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Nærværende demonstrationsprojekt 
for vandplanlægning i Odense Fjord-
oplandet udgør sidste trin i det danske 
bidrag til EU’s afprøvning af Vandram-
medirektivet gennem pilotprojekter i 
medlemslandene forud for den egentlige 
gennemførelse af direktivet. Projektet 
startede tilbage i 2002, hvor Fyns Amt 
af Miljøstyrelsen blev inviteret til at 
gennemføre pilotprojektet. Fyns Amt 
har således været projektansvarlig myn-
dighed med reference til Miljøstyrelsen 
og har samarbejdet med og indberettet 
projektets resultater til EU. Med struk-
turreformen overgik amternes opgaver i 
relation til vand- og naturplanlægning 
til statens 7 miljøcentre, og pilotpro-
jektet er således pr. 1. januar 2007 vide-
reført af Miljøministeriet, Miljøcenter 
Odense. Miljøcenter Odense/Fyns Amt 
har for den sidste del af projektperioden 
modtaget støtte fra EU-LIFE til gen-
nemførelse af demonstrationsprojektet.

Vandrammedirektivet blev vedtaget 
af EU i december 2000. Vandramme-
direktivet fastlægger rammerne for den 
fremtidige vandmiljøforvaltning i EU’s 
medlemsstater. Målet med Vandram-
medirektivet er at opnå ”god økologisk 
kvalitet” i alle dele af vandmiljøet, dvs. 
vandløb, vådområder, søer og kystvan-
de, samt ”god tilstand” i grundvandet 
senest i 2015. Det skal opnås gennem 
vandplaner for vandløbsoplande, hvor 
hvert opland behandles som et sammen-
hængende hele. Vandrammedirektivet 
integrerer en række tidligere vedtagne 
direktiver rettet mod specifikke forure-
ningskilder (f.eks. Spildevandsdirektivet 

Forord

eller Nitratdirektivet) eller beskyttelse af 
specifikke områder (f.eks. Badevands-
direktivet eller Skaldyrsdirektivet) og 
samler bestræbelserne i disse direktiver 
i en helhedsorienteret tilgang.

For at fremme denne helhedsoriente-
rede og ambitiøse omlægning af EU’s 
vandmiljøpolitik har EU’s vanddirek-
tører besluttet en koordineret strategi 
for implementering af Vandramme-
direktivet (Common Implementation 
Strategy: CIS). Denne strategi er op-
delt i 2 faser, hvor fase I (frem til 2004) 
primært fokuserede på udarbejdelse og 
test af en række EU-vejledninger. Fase 
II (2005-06/07) har primært bestået i 
at udvikle erfaringer og metoder til at 
udforme overvågningsprogrammer og 
vandplaner for pilotområderne forud 
for Vandrammedirektivets tidsfrister og 
bidrage med konkrete erfaringer og ca-
sestudier med særligt fokus på udvalgte 
problemområder, bl.a. sammenhængen 
mellem Vandrammedirektivet og EU’s 
landbrugspolitik (CAP). 

Begrundelsen for udpegningen af 
Odense Fjord-oplandet som testopland 
har været, at området, som dækker en 
tredjedel af Fyn, indeholder et bredt 
spektrum af danske vand- og naturty-
per samt betydelige påvirkningskilder 
som f.eks. Odense By, Fynsværket og et 
intensivt landbrug i oplandet. Samtidig 
hører Odense Å og Odense Fjord til de 
bedst undersøgte vandområder i landet.

Odense Pilot River Basin-projektet 
har nationalt og internationalt bidraget 
til Vandrammedirektivets implemen-
tering gennem en lang række møder, 

foredrag, artikler og rapporter, hvoraf 
følgende skal nævnes:

•	 Fyns Amt 2003: Odense Pilot Ri-
ver Basin, Foreløbig Basisanalyse, 
Vandrammedirektivets artikel 5.

