsdrift ved
søbredden er i dag indstillet.

Forslag til handlinger
Søen modtager i størrelsesordenen 150 – 200 kg fosfor om
året, hvoraf mere end halvdelen stammer fra dyrkning. Søen
kan højst tåle en belastning i størrelsesordenen 120 kg om
året, hvis sigtdybdekravet skal indfries.

Viser den hidtidige restaureringsindsats sig utilstrækkelig i
den nuværende planperiode, vil det være nødvendigt med en
yderligere reduktion af belastningen fra oplandet, før restau-
reringsindsatsen genoptages. Det kan blive nødvendigt at
reducere den årlige belastning med mindst 30 – 80 kg fosfor,
hvis restaureringsindsatsen mislykkes. Indgreb overfor even-
tuel udledning af urenset spildevand fra de 20 ejendomme i
oplandet og indgåelse af MVJ-aftaler vil i givet fald være
eneste muligheder. I amtets naturplan er foreslået ekstensi-
veret drift af de dyrkede arealer i ådalen og ekstensiv udnyt-
telse af enge og overdrev omkring søen. Der er i dag kun
udpeget 18 ha SFL. Med dyretætheder på 0,8 dyreenheder
pr. ha i oplandet vil det være realistisk at forvente en vis
udnyttelse af muligheden for at indgå MVJ-aftaler, men der
vil også være behov for at undgå risiko for udvaskning af
fosfor som følge af overgødskning ved udbringning af husdy-
rgødning i oplandet. Søen tåler under ingen omstændighe-
der en yderligere belastning med fosfor.

Spredt bebyggelse
16%

Nedbør
6%

Dyrkede arealer
59%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

19%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Ejstrup Sø.
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Rørbæk Sø

Målsætning
Skærpet målsætning som sø med særlige naturinteresser
(A1). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 10 forskellige arter af rodfæstede
vandplanter, herunder almindelig forekomst af grund-
skudsplanter

•  Veludviklet bundfauna
•  Aborre dominerende rovfisk og søørred almindeligt fore-

kommende
•  Sommersigtdybde i gennemsnit 3,5 meter og aldrig under

2,0 meter
•  Maksimal fosfortilførsel 170 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning er uændret fra sidste planperiode, og krav til
sigtdybden er skærpet fra 2,0 m til 3,5 m.

Miljøtilstand
Rørbæk Sø ligger øverst i Skjernå-systemet godt 2 km fra
åens udspring. Sammen med Rørbæk Lillesø indgår den som
en del af den store fredning af udspringene for Gudenåen og
Skjern Å. Rørbæk Sø er en af de højest prioriterede søer i
hele amtet på grund af den unikke beliggenhed og sammen-
hæng med et større naturområde, og der er betydelige
rekreative interesser knyttet til området. Søen har tidligere
været kendt for sin bundfauna, der bestod af sjældne arter
udelukkende tilknyttet søer med rent vand, og livsbetingel-
serne for disse arter ønskes genskabt. Det tilstræbes, at mil-
jøtilstanden gennem sæsonen skal være stabil, og der må
ikke opstå perioder med kraftig algevækst, da det kan skade
den øvrige flora og fauna. Vandet fra søen påvirker også fle-
re højt prioriterede vandområder nedstrøms, og det er endnu
en grund til den skærpede målsætning.

Søen er 84 ha stor og har en gennemsnitsdybde på 4,7
meter. Halvdelen af det sandede opland på 2.823 ha består
af natur, og den anden halvdel består af dyrkede arealer.
Antallet af dyreenheder i området ligger med 1,2 DE/ha på
gennemsnittet for Vejle Amt, men er højt for en forurenings-
følsom sø som Rørbæk Sø. Vandets opholdstid i søen er kun
på tre måneder. Miljøtilstanden er i dag utilfredsstillende,
men en igangværende restaurering har dog bragt sigtdybden

op på 2 meter i gennemsnit for sommerperioden om end
laveste sigtdybde måles til 0,8 m. I 1999 fandt amtet meget
spredt forekomst af blot 2 arter af rodfæstede undervands-
planter i søen. Søen har et væsentligt potentiale for fjernelse
af kvælstof, og i nedbørfattige år har der været eksempler på
kvælstofbegrænsning af søens alger i kortere perioder. Nor-
malt er algebiomassen dog begrænset af tilgængeligheden
af fosfor.

Fosforfrigivelse fra et stort depot på søbunden er i dag med-
virkende til den dårlige miljøtilstand. Frigivelsen fører til en
gradvis tømning af depotet. Søen modtager også fosfor fra
dyrkede marker og 110 ukloakerede ejendomme. Disse
bidrag vil tilsammen være for store til en målopfyldelse,
selvom depotet på bunden tømmes. Søen modtager i alt i
størrelsesordenen 400 kg fosfor om året, hvoraf halvdelen
stammer fra dyrkning og 10 – 20% fra spredt bebyggelse.

Opfølgning på Regionplan 1997
Målsætningen er ikke opfyldt, selvom sigtdybdekravet akku-
rat er indfriet som følge af en omfattende opfiskning af kar-
pefisk. Ifølge kommunernes spildevandsplaner kan bidraget
fra de ukloakerede ejendomme forventes reduceret med
mindst 30 kg i 2002. Der er indgået MVJ-aftaler på knap
10% af de dyrkede arealer.

Forslag til handlinger
Restaureringsindsatsen fortsættes, samtidig med at fosfor-
tilførslen fra den spredte bebyggelse reduceres. Når spilde-
vandsplanerne er effektueret, vil en yderligere reduktion i
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Spredt bebyggelse
15%

Nedbør
4%

Dyrkede arealer
47%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

34%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Rørbæk Sø.
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Rørbæk Lillesø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Gedde og aborre dominerende rovfisk
•  Sommersigtdybde til bunden og aldrig under 1,5 m

Søen har ikke tidligere været særskilt målsat i regionplanen.

Miljøtilstand
Rørbæk Lillesø ligger ved afløbsenden af Rørbæk Sø adskilt
fra denne af Fårebanke og en smal dæmning. Søens miljøtil-
stand og belastningsforhold er ufuldstændigt kendte, og den
har ikke tidligere haft en specifik målsætning, men været
omfattet af den generelle B-målsætning for alle ikke under-
søgte søer. Sammen med det tilhørende moseområde udgør
søen imidlertid så stor en samlet enhed, at det berettiger til
en selvstændig målsætning. Desuden ledes søens vand til
Nedersø, Kulsø og Hastrup Sø, hvorfor det vil være ønskeligt
med en god vandkvalitet. Søen anvendes til put and take
fiskeri, hvor der udsættes regnbueørreder.

Forslag til handlinger
De kommende års tilsyn med søen vil tilvejebringe nødvendi-
ge oplysninger til en nøjere fastsættelse af målsætning og
handlingsforslag.
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størrelsesordenen 200 kg fosfor pr. år være nødvendig. Dyrk-
ningsbidraget vil være eneste tilbageværende regulerbare
fosforkilde. En nærmere kvantificering af den nødvendige
reduktion fastsættes ud fra undersøgelser i 2002. Der arbej-
des fortsat for MVJ-aftaler (der er i dag indgået aftaler på 45
% af det udpegede SFL-område) og eventuel skovrejsning
samt mulighed for at gennemføre naturgenopretning i
oplandet. Oplandet skal friholdes for initiativer, der kan øge
fosforbelastningen til søen. Der vil blive lagt særlig vægt på
at undgå risiko for udvaskning af fosfor som følge af over-
gødskning ved udbringning af husdyrgødning i oplandet på
grund af søens karakter.
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Nedersø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 7 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk og søørred almindeligt fore-
kommende

• Sommersigtdybde i gennemsnit 1,75 m og aldrig under 1 m
•  Maksimal fosfortilførsel 800 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætningen er uændret fra sidste planperiode, og krav til
sigtdybden er skærpet fra 1,5 m til 1,75 m.

Miljøtilstand
Nedersø ligger umiddelbart nedstrøms Rørbæk Sø og
Rørbæk Lillesø og er 12 ha stor med en middeldybde på 1,3
meter. Vandets opholdstid i søen er under en uge, og vand-
kvaliteten er derfor stærkt påvirket af det tilstrømmende
vand fra de opstrøms beliggende søer. Fiskebestanden har en
forholdsvis afbalanceret sammensætning med aborre som
den dominerende rovfisk. Der er observeret langskudsplanter
ud til 2 meter i søen, men tætheden og artsdiversiteten er
meget svingende fra år til år. Den senest registrerede som-
mersigtdybde var på 1,4 m, og den lavest målte var på 1,1 m

Opstrøms beliggende søer og dambrugsdrift er de væsentlig-
ste årsager til manglende målopfyldelse, men søen modtager
desuden fosfor fra spredt bebyggelse og dyrkede arealer, og
frigivelse af aflejret fosfor fra søbunden er også medvirkende
årsag. Det direkte opland til søen er på 421 ha, og der er en
forholdsvis høj dyretæthed i det nærmeste opland (1,4
DE/ha).

Søen modtager i størrelsesordenen 1,34 tons fosfor om året.
Fra Rørbæk Sø med dens tilknyttede kilder kommer ca. 870
kg, hvoraf knap 500 kg stammer fra intern belastning. De
resterende 470 kg kommer fra det direkte opland til Neder-
sø. Der ligger 7 ukloakerede ejendomme i søens direkte
opland. Bidragene fordeler sig som vist på figuren.
Nedersø er med sin nære tilknytning til den A1-målsatte
Rørbæk Sø højt prioriteret trods B-målsætningen.
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Opfølgning med Regionplan 1997
Målsætningen i Nedersø er på grund af den ustabile miljøtil-
stand endnu ikke indfriet. Der arbejdes først og fremmest på
at forbedre forholdene i den opstrøms beliggende Rørbæk Sø,
fordi vandkvaliteten her har væsentlig indflydelse på miljøtil-
standen i Nedersø. De to dambrug i oplandet skal reducere
fosforudledningen inden 2006. Ifølge kommunernes spilde-
vandsplaner kan bidraget fra de ukloakerede ejendomme for-
ventes reduceret med mindst 40 kg i 2002. Der er ikke indgået
MVJ-aftaler i det direkte opland til søen (se også Rørbæk Sø).

Forslag til handlinger
Dambrugene skal reducere fosforudledningen til 90 kg årligt
inden 2006. Denne reduktion forventes sammen med indsat-
sen over for den spredte bebyggelse at være tilstrækkelig til
at få målsætningen opfyldt forudsat, at målsætningen i
Rørbæk Sø bliver indfriet, og det lykkes at etablere en stor
bestand af rovlevende aborrer i Nedersø.

Af hensyn til opfyldelse af målsætningen kan søen højst tåle
en belastning i størrelsesordenen 750 - 850 kg fosfor om
året. Under forudsætning af målopfyldelse i Rørbæk Sø vil
Nedersø modtage godt 600 kg fosfor om året ud over bidra-
get fra dambrug, der for tiden er på mere end 400 kg om
året. Skulle en yderligere næringsstofreduktion vise sig nød-
vendig er der mulighed for at indgå MVJ-aftaler på de 150
ha, der er udpeget til SFL. Med dyretætheder på 1,4 dyreen-
heder pr. ha i oplandet vil det dog være realistisk at forvente
en meget lille udnyttelse af muligheden for at indgå MVJ-
aftaler, og der vil være behov for at undgå risiko for udvask-
ning af fosfor som følge af overgødskning ved udbringning
af husdyrgødning i oplandet.

Spredt bebyggelse
5%

Søer
36%

Dyrkede arealer
17%

Baggrund
(Natur og dyrkning) 12%

Dambrug 30% 

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Nedersø.
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Kulsø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 7 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Aborre dominerende rovfisk og søørred forekommer
• Sommersigtdybde i gennemsnit 1,5 m og aldrig under 1,3 m
•  Maksimal fosfortilførsel 1500 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Kulsø ligger umiddelbart nedstrøms Nedersø og er 44 ha stor
med en middeldybde på 2,2 meter.Vandets opholdstid i søen
er godt en uge, og vandkvaliteten er derfor stærkt påvirket af
det tilstrømmende vand fra de opstrøms beliggende søer. Fiske-
bestanden har en forholdsvis afbalanceret sammensætning
med aborre som den dominerende rovfisk. Der er observeret en
bestand af rodfæstede undervandsplanter ud til 2 meters dyb-
de i søen, men tætheden og artsdiversiteten svinger fra år til år.
Den senest registrerede sommersigtdybde var på 1,2 m, og
den lavest målte var på 0,9 m

Opstrøms beliggende søer, dambrugsdrift og frigivelse af
aflejret fosfor fra søbunden er de væsentligste årsager til
manglende målopfyldelse, men søen modtager desuden fos-
for fra spredt bebyggelse og dyrkede arealer. Det direkte
opland til søen er på 3.153 ha, hvoraf ca. 55 % er opdyrket.
Der er en høj dyretæthed i det nærmeste opland (1,7 DE/ha).
Der er 189 ukloakerede ejendomme i det samlede opland.

Søen modtager i størrelsesordenen 2 tons fosfor pr. år. Op-
strøms beliggende søer og deres tilknyttede kilder belaster
med ca. 65 %, hvoraf ca. en trediedel stammer fra søernes
interne belastning. Kulsø’s øvrige opland belaster med de
resterende 35 %. Bidraget fra de forskellige kilder fordeler
sig som vist på figuren.

Kulsø er med sin nære tilknytning til den A1-målsatte
Rørbæk Sø højt prioriteret trods B-målsætningen.
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Opfølgning med Regionplan 1997
Der er først og fremmest arbejdet på at forbedre forholdene i
den opstrøms beliggende Rørbæk Sø, da vandkvaliteten her
har væsentlig indflydelse på miljøtilstanden i både Nedersø
og Kulsø. 2 dambrug ved Odderbæk er nedlagt, og dambru-
gene ved Nedersø skal reducere fosforudledningen. Ifølge
kommunernes spildevandsplaner kan bidraget fra de ukloa-
kerede ejendomme forventes reduceret med mindst 115 kg i
2002. Der er indgået MVJ-aftaler på ca. 2,5% af de dyrkede
arealer i det direkte opland til søen (se også Rørbæk Sø og
Nedersø).

En meget stor del af det direkte opland afvandes af Odder-
bæk. En tilbageflytning af Odderbækkens indløb i Kulsø til
det gamle indløb tæt ved søens afløb står foran gennem-
førelse. Dette vil få en positiv indflydelse på miljøtilstanden i
størstedelen af søen, men ved flytningen risikerer vandkvali-
teten i det lille bassin længst mod vest fortsat at ville være
utilfredsstillende på grund af næringsstofbelastningen fra
Odderbæk. Der er dog en god chance for, at den meget hurti-
ge vandudskiftning vil trække den anden vej. I vestbassinet
kan en dårligere miljøtilstand kun accepteres, hvis det ikke
får betydning for tilstanden i resten af søen.

Forslag til handlinger
Dambrugene ved Nedersø skal reducere fosforudledningen
til 90 kg årligt. Realiseres dette og indsatsen over for den
spredte bebyggelse og bringes de opstrøms beliggende søer
til at indfri deres målsætninger, bliver det ikke nødvendigt
med yderligere tiltag under forudsætning af, at den omtalte
flytning af Odderbækkens indløb har den forventede effekt.
Målopfyldelse kan dog ikke forventes i planperioden, da det
ikke er muligt at afvikle den interne belastning på så kort tid.

Søen tåler i størrelsesordenen 1500 kg fosfor om året. Under
forudsætning af målopfyldelse i Nedersø og Ensø vil Kulsø
modtage 1400 kg fosfor om året ud over bidraget fra dam-
brug, der for tiden er på mere end 400 kg om året. Skulle en
yderligere næringsstofreduktion vise sig nødvendig, ligger
der muligheder for indgåelse af MVJ-aftaler på de 550 ha,
der er udpeget til SFL. Med dyretætheder på 1,7 dyreenheder

Spredt bebyggelse 8% 

Søer
21%

Dyrkede arealer
33%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

15%

Dambrug
23%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Kulsø.
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Spredt bebyggelse
2%

Dyrkede arealer
65%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

21%

Nedbør
12%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Ensø.

pr. ha i oplandet vil det dog være realistisk at forvente en
meget lille udnyttelse af muligheden for at indgå MVJ-afta-
ler, og der vil være behov for at undgå risiko for udvaskning
af fosfor som følge af overgødskning ved udbringning af
husdyrgødning i oplandet.

Ensø

Målsætning
Skærpet målsætning som sø med særlige naturinteresser
(A1). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 10 forskellige arter af rodfæstede
vandplanter, herunder forekomst af grundskudsplanter

•  Veludviklet bundfauna
•  Aborre dominerende rovfisk, og søørred forekommer
•  Sommersigtdybde i gennemsnit 2,5 meter og aldrig under

1,75 meter
•  Maksimal fosfortilførsel 17 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning er skærpet fra B til A1 fra sidste planperiode, og
krav til sigtdybden er skærpet fra 2,0 m til 2,5 m.

Miljøtilstand
Ensø er en del af Skjernå-systemet og afleder vand til Kulsø.
Den er 11 ha stor med en middeldybde på 2,1 meter. Vandets
opholdstid i søen er ca. 70 dage, og med sin vindbeskyttede
placering lagdeler vandmasserne i søen hvert år. Under peri-
oder med iltfrie forhold ved bunden frigives deponeret fosfor
i samme størrelsesorden som fra alle eksterne fosforkilder
tilsammen. Til gengæld har søen en stor denitrifikationska-
pacitet, og visse år er planktonalgerne begrænset i deres
vækst af mangel på kvælstof.

Der er undervandsvegetation i søen, men visse år er algeop-
blomstringen voldsom og ødelæggende for miljøtilstanden.
Fiskebestanden er ukendt, men formodes at have en for-
holdsvis afbalanceret sammensætning med aborre som den
dominerende rovfisk. I år med algeblomst antages der at
være en meget stor ynglesucces for skaller og brasen. Søen
befinder sig miljømæssigt på grænsen af et sammenbrud,
hvor den klarvandede tilstand med bundvegetation afløses
af en tilstand med kraftig algevækst og uklart vand. Den

senest registrerede sommersigtdybde var på 1,9 m, og den
lavest målte var på 1,0 m.

Der er kun to ukloakerede ejendomme i det meget lille
opland på 72 ha. 75 % af oplandet er dyrket, og dyretæthe-
den på 2,2 DE/ha i området er så høj, at der må antages at
blive eksporteret gylle ud af området. Der har tidligere været
omfattende andefodring i et mosehul umiddelbart opstrøms
søen, hvilket har medvirket til en ophobning af fosfor på
søbunden, som i dag frigives i sommerperioden. Dyrkning og
intern belastning er således de væsentligste årsager til søens
manglende målopfyldelse.
Søen modtager i størrelsesordenen 16 kg fosfor om året fra
de eksterne kilder, hvoraf langt den største del kommer fra
de dyrkede arealer. Samlet set fordeler kildernes bidrag sig
som vist på figuren.

Det beskedne opland og den nære tilknytning til andre højt
prioriterede søer er basis for potentialet som A1 målsat sø.

Opfølgning med Regionplan 1997
Ensø kan p.g.a. den ustabile miljøtilstand og den væsentlige
fosforbelastning ikke indfri sin målsætning. Ifølge kommu-
nens spildevandsplan skulle bidraget fra de to ukloakerede
ejendomme i dag være reduceret med 90%. Der er uden
held forsøgt indgået MVJ-aftaler i hele det dyrkede opland.
Overdreven fodring af ænder i et mosehul er bragt til ophør.