•	 European Commission, �oint Re-
search Centre, 2005: Pilot River 
Basin Outcome Report - Testing of 
the WFD Guidance Documents.

•	 Fyns Amt og COWI, november 
2006: Økonomisk analyse af inte-
greret indsatsprogram for Odense 
Fjord-oplandet. Metodenotat.

•	 Fyns Amt og COWI, november 
2006: Økonomisk analyse af inte-
greret indsatsprogram for Odense 
Fjord-oplandet. Virkemiddelkata-
log.

•	 Fyns Amt og COWI, november 
2006: Økonomisk analyse af inte-
greret indsatsprogram for Odense 
Fjord-oplandet. Resultatrapport.

•	 Miljøcenter Odense, 2007: Odense 
Pilot River Basin. Demonstrati-
onsprojekt for vandplanlægning 
i Odense Fjord-oplandet. Vand-
rammedirektivets artikel 13. Læg-
mandsrapport. 

•	 European Commission, �oint Re-
search Centre, 2007: Pilot River 
Basin Activity Report, Phase II, 
2005-06 (under udarbejdelse). 

•	 European Commission, �oint Re-
search Centre, 2007: Experiences 
in Analysis of Pressures and Im-
pacts from Agriculture on Water 
Resources and Developing a related 
Programme of Measures. Report 
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ser til brug for den endelige vandplan 
for Odense Fjord-oplandet. Hermed vil 
også valg af virkemidler og foranstalt-
ninger til opnåelse af miljømålene skulle 
korrigeres.

Hensigten med udarbejdelsen af det 
foreliggende demonstrationsprojekt har 
været at demonstrere og afprøve meto-
dikken i Vandrammedirektivet, fra ka-
rakterisering af overfladevand og grund-
vand til opstilling af miljømål baseret på 
referencetilstande og udarbejdelse af et 
indsatsprogram, optimeret på baggrund 
af velfærdsøkonomiske analyser og om-
kostningseffektivitet. Der er tale om en 
teknisk vandplan, som opstiller det mest 
omkostningseffektive indsatsprogram 
for hele vandmiljøet i oplandet. Der 
har således ikke været nogen politisk 
vurdering af, om de samlede omkost-
ninger for indsatsprogrammet vurderes 
for samfundet at være uforholdsmæs-
sigt store (disproportionale), og vandplanen 
beskæftiger sig ikke med, hvorledes 
indsatsprogrammet skal finansieres, 
herunder om programmet skal betales 
af vandforbrugerne, erhvervene eller på 
anden vis. Endvidere tager vandplanen 
ikke hensyn til, i hvilket omfang der i 
dag findes den nødvendige lovgivning, 
som kan sikre, at programmet kan rea-
liseres.  

Der pågår for øjeblikket udvalgsar-
bejde mv. i regi af Miljøstyrelsen med 
henblik på at udarbejde bekendtgørelser 

of the Pilot River Basins Group on 
Agriculture. Phase II period Sep-
tember 2005 - December 2006.

Projektet er gennemført i en åben proces 
under deltagelse af to eksterne (national 
og regional) følgegrupper, en teknisk ar-
bejdsgruppe og en økonomisk ekspert-
gruppe. En lang række interessenter og 
institutioner har således fulgt projektet, 
bl.a. de fynske kommuner, DANVA, 
Dansk Landbrug, De Fynske Land-
boforeninger, Fyns Familielandbrug, 
Dansk Industri, enkeltvirksomheder, 
Danmarks Naturfredningsforening (na-
tionalt og regionalt), Danmarks Sports-
fiskerforbund, Danmarks Miljøundersø-
gelser, Danmarks �ordbrugsForskning, 
Fødevareøkonomisk Institut, Syddansk 
Universitet, rådgivende ingeniørfirmaer 
m.fl.