Forslag til handlinger
Søen tåler i størrelsesordenen 17 kg fosfor om året, men
p.g.a. den interne belastning vil en reduktion af det eksterne
bidrag af fosfor være nødvendig for en målopfyldelse. Mulig-
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Spredt bebyggelse
7%

Dyrkede arealer
26%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

12%

Rensningsanlæg
4%

Søer
38%

Dambrug 13% 

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Hastrup Sø.

heden for indgåelse af MVJ-aftaler bør undersøges igen som
en af mulighederne for at begrænse tilførslen af både kvæls-
tof og fosfor. 25 ha er udpeget som SFL-område. Der bør ikke
tillades aktiviteter i oplandet til Ensø, der forøger nærings-
stofbelastningen. Med dyretætheder op til loftet i oplandet
vil det dog være realistisk at forvente en meget lille udnyt-
telse af muligheden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil være
et særligt behov for at undgå risiko for udvaskning af fosfor
som følge af overgødskning ved udbringning af husdyrgød-
ning i oplandet.
Målopfyldelse kan ikke forventes i planperioden, da det ikke
er muligt at afvikle den interne belastning på så kort tid.

Hastrup Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 5 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Gedde dominerende rovfisk
•  Sommersigtdybde i gennemsnit til bunden og aldrig under

1 m
•  Maksimal fosfortilførsel 3000 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning og krav til sigtdybden er uændrede fra sidste
planperiode.

Miljøtilstand
Hastrup Sø er den sidste af søerne i Skjernå-systemet inden
amtsgrænsen. Søen er under hastig omdannelse til mose-
område, og miljøtilstanden er næsten udelukkende bestemt
af vandkvaliteten i det tilstrømmende vand. Vandets
opholdstid i søen er under 20 timer, og vanddybden under en
meter. Der er i dag en udbredt undervandsvegetation, men
ikke altid sigtdybde til bunden p.g.a. alger i det tilstrømmen-
de vand fra opstrøms beliggende søer. Kendskab til søens
økologi er stærkt begrænset. Den senest registrerede 
sommersigtdybde var på 0,8 m, og den lavest målte var på
0,7 m.

Søen påvirkes primært af opstrøms beliggende søer og de til-
knyttede belastningskilder. I det direkte opland dyrkes 40 –
50 %, og dyretætheden på 1,2 DE/ha ligger på gennemsnit-
tet for Vejle Amt. Søen modtager i størrelsesordenen 3,2 tons
fosfor pr. år. Opstrøms beliggende søer og deres tilknyttede
kilder belaster med ca. 90 %, hvoraf ca. 40 % stammer fra
den interne belastning. Det øvrige opland belaster søen med
de resterende 10 %. Samlet set fordeler kildernes bidrag sig
som vist på figuren. Der er 224 ukloakerede ejendomme i
oplandet.

Opfølgning med Regionplan 1997
Der arbejdes først og fremmest på at forbedre forholdene i
den opstrøms beliggende Rørbæk Sø, da vandkvaliteten her
har væsentlig indflydelse på miljøtilstanden i både Nedersø
og Kulsø, som igen har væsentlig indflydelse på miljøtilstan-
den i Hastrup Sø. Ifølge kommunens spildevandsplan kan
bidraget fra de ukloakerede ejendomme forventes reduceret
med mindst 150 kg i 2003. Der er indgået MVJ-aftaler på
mindre end 0,5% af de dyrkede arealer i søens direkte
opland (se også Rørbæk Sø, Nedersø, Ensø og Kulsø).

Forslag til handlinger
Hastrup Sø tåler i størrelsesordenen 3 tons fosfor om året.
Forudsættes målopfyldelse i Rørbæk Sø, Nedersø, Ensø og
Kulsø vil yderligere tiltag ikke blive nødvendige i oplandet til
Hastrup Sø.
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Løgfrøvandhuller

I oplandet til Skjern Å/Ringkjøbing Fjord er der 21 løg-
frøvandhuller, hvoraf 2 har fået en skærpet målsætning:

Hammer

Målsætning
Skærpet målsætning på grund af særlige naturinteresser
(A1). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af udbredt undervandsvegetation
•  Levested for løgfrø

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
Dette lille vandhul (mindre end 0,1 ha) nord for Hammer er
levested for løgfrøen og har derfor en skærpet målsætning.
Det ligger midt i et stor moseområde omgivet af skov og
eng. Der er flere andre vandhuller i moseområdet, som
potentielt også kunne være levested for løgfrøen. Udenfor
nærområdet er oplandet delvist opdyrket. Der er vandløb
med udløb i mosen, og det kan ikke udelukkes, at der også
er udløb fra dræn og grøfter. Målsætningen vurderes at være
opfyldt.

Forslag til handlinger
Der er behov for en mere uddybende beskrivelse af søen og
oplandet. Det skal sikres, at søen fortsat ligger uforstyrret
hen, og at overfladevand og dræn fra de nærliggende dyrke-
de marker ikke tilledes vandområdet.

Hundshoved

Målsætning
Skærpet målsætning på grund af særlige naturinteresser
(A1). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af udbredt undervandsvegetation
•  Levested for løgfrø

Målsætningen er opfyldt.

Miljøtilstand
Dette lille vandhul (<0,1 ha) syd for Damhøje ved Hundsho-
ved er levested for løgfrøen og har fået en skærpet målsæt-
ning. Vandhullet ligger i et mindre moseområde i en lille
plantage. Der er ikke fundet tilledning af vand fra vandløb,
dræn m.v., og søen ligger uforstyrret hen. Målsætningen vur-
deres på det foreliggende grundlag at være opfyldt.

Forslag til handlinger
Der mangler en mere uddybende beskrivelse af søen og
oplandet.
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Alle vandløbene i dette område løber til Skjern Å, der løber
ud i Ringkøbing Fjord. De større vandløb, udover Skjern Å’s
hovedløb, er Holtum Å, Brande Å og Omme Å. Af mindre
vandløb kan nævnes Kvindebæk, Smedebæk, Odderbæk,
Karstoft Å og Simmelbæk.

Målsætninger
I oplandet til Ringkøbing Fjord er der 283 km målsatte vand-
løb. Fordelingen af de forskellige målsætninger er vist i figur
7.1. For de enkelte vandløb henvises til målsætningskortet
eller amtets hjemmeside.

Næsten alle vandløbene i området har den generelle B-mål-
sætning. Her skal der være et alsidigt og varieret dyre- og
planteliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet.
Bjørnskov Bæk ved Nørre Snede har den lempede D-målsæt-
ning. Her accepteres en vis belastning med spildevand. Dette
er også tilfældet ved en kort strækning nedenfor Krondal og
Klovborg Renseanlæg. Der er ingen D-målsatte vandløb i
Give Kommune.

Kun et vandløb, nemlig Svinbæk ved Rørbæk Sø, har den
skærpede målsætning A. Se nærmere herom i bilag 1.

Vandløbene i oplandet til Skjernå/Ringkøbing Fjord
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Figur 7.1. Fordelingen af 283 km
målsatte vandløb i oplandet til
Ringkøbing Fjord.

I visse B3 målsatte vandløb med meget ringe fald eller okker,
eksempelvis Galtkær Grøft og øvre del af Kvindebæk, er der
lempede krav til miljøtilstanden. B3 vandløb med lempede
krav fremgår af bilag 2.

De nærmere kvalitetskriterier for de forskellige typer af mål-
sætninger er beskrevet i vandområdeplanens generelle del.
Ved vandløbene i oplandet er der 15 dambrug. Målsæt-
ningsklasserne for de stationer, der undersøges for at vurde-
re miljøtilstanden op- og nedstrøms dambrugene fremgår af
bilag 3 ”Dambrug – målsætningsklasser”.

Miljøtilstand
Undersøgelserne, der ligger til grund for denne plan, har
amtet udført i perioden 1995-2001, med ca. halvdelen af
undersøgelserne i 2000 og 2001. I alt har amtet undersøgt
vandløbene på 279 stationer. Det er her vurderet, om mil-
jøkvaliteten lever op til regionplanens mål. Vurderingen er
lavet ud fra antallet og artssammensætningen af smådyr på
de enkelte vandløbsstrækninger. Se mere herom i Vandområ-
deplanens generelle del.

55 % af de undersøgte vandløb lever op til målsætningen.
Fordelingen af miljøtilstanden i vandløbene, udtrykt som en
faunaklasse, ses i figur 7.2.
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55 % af vandløbene har en tilfredsstillende miljøtilstand,
hvilket stort set svarer til amtet som gennemsnit (57 %
målopfyldelse). Af figuren ses det, at en meget stor del af de
vandløb, der ikke opfylder målsætningen, har en miljøtil-
stand svarende til faunaklasse 4. Det vil sige blot én fau-
naklasse fra at nå målet. Kun 29 af de undersøgte vandløbs-
strækninger har en meget dårlig miljøtilstand, svarende til
faunaklasserne 3, 2 eller 1.

Årsager til manglende målopfyldelse
De steder, hvor målet ikke er opfyldt, er årsagen så vidt
muligt vurderet. De forskellige typer af årsager samt den
procentvise fordeling fremgår af figur 7.3.
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Figur 7.2. Fordeling af faunaklasser på 279 vandløbsstationer i oplandet til Ringkøbing Fjord i perioden 1995-2001.
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Figur 7.3. Fordeling af forskellige typer årsager til manglen-
de målopfyldelse i vandløbene i oplandet til Ringkøbing
Fjord i perioden 1995-2001. I en del vandløb er der konstate-
ret mere end én årsag til, at vandløbene ikke lever op til mål-
sætningen. I en række tilfælde har det ikke været muligt at
vurdere årsagen til den dårlige miljøtilstand.
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Langt den overvejende årsag til, at målsætningerne ikke er
opfyldt, er dårlige fysiske forhold. Udledninger af utilstræk-
keligt renset spildevand fra spredt bebyggelse samt forure-
ning fra kommunale renseanlæg og overløbsbygværker med-
virker også til, at målsætningen ikke er opfyldt.
Se i øvrigt om de enkelte vandløb på amtets hjemmeside.

Vandløbenes fysiske forhold
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er de fysi-
ske forhold blevet registreret og vurderet. Ud fra bredde,
dybde, vandhastighed, bundforhold m.v. er vandløbenes
egnethed som levested for fisk og smådyr vurderet til en af
følgende 4 kategorier: optimal, acceptabel, uacceptabel eller
meget ringe. Fordelingen af de fysiske forhold i vandløbene i
oplandet til Ringkøbing Fjord fremgår af figur 7.4.
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Figur 7.4. Fordelingen af de fysiske forhold på 279 vandløbsstationer i oplandet til 
Ringkøbing Fjord, vurderet i perioden 1995-2001. 37 % af vandløbene har tilfredsstil-
lende fysiske forhold

De fysiske forhold i vandløbene i oplandet til Ringkøbing
Fjord er noget ringere end i vandløbene i amtet som helhed,
hvor der er tilfredsstillende fysiske forhold i 56 % af vand-
løbene.

Det karakteristiske for området – særlige forhold
Alle vandløbene i området løber i et relativt fladt terræn
med en overvejende sandet jord. I oplandet findes en del
ekstensivt drevne jorde i ådale, hvor vandløbene har variere-
de til meget varierede fysiske forhold. I øvrigt er oplandet
præget af intensiv landbrugsdrift, hvor vandløbene er meget

udrettede eller kanaliserede. Udretningen af vandløbene og
tilførsel af sand fra de lette jorder påvirker miljøtilstanden
negativt, selvom vandkvaliteten generelt er god.

På trods af vanskelige fysiske betingelser har en del af vand-
løbene en god eller meget god miljøkvalitet. I store dele af
Skjern Å samt i Lindeballe Bæk med tilløb er der et fint og
varieret liv af rentvands-krævende smådyr.

Flere steder i systemet findes den sjældne fisk finnestribet
ferskvandsulk, som i Danmark kun findes i Skjern Å-systemet
og på en kort strækning af Gudenå nær udspringet. Den er
bl.a. fundet i Kvindebæk, Brande Å og findes i stort tal i den
nedre del af Bæksgård Bæk. Desuden er der spredte fore-
komster i Holtum Å og tilløbene til Holtum Å øst for Ejstrup
Sø. I Skjern Å er der også en naturlig bestand af den relativt
forureningsfølsomme laksefisk stalling, der i øvrigt er efter-
tragtet af lystfiskere.

Flere vandløb er plaget af okker. Der drejer sig om Skaven
Grøft, Kvindebæk, Smedebæk, Galtkær Grøft, Ulkær Mølle-
bæk, Karstoft Å og Harpes Bæk.

En del vandløb udtørrer naturligt om sommeren. Det drejer
sig først og fremmest om Dambjerg Bæk, samt mange min-
dre vandløb i Omme Å-systemet.

Opfølgning på Regionplan 1997
Der er i de seneste år sket forbedringer af miljøtilstanden i
vandløbene i oplandet til Ringkøbing Fjord som følge af en
række tiltag:

•  Renseanlægget i Gadbjerg er nedlagt i 2000, og spilde-
vandet ledes nu til Farre Renseanlæg. Det har allerede
givet en bedre vandkvalitet i Omme Å.

•  Mølvang Renseanlæg er nedlagt i 1999.
•  I Give er der i 1999 opført et helt nyt renseanlæg, som

også renser overløbsvand fra Give. Det har betydet at
Bæksgård bæk er blevet betydeligt renere. Bl.a. er ørreden
vendt tilbage og formerer sig nu naturligt i bækken.

•  Renseanlægget i Nørre Snede er blevet udbygget, hvilket
har givet tydelige forbedringer i Bjørnskov Bæk.

•  Der er i de seneste år gennemført en del miljøforbedringer
i form af mindre restaureringsprojekter. I stort set alle
kommunale vandløb har Give Kommune etableret sand-
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fang for at begrænse sandvandringen. Kommunen har
også lagt sten og grus ud flere steder for at forbedre de
fysiske forhold for fisk og smådyr, samt for at skabe passa-
ge ved mindre spærringer.

• Lodsejere ved det private vandløb Odderbæk har etableret
et privat vandløbslaug, som omfatter alle vandløb i Odder-
bæk-systemet, i alt ca. 20 km vandløb. Lauget administre-
rer vedligeholdelse, herunder tømning af sandfang efter
vedligeholdelsesbestemmelser, som er lavet så både miljø-
mæssige og afvandingsmæssige hensyn er tilgodeset.

•  Opstemningen ved Harrild Mølle i Holtum Å er nedlagt i
2000. Palsgård Statsskovdistrikt har desuden genslynget
ca. 400 meter af Holtum Å ved Harrild Mølle i 2001.

•  Opstemningerne ved Odderbæk og Ålbæk Dambrug i
Odderbæk er nedlagt i 1999.

Forslag til handlinger
Tilstanden i vandløbene kan forbedres, så målsætningen kan
opfyldes, se boks 1.1 under ”Oplandet til Horsens Fjord” side
25.

Nogle forslag til forbedring af miljøtilstanden i de lokale
vandløb kan nævnes. Det skal dog præciseres, at der kun er

tale om eksempler (lignende projekter bør laves efter behov i
andre vandløb):

•  Det kan anbefales at videreføre grundtankerne fra Odder-
bæk Vandløbslaug, nemlig det at give lodsejerne en viden,
der motiverer dem til at tage ansvaret for en nænsom og
fremadrettet vedligeholdelse.

•  Give Kommunes forbilledlige arbejde med etablering af
sandfang, udlægning af grus og sten, etablering af flade
brinker mm. bør fortsættes i andre vandløb.

•  Amtet arbejder på at etablere slyngninger på Omme Å
mellem Farre og Ringive for at give åen nogle bedre fysi-
ske forhold og for at tilbageholde og fjerne næringsstof-
fer, der skader Ringkøbing Fjord.

•  Ligeledes undersøger amtet muligheder for at etablere
vådområder ved Bæksgård Bæk.

•  Der arbejdes med projekter til begrænsning af okkergener
i den øvre del af Kvindebæk, samt flere steder i Karstoft
Å-systemet.
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Indledning
Oplandet består af en del af Kongeåens opland og et områ-
de ved Randbøl i den vestlige del af amtet. Det samlede
oplandsareal i Vejle Amt er på 19.335 hektar.

Kongeåen udspringer i Vamdrup Kommune, hvorfra den løber
vestpå og udmunder i Vadehavet. Af større tilløb kan nævnes
Vamdrup Å og Nagbøl Å. Jorden i oplandet består af lerblan-
det sandjord samt sandet lerjord og lerjord i den østlige del.
Oplandet til Kongeåen er fattigt på naturområder i forhold til
resten af amtet, idet disse arealer kun udgør 10 % af area-
let. Fovslet Skov, Drenderup Skov og Bastrup Skov udgør de
største sammenhængende naturarealer. Der findes to større
søer i vandløbssystemet, Søgård Sø og Bønstrup Sø. Fovs Å
løber også vestpå til Ribe Å. Vandløbene afvander et område
på 12.070 ha i Vejle Amt.

Området ved Randbøl afvandes af Vandel Bæk, der løber
vestpå og bliver til Varde Å, der udmunder i Vadehavet. Fre-
derikshåb Plantage og Randbøl Hede udgør en meget stor
del af naturarealerne i Randbølområdet. Jorden i området
består af grovsandet jord. Omåderne er meget flade. Den
årlige nedbørsmængde er mellem 1000 og 1050 mm i de to
områder.

Udledningen af næringsstoffer i Vejle Amt udledes til Vade-
havet. Betydningen heraf kan ses i Ribe Amts Regionplan
2012.

For beskrivelse af målsætningerne henvises til ”Den generel-
le del”.

Sammenfatning
Bønstrup Sø og Søgård Sø ligger i områder med høje dyrk-
ningsprocenter og er følgelig meget belastet af fosfor fra de
dyrkede arealer. I forbindelse med Vandmiljøplan II arbejdes
der med etablering af vådområder i søernes oplande, hvor
der vil kunne fjernes kvælstof og tilbageholdes partikelbun-
det fosfor. Derudover vil det være nødvendigt at reducere
det dyrkningsbetingede bidrag af fosfor. For at forbedre
vandkvaliteten og undgå, at Bønstrup Sø forsvinder, skal der
gennemføres en uddybning og restaurering af søen.

37 % af vandløbene lever op til målsætningerne. Alle vand-
løbene i området løber i et relativt fladt terræn. Oplandet er
præget af intensiv landbrugsdrift, og vandløbene er meget
udrettede eller kanaliserede. Udretningen af vandløbene og
det flade terræn påvirker miljøtilstanden negativt, selvom
vandkvaliteten mange steder er god. Udledningen af spilde-
vand fra den spredte bebyggelse er også årsag til, at mål-
sætningen ikke er opfyldt. Det er vigtigt, at kommunerne i
området fastholder den skånsomme vedligeholdelse af de
kommunale vandløb, og at den skånsomme vedligeholdelse
også gennemføres i de private vandløb.
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Søgård Sø

Målsætning
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Gedde dominerende rovfisk
• Sommersigtdybde i gennemsnit 0,9 m og aldrig under 0,5 m
•  Maksimal fosfortilførsel 350 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
Målsætning er uændret fra sidste planperiode, og krav til
sigtdybden er skærpet fra 0,8 m til 0,9 m.

Miljøtilstand
Søgård Sø ligger i Kongeå-systemet. Den har afløb til Vam-
drup Å. Søgård Sø ligger i dyrket landskab og har begrænset
rekreativ betydning. Imidlertid udgør den et væsentligt ele-
ment i landskabet med potentiale som levested for alminde-
ligt forekommende arter af planter og dyr. Søen er 27 ha og
lavvandet med en gennemsnitsdybde på 1,5 meter. Vandets
opholdstid i søen er meget lang i sommerperioden og meget
kort i vinterhalvåret. Vandkvaliteten er dårlig på grund af
algevækst som følge af stor næringsstofbelastning. Der er
ingen undervandsvegetation, og fiskebestanden er domine-
ret af karpefisk. Forholdene er stadig så dårlige, at der ind-
imellem kan optræde fiskedød. Der ligger et stort fosforde-
pot på søbunden, som vil kunne fastholde en dårlig miljøtil-
stand, selv når fosforbelastningen fra oplandet med tiden
falder. Den senest registrerede sommersigtdybde var på 
0,6 m, og den lavest målte var på 0,4 m.