Demonstrationsprojektet er baseret på 
analyserne i ovennævnte artikel 5-rap-
port, hvori også indgår foreløbige mil-
jømål for vandområderne og for grund-
vandet. I EU-sammenhæng pågår p.t. 
en såkaldt interkalibrering af miljømål, 
hvilket vil sikre, at der på fællesskabs-
niveau opnås samme opfattelse af, hvad 
der eksempelvis skal forstås ved ”god 
økologisk tilstand”. Når resultaterne af 
denne interkalibrering foreligger, må 
der forventes at skulle ske korrektioner 
af de i dette projekt anvendte kriterier 
for Vandrammedirektivets kvalitetsklas-

og vejledninger, som skal skabe det lov-
givningsmæssige og det faglige grundlag 
for den kommende vandplanlægning i 
Danmark. Da dette grundlag ikke har 
foreligget ved tilblivelsen af dette de-
monstrationsprojekt, må der nødven-
digvis være tale om foreløbige analyser, 
som må forventes i et vist omfang at 
ville blive justeret, når der er udarbejdet 
et landsdækkende grundlag. Endvidere 
er vandplanen ikke komplet, idet det 
på visse områder tidsmæssigt alene har 
været muligt at fastlægge omfanget af 
nødvendige foranstaltninger baseret på 
ekspertvurderinger/erfaringer.

Det er forfatternes håb, at det fore-
liggende ”virkelighedsnære” eksempel 
på en vandplan kan være til inspiration 
såvel nationalt som internationalt for 
vanddistriktsmyndigheder, som står 
over for i de kommende år at skulle gen-
nemføre en omfattende planlægning for 
vandmiljøet.

Miljøcenter Odense vil gerne benytte 
lejligheden til at takke medlemmerne af 
projektets følge- og arbejdsgrupper samt 
ansatte i EU-kommissionen og i �oint 
Research Center for den store interesse 
for projektet og for et inspirerende sam-
arbejde gennem hele projektperioden. 
Endvidere rettes en stor tak til tidligere 
ansatte i Fyns Amt, som har ydet en stor 
indsats i projektet.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, maj 2007
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Odense Pilot River Basin

1. Indledning og sammenfatning

Det foreliggende demonstrationsprojekt 
for vandplanlægning i Odense Fjord-
oplandet er udarbejdet efter Vandram-
medirektivets artikel 11 og 13, som om-
handler udarbejdelse af indsatsprogram 
og vandplan med henblik på opfyldelse 
af miljømålene i direktivets artikel 4. 
Demonstrationsprojektet bygger på den 
artikel 5-rapport (basisanalyse), som 
blev udarbejdet i Odense Pilot River Ba-
sin-projektets første fase, indeholdende 
bl.a. karakterisering af overfladevand og 
grundvand, foreløbige miljømål samt ri-
sikovurdering og økonomisk analyse af 
vandanvendelsen. 

Demonstrationsprojektet søger at give 
et eksempel på, hvorledes en vandplan 
kan opbygges følgende Vandrammedi-
rektivets retningslinier. 

Rapporten indeholder således en om-
rådebeskrivelse, en beskrivelse af påvirk-
ninger og tilstand af vandområder samt 
eksempler på miljømål. Disse afsnit er 
alle i det store hele et resumé af basis-
analysen. Indsatsbehovene for opfyldelse 
af miljømålene er gjort op for vandløb, 
søer, vådområder, grundvand og marine 
områder. Der er herefter udarbejdet et 
virkemiddelkatalog, hvor der er identifi-
ceret mere end 40 virkemidler, der kan 
reducere påvirkningerne af vandom-
råderne. For hvert af disse virkemidler 
er effektiviteten og enhedsomkostnin-
gerne opgjort. Indsatsprogrammet for 
opnåelse af de foreløbige miljømål er 
fremkommet på baggrund af økono-
miske analyser af omkostningseffektive 
foranstaltninger til opnåelse af målene 
for vandkredsløbet i oplandet som hel-
hed. Indsatsen er opdelt i henholdsvis 