Søen modtog tidligere spildevand fra rensningsanlæg, men i
dag er den største belastningskilde de dyrkede arealer. 90 %
af det 2.267 ha store opland er dyrket, men dyretætheden i
nærområdet er kun i størrelsesordenen 0,9 DE/ha, hvilket er
forholdsvis lavt. Der er 103 ukloakerede ejendomme i oplan-
det.

Søerne i oplandet til Vadehavet
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Opfølgning med Regionplan 1997
Der er nedlagt flere renseanlæg i oplandet i sidste planperio-
de, og kommunen vil have effektueret sin spildevandsplan
for det åbne land i 2003. Det vil betyde en reduktion i fosfor-
bidraget på mindst 30 kg. Der er indgået MVJ-aftaler på
0,5% af det dyrkede areal. I forbindelse med vandmiljøplan II
arbejdes der for tiden med et vådengsprojekt i oplandet til
Hjarup Bæk. Hvis projektet bliver gennemført, vil det forbed-
re mulighederne for en egentlig restaurering af søen.

Forslag til handlinger
Mulighederne for at indgå flere MVJ-aftaler undersøges, og
der arbejdes videre med vådengsprojektet. Med dyretæthe-
der på 0,9 dyreenheder pr. ha i oplandet vil det være reali-
stisk at forvente en vis udnyttelse af muligheden for at indgå
MVJ-aftaler, men der vil også være behov for at undgå risiko
for udvaskning af fosfor som følge af overgødskning ved
udbringning af husdyrgødning i oplandet. Søen kan tåle en
tilførsel på i størrelsesordenen 350 kg fosfor om året. Den
modtager i dag i mellem 500 – 1500 kg fosfor om året, hvor-
af knap 80 % stammer fra de dyrkede arealer. En effektue-
ring af kommunernes spildevandsplaner er ikke nok. Der er
også behov for en reduktion i det dyrkningsbetingede bi-
drag. Det kan forventes, at gennemførelse af vådengsprojek-
tet vil medføre en tilbageholdelse af betydelige mængder
partikelbundet fosfor. Derfor vil den samlede nødvendige
reduktion i det dyrkningsbetingede bidrag være afhængig af
vådengsprojektets gennemførelse.

Spredt bebyggelse
12%

Dyrkede arealer
73%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

15%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til Søgård Sø.
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Bønstrup Sø

Miljøtilstand
Generel målsætning om et naturligt og alsidigt dyre- og
planteliv (B). Følgende mål og krav skal være opfyldt:

•  Forekomst af mindst 5 forskellige arter af rodfæstede
undervandsplanter

•  Gedde dominerende rovfisk
•  Sommersigtdybde i gennemsnit til bunden og aldrig under

1 m efter gennemført restaurering
•  Maksimal fosfortilførsel 600 kg pr. år

Målsætningen er ikke opfyldt.
•  Målsætning er uændret fra sidste planperiode, og krav til

sigtdybden er skærpet fra 0,5 m til ”til bunden”.

Miljøtilstand
Bønstrup Sø ligger i Nagbøl Å, øverst i Kongeå-systemet og
har stor rekreativ betydning for borgerne i Vamdrup. Den er
10 ha stor og har en gennemsnitsdybde på kun 38 centime-
ter. Miljøtilstanden er usædvanlig dårlig, og søen er fysisk i
overhængende fare for at forsvinde som følge af opfyldning
med eroderet materiale fra de dyrkede marker i oplandet.
Det løse bundsediment bliver stort set konstant hvirvlet op
og gør det umuligt for bundplanter at få rodfæste i søen.
Koncentrationen af næringsstoffer i søvandet er meget stor,
og der er følgelig en stor produktion af alger i søen. 90 % af
det 2.383 ha store opland er dyrket, og dyretætheden i
området ligger på ca. 1,2 DE/ha, hvilket svarer til amtsgen-
nemsnittet. Der er 65 ukloakerede ejendomme i oplandet.
Den senest registrerede sommersigtdybde var på 0,4 m, og
varierede kun få centimeter gennem sæsonen.

Der er et meget stort lokalt ønske om at restaurere søen bl.a.
ved uddybning, og sigtdybdekravet er derfor fastsat med
hensyntagen til søens eventuelle ændrede dybdeforhold.
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Opfølgning på regionplan 1997
I forbindelse med Vandmiljøplan II er der bevilget midler til
gennemførelse af et vådengsprojekt på 62 hektar i oplandet
til Nagbøl Å. Gennemførelse af projektet vil skabe basis for
en restaurering af søen, og der er allerede udarbejdet et skit-
seprojekt. Kommunerne i oplandet vil have effektueret deres
spildevandsplaner i det åbne land i 2004. Der er i sidste
planperiode indgået frivillige aftaler om miljøvenlig jord-
brugsdrift på 2% af det dyrkede areal.

Forslag til handlinger
For så vidt de fornødne midler kan fremskaffes, skal søen
uddybes og restaureres, når tilførslen af eroderet materiale
er bragt til ophør efter gennemførelse af vådengsprojektet.
Den påtænkte uddybning vil give en gennemsnitsdybde på
0,85 meter og øge vandets opholdstid i søen til 3 - 4 dage. I
denne udformning vil søen kunne tåle i størrelsesordenen
600 kg fosfor om året. Søen modtager i dag i størrelsesorde-
nen 750 – 800 kg fosfor om året, hvoraf 75 % stammer fra
dyrkning (se figur). Når kommunernes spildevandsplaner er
effektueret, vil belastningen være faldet til knap 700 kg. Det
kan desuden forventes, at vådengsprojektet vil medføre en
tilbageholdelse af den partikelbundne fosfor. Yderligere initi-
ativer til begrænsning af næringsstofbelastningen fra oplan-
det bør afvente resultatet af restaureringen. Kun på 14 % af
de udpegede SFL-områder er der indgået aftale om miljøven-
lig jordbrugsdrift, så her ligger en oplagt mulighed. Med
dyretætheder på 1,2 dyreenheder pr. ha i oplandet vil det
dog være realistisk at forvente en beskeden udnyttelse af
muligheden for at indgå MVJ-aftaler, og der vil være behov
for at undgå risiko for udvaskning af fosfor som følge af
overgødskning ved udbringning af husdyrgødning i oplandet.

Spredt bebyggelse
4%

Dyrkede arealer
78%

Baggrund
(Natur og dyrkning)

18%

Den relative fordeling af de væsentligste kilder til belastning med fosfor til 
Bønstrup Sø.
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Vandløbene i oplandet til Vadehavet
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Det største vandløb øst for Billund er Vandel Bæk, der løber
til Grindsted Å og videre til Varde Å. I den sydlige del af
området er det Fovs Å, der løber til Gram Å og videre til Ribe
Å samt den øverste del af Kongeåen.

Målsætninger
I oplandet til Vadehavet er der 76 km målsatte vandløb. For-
delingen af de forskellige målsætninger er vist i figur 8.1. For
de enkelte vandløb henvises til målsætningskortet eller
amtets hjemmeside.
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Figur 8.1. Fordelingen af 76 km
målsatte vandløb i oplandet til
Vadehavet.

Næsten alle vandløbene i området har den generelle B-mål-
sætning. Her skal der være et alsidigt og varieret dyre- og
planteliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet.
En kortere strækning af Søbækken, nedenfor Ødis Rensean-
læg, har den lempede D-målsætning. Her accepteres en vis
belastning med spildevand.

De nærmere kvalitetskriterier for de forskellige typer af mål-
sætninger er beskrevet i vandområdeplanens generelle del.

Miljøtilstand
Undersøgelserne, der ligger til grund for denne plan, har
amtet foretaget i perioden 2000-2001, med langt de fleste
undersøgelser i 2000. Der er medtaget nogle få undersøgel-
ser, som er lavet i perioden 1995-1997. I alt har amtet under-

søgt vandløbene på 74 stationer. Det er her vurderet om mil-
jøkvaliteten lever op til regionplanens mål. Vurderingen er
lavet ud fra antallet og artssammensætningen af smådyr på
de enkelte vandløbsstrækninger. Se mere herom i Vandområ-
deplanens generelle del.

37 % af de undersøgte vandløb lever op til målsætningen.
Fordelingen af miljøtilstanden i vandløbene, udtrykt som en
faunaklasse, ses i figur 8.2.
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Kun 37 % af vandløbene har en tilfredsstillende miljøtil-
stand. I alle amtets vandløb som helhed er der en tilfredsstil-
lende tilstand i 57 % af vandløbene. Af figuren ses det, at en
meget stor del af de vandløb, der ikke opfylder målsætnin-
gen, har en miljøtilstand svarende til faunaklasse 4. Det vil
sige blot én faunaklasse fra at nå målet. Kun 4 af de under-
søgte vandløbsstrækninger har en meget dårlig miljøtilstand,
svarende til faunaklasserne 3, 2 eller 1.

Årsager til manglende målopfyldelse
De steder, hvor målet ikke er opfyldt, er årsagen så vidt
muligt vurderet. De forskellige typer af årsager samt den
procentvise fordeling fremgår af figur 8.3.

Langt den overvejende årsag til, at målsætningerne ikke er
opfyldt, er dårlige fysiske forhold. Udledninger af utilstræk-
keligt renset spildevand fra spredt bebyggelse er også en
betydelig årsag.
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Figur 8.2. Fordeling af faunaklasser på 74 vandløbsstationer i oplandet til Vadehavet i perioden 1995-2001.
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Figur 8.3. Fordeling af årsagerne til manglende målopfyl-
delse i vandløbene i oplandet til Vadehavet i perioden 1995-
2001. I en del vandløb er der konstateret mere end én årsag
til, at vandløbene ikke lever op til målsætningen. I en række
tilfælde har det ikke været muligt at vurdere årsagen til den
dårlige miljøtilstand.
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Vandløbenes fysiske forhold
I forbindelse med undersøgelserne af vandløbene er de fysi-
ske forhold blevet registreret og vurderet. Ud fra bredde,
dybde, vandhastighed, bundforhold m.v. er vandløbenes
egnethed som levested for fisk og smådyr vurderet til en af
følgende 4 kategorier: Optimal, acceptabel, uacceptabel eller
meget ringe. Fordelingen af de fysiske forhold i vandløbene i
oplandet til Vadehavet fremgår af figur 8.4.
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Meget ringe
26%

Acceptabel
34%

Optimal
1%
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39%

Figur 8.4. Fordelingen af de fysiske forhold på 74 vandløbsstationer i oplandet til
Vadehavet, vurderet i perioden 1995-2001. 35 % af vandløbene har tilfredsstillende
fysiske forhold.

I forhold til vandløbene i amtet som helhed er de fysiske for-
hold i vandløbene i oplandet til Vadehavet meget ringere,
idet 56 % af vandløbene i hele amtet har tilfredsstillende
fysiske forhold, men kun 35 % i oplandet til Vadehavet..

Det karakteristiske for området – særlige forhold
Alle vandløbene i området løber i et relativt fladt terræn.
Oplandet er præget af intensiv landbrugsdrift, og vandløbe-
ne er meget udrettede eller kanaliserede. Udretningen af
vandløbene og det flade terræn påvirker miljøtilstanden
negativt, selvom vandkvaliteten er god. Kanaliserede vand-
løb med langsomt flydende vand er desuden sårbare overfor
tilledning af selv mindre mængder spildevand eller forure-
nende stoffer.

På trods af vanskelige fysiske betingelser har en del af vand-
løbene en god eller meget god miljøkvalitet. I store dele af
Vandel Bæk samt i dele af Kongeåens hovedløb er der et fint
og varieret liv af krævende arter af smådyr.

I Kongeåen er der en bestand af den relativt forurenings-
følsomme laksefisk stalling, der i øvrigt er eftertragtet af
lystfiskere.

Vamdrup Å, Nagbøl Å og dele af Kongeåen er i sommer-
månederne påvirkede af de store mængder af alger, der
strømmer ud af henholdsvis Søgård Sø og Bønstrup Sø. Søer-
ne er belastede med mange næringsstoffer, der giver stor
algevækst.

Opfølgning på Regionplan 1997
Der er i de seneste år sket forbedringer af miljøtilstanden i
vandløbene i oplandet til Vadehavet:
•  Renseanlægget i Hjarup er nedlagt, og spildevandet ledes

nu til Vamdrup Renseanlæg. Det har givet bedre vandkva-
litet og bedre miljøtilstand i den nedre del af Hjarup Bæk.

•  Tilstanden i Kongeåen nedenfor Vamdrup Renseanlæg er
bedret og mere stabil efter at renseanlægget er forbedret.

•  I Lunderskov Kommune er Møllevang Renseanlæg ned-
lagt, hvilket har givet en markant bedre tilstand i vand-
løbet, hvor spildevandet tidligere blev udledt.

•  I kommunevandløbene har kommunerne gennem de sid-
ste mange år foretaget en mere miljøvenlig vedligeholdel-
se, hvor der tages hensyn til dyre- og plantelivet i vand-
løbene. Det har bidraget til at de fysiske forhold mange
steder er blevet bedre, og det har givet en bedre miljøkva-
litet, uden at vandløbenes vandføringsevne er forringet.

•  Der er i de seneste år gennemført en del miljøforbedringer
i form af mindre restaureringsprojekter. I Vandel Bæk har
Give Kommune etableret sandfang for at begrænse sand-
vandringen i bækken. Der er også lagt sten og grus ud i
bækken for at forbedre de fysiske forhold for fisk og
smådyr.

•  I Vamdrup Å har lokale skoleklasser i samarbejde med
Danmarks Sportsfiskerforbund og Vamdrup Kommune
udlagt gydegrus over en længere strækning for at forbed-
re ørredernes muligheder for at gyde i vandløbet.

•  Alle kommunerne i området har vedtaget spildevandspla-
ner, der skal sikre bedre rensning af spildevandet fra
enkeltliggende huse eller småsamfund, så vandløbene
ikke forurenes uacceptabelt.
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Forslag til handlinger
Tilstanden i vandløbene kan forbedres, så målsætningen 
kan opfyldes, se boks 1.1 under ”Oplandet til Horsens Fjord”
side 25.

Nogle forslag til forbedring af miljøtilstanden i de lokale
vandløb kan nævnes. Det skal dog præciseres, at der kun er
tale om eksempler (lignende projekter bør laves efter behov i
andre vandløb):

•  Spildevandsrensningen på de kommunale renseanlæg i
området fungerer stort set tilfredsstillende. Dog er der i
Vamdrup Å og i Kongeåen problemer med udledning af
urenset spildevand fra kloaksystemerne i forbindelse med
nedbørssituationer. Disse problemer bør også løses.

•  Amtet arbejder på at etablere et vådområde ved Nagbøl
Å, opstrøms Bønstrup Sø, for at tilbageholde og fjerne
næringsstoffer, der skader søen. Der er planer om at fjerne
slam fra bunden af søen, for at forbedre dens tilstand.
Amtet arbejder desuden på at genskabe Ødis Sø. Begge
projekter vil gavne naturen i området, og vil medvirke til
at forbedre miljøtilstanden i vandløbene.

•  Der er udarbejdet planer om etablering af et vådområde i
Hjarup Bæk på en strækning ovenfor Søgård Sø. Det vil
medvirke til at forbedre miljøtilstanden i søen og vil for-
bedre den samlede naturkvalitet i området. Skov- og
Naturstyrelsen har godkendt projektet og har bevilget
økonomiske midler til gennemførelse af projektet.

•  I amtets naturplan er foreslået en ekstensivering af driften
på de dyrkede arealer langs Fovs Å. Fovs Å er et amts-
vandløb og vedligeholdes af Sønderjyllands Amt. Amtet
har mulighed for gennem vedligeholdelsen at forbedre de
fysiske forhold i det stærkt regulerede vandløb.
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Oversigt over A-målsatte vandløb i Vejle Amt, med specifik angivelse af årsag til denne skærpede
målsætning samt kvalitetskrav udtrykt som målsætningsklasse

HORSENS FJORD

VANDLØB, KOMMUNE ÅRSAG TIL A-MÅLSÆTNING MÅLSÆTNINGS-
STRÆKNING KLASSE

Fiskbæk Horsens Vandløb med optimale fysiske forhold. Oprindelig 6/7
bestand af havørreder. Artsrig rentvandsfauna

Klokkedal Å Horsens Vandløb med optimale fysiske forhold. Oprindelig 6
bestand af havørreder. Artsrig rentvandsfauna

KATTEGAT

Ingen A-målsatte vandløb

VEJLE FJORD

VANDLØB, KOMMUNE ÅRSAG TIL A-MÅLSÆTNING MÅLSÆTNINGS-
STRÆKNING KLASSE

Højen Å med tilløb Vejle Døgnfluen Rhithrogena germanica lever i Danmark 6/7
kun i Højen Å.

Møgelbæk fra kommune- Vejle Artsrig rentvandsfauna. 6
grænsen til Tved Mølle Strækninger med optimale fysiske forhold.

Tilløb til Møgelbæk fra Vejle Artsrig rentvandsfauna. 6
Kristiansminde Strækninger med optimale fysiske forhold.

Tilløb til Vejle Å Egtved Artsrig rentvandsfauna. 6
ved Vork

Kildetilløb til Vejle Å i Vejle Artsrig rentvandsfauna. 7
Uhre Skov og Frøkær Skov Strækninger med optimale fysiske forhold.

Ibæk fra Munkebjergvej Vejle/Børkop Artsrig rentvandsfauna. 6/7
til udløb i Vejle Fjord Strækninger med optimale fysiske forhold.

Opgang af havørred, oprindelig bestand.

Sparrebæk Juelsminde/ Artsrig rentvandsfauna, bl.a. den sjældne vårflue 6
Hedensted Odontocerum albicorne.

Grejs Å fra Hopballe Vejle/Jelling/ Artsrig rentvandsfauna. Strækninger med optimale 6/7
Mølle til Grejs Bæk Tørring-Uldum fysiske forhold. Opgang af havørred.

Tilløb til Grejs Å Vejle/Jelling Sikre en større udbredelse af den oprindelige 6/7
Tørring-Uldum rentvandsfauna i Grejs Å-systemet
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KOLDING FJORD

VANDLØB, KOMMUNE ÅRSAG TIL A-MÅLSÆTNING MÅLSÆTNINGS-
STRÆKNING KLASSE

Åkær Å, Fra Veerst Lunderskov Artsrig rentvandsfauna. Lange strækninger med 6
Skov til Tanggård Bæk gode eller optimale fysiske forhold. Bestand af 

Smerling (sjælden fiskeart)

Åkær Å, fra Tanggård Lunderskov Artsrig rentvandsfauna. Helt naturligt forløb med 7
Bæk til udløb optimale fysiske forhold.
i Kolding Å Bestand af den sjældne fiskeart smerling

Tilløb til Ferup Skovbæk, Lunderskov Artsrig rentvandsfauna. Bla. larver af vårfluerne 6
nord for Ferup Skov Wormaldia occipitalis og Lithax obscurus

Borlev Bæk, hele vandløbet Egtved Fin bestand af den sjældne fiskeart smerling 5

Vester Nebel Å, ca. 2 Egtved God bestand af den sjældne fiskeart smerling 5
km nedstrøms Borlev Bæk

LILLEBÆLT

VANDLØB, KOMMUNE ÅRSAG TIL A-MÅLSÆTNING MÅLSÆTNINGS-
STRÆKNING KLASSE

Odderbæk, strækningen på Kolding Artsrig rentvandsfauna, Gode fysiske forhold.
amtsgrænsen til Fin bestand af havørreder af naturlig oprindelse 6
Sønderjyllands Amt
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GUDENÅ

VANDLØB, KOMMUNE ÅRSAG TIL A-MÅLSÆTNING MÅLSÆTNINGS-
STRÆKNING KLASSE

Gudenå fra udspring Tørring-Uldum/ Give Gudenåens kilde har en høj status i folks bevidsthed 6
til Haustrup Bæk og en god kildefauna.

Gudenå fra Vilholt til Brædstrup Dyrelivet er særdeles artrig og varieret. Stryget ne- 7
udløb i Mossø denfor Vilholt Mølle er i alle henseende i særklasse.

Mattrup Å fra Brædstrup/ Artsrig rentvandsfauna. Bl.a. vårfluerne Wormaldia 7
Bærsnap Bæk til Tørring-Uldum subnigra og Odontocerum albicorne.
Bregnholm Mølle

Bærsnap Bæk Brædstrup Sikre en større udbredelse af den oprindelige 6
rentvandsfauna.

Nimdrup Bæk fra Brædstrup Sikre en større udbredelse af den oprindelige 6
tilløb fra Løvet til rentvandsfauna.
Bryrup Langsø

Åsbæk Brædstrup Vandløbet henligger fysisk uberørt 6

Bjergskov Bæk med Gedved/Brædstrup Genetisk oprindelig bestand af søørred. 7
tilløb Artsrig rentvandsfauna.

RINGKØBING FJORD

VANDLØB, KOMMUNE ÅRSAG TIL A-MÅLSÆTNING MÅLSÆTNINGS-
STRÆKNING KLASSE

Svinbæk Nørre-Snede Artsrig rentvandsfauna. Bestand af søørred. 6

VADEHAVET

Ingen A-målsatte vandløb



Bi
la

g 
2

Bilag 2
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Oversigt over B3-målsatte vandløb med lempede kvalitetskrav på grund af ringe faldforhold og
dermed ringe vandhastighed

HORSENS FJORD

VANDLØB / STRÆKNING KOMMUNE MÅLSÆTNINGS-KLASSE

Engum Bæk til Bjørnkær Grøft Vejle 4

Tranekær Grøft til hovedvej A10 med tilløb Hedensted 4

Sole Bæk Fra Hovedvej A13 til udløb i Gesager Å Hedensted 4

Bjørnkær Grøft fra motorvejen til syd for Flødsholt Hedensted/Vejle 4

KATTEGAT

VANDLØB / STRÆKNING KOMMUNE MÅLSÆTNINGS-KLASSE

Skjold Å, nedre del, ns. Kællinge Grøft Juelsminde 4

Birkemose Grøft Juelsminde 4

As-Rårup Skelbæk, nedre del, ns. Littrup Kær Juelsminde 4

VEJLE FJORD

VANDLØB / STRÆKNING KOMMUNE MÅLSÆTNINGS-KLASSE

Knabberup Bæk opstrøms Høgsholt Bæk Vejle 4

Bredstrup Å mellem Rands Fjord og Vejle Fjord Børkop/Fredericia 4

Hølbækken med tilløb Børkop 4

Vork Bæk nedstrøms Vork Fiskeri Egtved 4

Bæk fra Ravning Skov nedstrøms Ravningskær Fiskeri Egtved 4

Tilløb til Vejle Å nedstrøms Hulsig Dambrug Egtved 4

KOLDING FJORD

VANDLØB / STRÆKNING KOMMUNE MÅLSÆTNINGS-KLASSE

Øverste del af Vonsild Å, nordøst for Svanemosen. Kolding 4

Til Hoppeshuse
Skallebæk, mellem Søndersø og Stallerup Sø Kolding 4

Harte Kanal, n.s. Stallerup Sø Kolding 4
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LILLEBÆLT

VANDLØB / STRÆKNING KOMMUNE MÅLSÆTNINGS-KLASSE

Ingen

GUDENÅ

VANDLØB / STRÆKNING KOMMUNE MÅLSÆTNINGS-KLASSE

Kanal i Sønderkær nord for Bøgeballe Tørring-Uldum/ Hedensted 4

Afløb fra Boest Mose Nørre-Snede 4

RINKØBING FJORD

VANDLØB / STRÆKNING KOMMUNE MÅLSÆTNINGS-KLASSE

Øvre del af Kvindebæk til ca. 500 m nedstrøms Ikastvej Nørre-Snede 4

Skaven Grøft Nørre-Snede 4

Galtkær Grøft, opstrøms okkersø Give 4

Afløb fra Gl. Vesterlund Dambrug Give 4

VADEHAVET

VANDLØB / STRÆKNING KOMMUNE MÅLSÆTNINGS-KLASSE

Tilløb til Vandel Bæk fra Billund Lufthavn Egtved /Give 4
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Dambrug 2003 Vandløb Kommune Stationsnr. Opstrøms Nedstrøms Målsætning Målsætnings- Aktuel
klasse faunaklasse

601-13 Løvet Dambrug Tilløb til Brædstrup 02-0181 X B1 5 4
Nimdrup Bæk

605-06 Egtved Å Egtved 12-0090 X B2 5 7
Refsgårdslund Dambrug

605-06 Egtved Å Egtved 12-0020 X B2 5 6
Refsgårdslund Dambrug

605-10 Vork Fiskeri Vork Bæk Egtved 12-0214 X B1 5 4

605-10 Vork Fiskeri Vork Bæk Egtved 12-0132 X B3 4 4

605-12 Bindeballe Egtved 12-0106 X B1 5 7
Gl. Potkær Fiskeri Bæk

605-12 Bindeballe Egtved 12-0107 X B1 5 5
Gl. Potkær Fiskeri Bæk

605-13 Bindeballe Egtved 12-0272 X B1 5 5
Grønbjerglund Dambrug Bæk

605-13 Bindeballe Egtved 12-0110 X B1 5 5
Grønbjerglund Dambrug Bæk

605-15 Bindeballe Egtved 12-0516 X B1 5 7
Randbøldal Dambrug Møllebæk

605-15 Bindeballe Egtved 12-0408 X B1 5 7
Randbøldal Dambrug Møllebæk

605-16 Vejle Å Egtved 12-0071 X B1 5 5
Thingkærvad Dambrug

605-16 Vejle Å Egtved 12-0116 X B2 5 4
Thingkærvad Dambrug

605-16 Vejle Å Egtved 12-0117 X B1 5 5
Thingkærvad Dambrug

605-16 Vejle Å Egtved 12-0457 X B1 5 5
Thingkærvad Dambrug

605-17 Vejle Å Egtved 12-0071 X B1 5 5
Kobberbæk Dambrug I

605-17 Vejle Å Egtved 12-0457 X B1 5 5
Kobberbæk Dambrug I

605-18 St. Lihme Fiskeri Vejle Å Egtved 12-0025 X B1 5 5

605-18 St. Lihme Fiskeri Vejle Å Egtved 12-0120 X B1 5 7

Bilag 3 om målsætningsklasser ved dambrug

127



Bi
la

g 
3

128

Dambrug 2003 Vandløb Kommune Stationsnr. Opstrøms Nedstrøms Målsætning Målsætnings- Aktuel
klasse faunaklasse

605-18 St. Lihme Fiskeri Vejle Å Egtved 12-0119 X B1 5 4

605-19 Randal Dambrug Vejle Å Egtved 12-0120 X B1 5 7

605-19 Randal Dambrug Vejle Å Egtved 12-0517 X B2 5 4

605-19 Randal Dambrug Vejle Å Egtved 12-0068 X B1 5 4

605-20 Engholm Fiskeri Vejle Å Egtved 12-0115 X B2 5 5

605-20 Engholm Fiskeri Vejle Å Egtved 12-0113 X B2 5 5

605-21 Ravning Fiskeri I Småkær Bæk Egtved 12-0193 X B1 5 7

605-21 Ravning Fiskeri I Småkær Bæk Egtved 12-0135 X B1 5 6

605-22 Vejle Å Egtved 12-0121 X B1 5 5
Gødding Mølle Dambrug

605-22 Vejle Å Egtved 12-0122 X B1 5 4
Gødding Mølle Dambrug

605-23 Hammers Fiskeri Vejle Å Egtved 12-0122 X B1 5 4

605-23 Hammers Fiskeri Vejle Å Egtved 12-0456 X B1 5 5

605-25 Vejle Å Egtved 12-0103 X B2 5 5
Lihmskov Dambrug

605-25 Vejle Å Egtved 12-0023 X B2 5 5
Lihmskov Dambrug

605-29 Bæk fra Egtved 12-0407 X B0 5 7
Ravningkær Fiskeri Ravning Skov

605-29 Bæk fra Egtved 12-0325 X B3 4 4
Ravningkær Fiskeri Ravning Skov

605-30 Vejle Å Egtved 12-0446 X B2 5 7
Vingsted Dambrug

605-30 Vejle Å Egtved 12-0076 X B2 5 7
Vingsted Dambrug

605-33 Kvak Egtved 12-0172 X B1 5 6
Kærbølling Dambrug Møllebæk

605-33 Kvak Egtved 12-0173 X B1 5 6
Kærbølling Dambrug Møllebæk

605-40 Svinkær Egtved 12-0277 X B1 5 4
Liegård Dambrug Bæk

605-40 Svinkær Egtved 12-0102 X B1 5 4
Liegård Dambrug Bæk

605-42 Spjarup Fiskeri II Svinkær Egtved 12-0095 X B1 5 5
Bæk



Bi
la

g 
3

129

Dambrug 2003 Vandløb Kommune Stationsnr. Opstrøms Nedstrøms Målsætning Målsætnings- Aktuel
klasse faunaklasse

605-42 Spjarup Fiskeri II Svinkær Bæk Egtved 12-0096 X B1 5 4

605-44 Skovgård Fiskeri Tågelund Bæk Egtved 12-0036 X B1 5 5

605-44 Skovgård Fiskeri Tågelund Bæk Egtved 12-0079 X B1 5 5

605-45 Tågelund Fiskeri Tågelund Bæk Egtved 12-0079 X B1 5 5

605-45 Tågelund Fiskeri Egtved Å Egtved 12-0083 X B1 5 5

605-48 Ege-Tved Fiskeri Egtved Å Egtved 12-0032 X B1 5 7

605-48 Ege-Tved Fiskeri Egtved Å Egtved 12-0442 X B1 5 7

605-49 Egtved Å Egtved 12-0442 X B1 5 7
Refsgård Fiskeri II

605-49 Egtved Å Egtved 12-0031 X B1 5 5
Refsgård Fiskeri II

605-50 Egtved Å Egtved 12-0089 X B2 5 7
Refsgård Fiskeri I

605-50 Egtved Å Egtved 12-0090 X B2 5 7
Refsgård Fiskeri I

605-58 Vester Nebel Å Egtved 17-0054 X B2 5 4
Pælebro Dambrug

605-58 Vester Nebel Å Egtved 17-0109 X B2 5 6
Pælebro Dambrug

605-70 Ådal Dambrug Vejle Å Egtved 12-0121 X B1 5 5

605-70 Ådal Dambrug Vejle Å Egtved 12-0122 X B1 5 4

605-70 Ådal Dambrug Vejle Å Egtved 12-0456 X B1 5 5

605-76 Bindeballe Egtved 12-0123 X B1 5 7
Bindeballe Ml. Dambrug Møllebæk

605-76 Bindeballe Egtved 12-0124 X B1 5 7
Bindeballe Ml. Dambrug Møllebæk

605-78 Tilløb til Egtved 12-0284 X            B0 5 5
Vorkdal Dambrug Vejle Å

605-79 Vejle Å Egtved 12-0457 X B1 5 5
Vesterkær Dambrug

605-79 Vejle Å Egtved 12-0117 X B1 5 5
Vesterkær Dambrug

605-80 Spjarup Egtved 12-0101 X B1 5 4
Hededambruget Mosegrøft

605-83 Bindeballe Egtved 12-0108 X B1 5 4
Slotsbjerg Fiskeri Bæk
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Dambrug 2003 Vandløb Kommune Stationsnr. Opstrøms Nedstrøms Målsætning Målsætnings- Aktuel
klasse faunaklasse

605-83 Bindeballe Egtved 12-0109 X B1 5 5
Slotsbjerg Fiskeri Bæk

605-84 Bindeballe Egtved 12-0104 X B1 5 7
Ny Potkær Fiskeri Bæk

605-84 Bindeballe Egtved 12-0105 X B1 5 5
Ny Potkær Fiskeri Bæk

605-86 Tilløb til Egtved 12-0334 X B0 5 6
Hulsig Dambrug Vejle Å

605-86 Tilløb til Egtved 12-0268 X B3 4 4
Hulsig Dambrug Vejle Å

605-87 Vollund Bæk Egtved 12-0328 X B1 5 7
Adv. Busks Dambrug

605-87 Vollund Bæk Egtved 12-0327 X B1 5 6
Adv. Busks Dambrug

605-88 Bindeballe Egtved 12-0110 X B1 5 5
Enggårdens Fiskeri Bæk

605-88 Bindeballe Egtved 12-0108 X B1 5 4
Enggårdens Fiskeri Bæk

605-102 Tilløb til Egtved 12-0322 X B1 5 7
Høllund Klækkeri Jerlev Bæk

605-103 St. Lihme Bæk Egtved 12-0323 X B1 5 7
Kobberbæk Dambrug II

605-103 St. Lihme Bæk Egtved 12-0024 X B1 5 7
Kobberbæk Dambrug II

605-104 Tilløb til Egtved 12-0376 X B0 5 7
Ravning Fiskeri II Vejle Å

605-104 Tilløb til Egtved 12-0134 X B3 5 5
Ravning Fiskeri II Vejle Å

609-09 Tolstrup Å Gedved 03-0066 X B1 5 6
Tolstrup Mølle Dambrug

609-09 Tolstrup Å Gedved 03-0058 X B1 5 7
Tolstrup Mølle Dambrug

609-17 Hede Mølleå Gedved 02-0460 X B3 5 5
Assendrup Dambrug

609-17 Hede Mølleå Gedved 02-0183 X B3 5 5
Assendrup Dambrug

611-20 Omme Å Give 10-0002 X B2 5 4
Nr. Langelund Dambrug
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Dambrug 2003 Vandløb Kommune Stationsnr. Opstrøms Nedstrøms Målsætning Målsætnings- Aktuel
klasse faunaklasse

611-20 Omme Å Give 10-0055 X B2 5 4
Nr. Langelund Dambrug

611-22 Omme Å Give 10-0005 X B2 5 4
Langelund Ml. Dambrug

611-22 Omme Å Give 10-0031 X B2 5 4
Langelund Ml. Dambrug

611-23 Omme Å Give 10-0118 X B2 5 4
Grønbjerg Dambrug

611-23 Omme Å Give 10-0005 X B2 5 4
Grønbjerg Dambrug

611-25 Farre Fiskeri Omme Å Give 10-0115 X B1 5 4

611-25 Farre Fiskeri Omme Å Give 10-0014 X B1 5 5

611-26 Omme Å Give 10-0015 X B1 5 5
Farre Gl. Ml. Dambrug

611-26 Omme Å Give 10-0047 X B1 5 4
Farre Gl. Ml. Dambrug

611-34 Omme Å Give 10-0117 X B2 5 4
St. Karlsskov Dambrug

611-34 Omme Å Give 10-0052 X B2 5 5
St. Karlsskov Dambrug

611-39 Omme Å Give 10-0032 X B2 5 6
Ringive Dambrug

611-39 Omme Å Give 10-0117 X B2 5 4
Ringive Dambrug

611-42 Tilløb til Kulsø Give 01-0128 X B3 4 4
Gl. Vesterlund Dambrug

613-11 Ørum Dambrug Rohden Å Hedensted 07-0058 X B1 5 7

613-11 Ørum Dambrug Rohden Å Hedensted 07-0005 X B1 5 6

615-13 Urup Bæk Horsens 03-0177 X B1 5 7
Lundum Dambrug

615-13 Urup Bæk Horsens 03-0049 X B1 5 7
Lundum Dambrug

619-04 Rohden Å Juelsminde 07-0167 X B1 5 6
Årup Mølle Dambrug

619-04 Rohden Å Juelsminde 07-0168 X B2 5 5
Årup Mølle Dambrug
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Dambrug 2003 Vandløb Kommune Stationsnr. Opstrøms Nedstrøms Målsætning Målsætnings- Aktuel
klasse faunaklasse

621-19 Seest Mølleå Kolding 17-0121 X B1 5 6
Seest Mølle Dambrug

621-19 Seest Mølleå Kolding 17-0122 X B1 5 5
Seest Mølle Dambrug

621-20 Vester Nebel Å Kolding 17-0040 X B1 5 7
Hvilestedgård Dambrug

621-20 Vester Nebel Å Kolding 17-0036 X B2 5 7
Hvilestedgård Dambrug

621-20 Hvilested Bæk Kolding 17-0116 X B1 5 7
Hvilestedgård Dambrug

621-20 Hvilested Bæk Kolding 17-0117 X B1 5 7
Hvilestedgård Dambrug

623-20 Maglehøj Bæk Lunderskov 17-0120 X B1
Frihedslyst Dambrug

623-24 Åkær Å Lunderskov 17-0149 X A 7 7
Skovkilde Dambrug

625-12 Skjern Å Nørre- 01-0279 X B2 5 7
Tykskov Dambrug Snede

625-12 Skjern Å Nørre- 01-0280 X B2 5 7
Tykskov Dambrug Snede

625-17 Smedebæk Smedebæk Nørre- 01-0179 X B1 5 4
Mølle Dambrug Snede

625-17 Smedebæk Smedebæk Nørre- 01-0281 X B1 5 6
Mølle Dambrug Snede

625-18 Smedebæk Nørre- 01-0281 X B1 5 6
Midtjysk Lystfiskercent Snede

625-18 Smedebæk Nørre- 01-0286 X B1 5 6
Midtjysk Lystfiskercent Snede

625-22 Ibsgårde Bæk Nørre- 01-0023 X B1 5 5
Ibsgård Dambrug Snede

625-22 Holtum Å Nørre- 01-0022 X B2 5 4
Ibsgård Dambrug Snede

625-22 Holtum Å Nørre- 01-0024 X B2 5 5
Ibsgård Dambrug Snede

625-23 Tilløb til Nørre- 02-0288 X B0 5 5
Trehøje Dambrug Boest Bæk Snede

625-23 Tilløb til Nørre- 02-0234 X B3 5 4
Trehøje Dambrug Boest Bæk Snede
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Dambrug 2003 Vandløb Kommune Stationsnr. Opstrøms Nedstrøms Målsætning Målsætnings- Aktuel
klasse faunaklasse

625-28 Mattrup Å Nørre- 02-0174 X B1 5 6
Skade Dambrug Snede

625-28 Mattrup Å Nørre- 02-0175 X B1 5 5
Skade Dambrug Snede

625-29 Holtum Å Nørre- 01-0028 X B2 5 4
Ejstrupholm Dambrug Snede

625-29 Holtum Å Nørre- 01-0073 X B2 5 4
Ejstrupholm Dambrug Snede

625-30 Holtum Å Nørre- 01-0073 X B2 5 4
Hygild Dambrug Snede

625-30 Holtum Å Nørre- 01-0043 X B2 5 4
Hygild Dambrug Snede

627-09 Gesager Å Hedensted 08-0188 X B1 5 7
Klaks Mølle Dambrug

627-09 Bygholm Å Hedensted 08-0198 X B1 5 6
Klaks Mølle Dambrug

627-10 Hørup Bæk Tørring- 09-0025 X A 7 7
Højgård Fiskeri Uldum

627-10 Hørup Bæk Tørring- 09-0005 X A 7 7
Højgård Fiskeri Uldum

627-12 Brejnholm Mattrup Å Tørring- 02-0440 X A 7 7
Mølle Dambrug Uldum

627-12 Brejnholm Mattrup Å Tørring- 02-0046 X B1 5 7
Mølle Dambrug Uldum

631-04 Vejle Å Vejle 12-0066 X B2 5 7
Bøgedal Dambrug

631-04 Vejle Å Vejle 12-0010 X B2 5 7
Bøgedal Dambrug

631-06 Rugballe Vejle 12-0210 X B1 5 6
Slelde Dambrug Bæk

631-06 Rugballe Vejle 12-0146 X B1 5 6
Slelde Dambrug Bæk
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