basisforanstaltninger og supplerende 
foranstaltninger. Basisforanstaltninger-
ne udgør de tiltag frem til 2012, som i 
henhold til bestemmelser i EU-direkti-
ver (bl.a. Nitratdirektivet, Spildevands-
direktivet), nationale vandmiljøplaner 
samt regionplan og spildevandsplaner 
allerede er besluttet og i visse tilfælde 
iværksat, men endnu ikke afsluttet. De 
supplerende foranstaltninger, som ud-
gør det egentlige indsatsprogram efter 
Vandrammedirektivet, skal sikre mål-
opfyldelsen i 2015. I tilknytning til 
indsatsprogrammet er der udarbejdet 
retningslinier og tidsplan for myndighe-
dernes udmøntning af planen, og sidst i 
rapporten findes en beskrivelse af over-
vågningsprogrammet samt et afsnit, der 
fortæller, hvorledes offentligheden har 
været inddraget i projektet, j.f. Vand-
rammedirektivets artikel 13, bilag VII.

Der er i projektet endvidere gennem-
ført vurderinger af indsatsbehov og vir-
kemidler for målopfyldelse i terrestriske 
naturområder, herunder Natura 2000, 
med henblik på at sikre, at indsatspro-
grammet for vandområderne i relevant 
omfang også bidrager til målopfyldelsen 
for terrestriske naturområder.

Ifølge den danske miljømålslov, som 
lovmæssigt implementerer Vandram-
medirektivet, skal kommunerne på 
baggrund af den statslige vandplan 
udarbejde en handleplan, som udmøn-
ter vandplanen indenfor kommunens 
geografiske område. I bilag 5 til nær-
værende rapport er vist et eksempel på, 
hvordan indsatsprogrammet for Odense 
Fjord-oplandet ud fra nærmere angivne 
kriterier kan neddeles på kommuneni-

veau, idet der er vist et eksempel for en 
konkret kommune i oplandet. 

Det er vigtigt at understrege, at der er 
tale om et pilotprojekt, der viser, hvorle-
des planlægningsprocessen i Vandram-
medirektivet kan gennemføres, lige fra 
fastlæggelse af (foreløbige) miljømål til 
beregning af, hvorledes miljømålene kan 
opfyldes mest omkostningseffektivt for 
hele vandkredsløbet, dvs. vandløb, søer, 
moser, grundvandet og marine områder. 
Der er i projektet lagt vægt på at afprøve 
metodikken i Vandrammedirektivets 
planlægningsproces, hvilket har gjort 
det nødvendigt at operere med forelø-
bige miljømål, selvom resultaterne af 
EU’s interkalibreringsproces for miljø-
mål endnu ikke er afsluttet. Der er så-
ledes ikke taget stilling til, hvordan de 
endelige miljømål for vandområderne 
skal fastlægges. Der er af samme årsag 
heller ikke taget stilling til i hvilket 
omfang Vandrammedirektivets undta-
gelsesbestemmelser skal anvendes, idet 
beslutning herom relaterer sig til miljø-
målene og de heraf afledte økonomiske 
konsekvenser. 

Denne virkelighedsnære fremstilling 
af en eksempel-vandplan indebærer, at 
der i projektet eksempelvis er angivet 
referenceværdier og kriterier for kvali-
tetsklasser af vandområderne, uden at 
der i hvert tilfælde er gjort opmærksom 
på, at der er tale om værdier foreslået af 
det tidligere Fyns Amt på baggrund af 
beskyttelsesniveauet i amtets regionplan 
og tilnærmet Vandrammedirektivets 
klassifikationssystem.
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1. Indledning og sammenfatning

Sammenfatning

Resultaterne af demonstrationsprojektet 
kan sammenfattes som følger:

• Det mest omkostningseffektive 
indsatsprogram for opfyldelse af de 
opstillede (eksempel-) mål for vand-
løb, søer, vådområder, grundvand 
og marine områder (Odense Fjord) 
i Odense Fjord-oplandet beløber sig 
velfærdsøkonomisk til 94 mio. kr. 
årligt, som fordeler sig med ca. 44 
mio. kr. til reduktion af diffus på-
virkning med næringsstoffer og pe-
sticider fra landbrug, ca. 10 mio. kr. 
til reduktion af fysisk påvirkning af 
særligt vandløb og ca. 40 mio. kr. til 
reduktion af påvirkning fra punkt-
kilder. Budgetøkonomisk udgør de 
samlede omkostninger ca. 65 mio. 
kr. årligt.

• Allerede vedtagne tiltag (EU-direk-
tiver, nationale vandmiljøplaner, 
Regionplan 2005-2013 og kommu-
nale spildevandsplaner) vil koste 126 
mio. kr. årligt, heraf 118 mio. kr. år-
ligt til punktkildeindsats.

• De samlede nuværende udgifter til 
vandanvendelse i oplandet er på 612 
mio. kr. årligt.

• Indsatsprogrammet vil forøge udgif-
terne til vandanvendelse med fra 

     0,5% til 0,6% af den samlede pro-
duktionsværdi og indkomst i oplan-
det.

• Den overvejende del af rørlagte 
vandløb er, som følge af tekniske og 
samfundsøkonomiske overvejelser, 
ikke omfattet af indsatsprogrammet 
i denne planperiode. Tilsvarende gør 
sig gældende for afvandede søer og 
afvandede marine områder. For disse 
vandområder er det ud fra kvalitative 
betragtninger vurderet, at opnåelse 
af god økologisk tilstand i planpe-
rioden vil være forbundet med ufor-
holdsmæssigt store omkostninger. 
Pågældende vandområder vil således 
i planperioden fortsat have karakter 

af at være stærkt fysisk modificerede. 
Spørgsmålet om målfastsættelse og 
tilhørende foranstaltninger udsættes 
således til næste planperiode. 

• Der hersker nogen usikkerhed om-
kring fastlæggelse af referencetil-
stande, særligt for søer, hvor un-
dersøgelser har vist, at selv i f.eks. 
middelalderen kunne der lokalt være 
forhøjede værdier. Årsagen hertil 
kan være en tidlig kulturpåvirkning 
eller naturlige forhold. Det kan der-
for anbefales i visse tilfælde at fast-
lægge stedspecifikke kriterier for god 
økologisk tilstand frem for typespe-
cifikke kriterier.

• Indsatsprogrammet vil betyde en 
omlægning af 19% af landbrugsare-
alerne i oplandet. Landbrugsarealet i 
omdrift i oplandet vil dermed blive 
reduceret fra i dag at udgøre 68% af 
oplandsarealet til i 2015 at udgøre 
56% af oplandsarealet. Ca. halvde-
len af det omlagte dyrkningsareal 

      (9%) vil blive omlagt til vedvarende 
græs primært med henblik på grund-
vandsbeskyttelse på højbundsarealer. 
Den resterende halvdel  omlægges til 
vådområder/enge (8%) og en min-
dre del til skov (2%). Der vil således 
fortsat være grundlag for en eks-
tensiv landbrugsmæssig udnyttelse 
på skønsmæssigt ¾ af det omlagte 
areal, samtidigt med at naturarealet 
øges fra nuværende ca. 6% til ca. 

      16% af oplandsarealet.

• En stor andel af de landbrugsrelate-
rede tiltag relaterer sig til omlægning 
af landbrugsdriften i ådale i form af 
genskabelse af vådområder og udlæg 
af bræmmer langs vandløbene og i 
visse tilfælde vandløbsrestaureringer. 
Disse foranstaltninger vil på samme 
tid reducere næringsstofudlednin-
gen, forbedre vandløbenes fysiske 
forhold og skabe mere sammenhæn-
gende natur.

• Opfyldelse af naturmål (gunstig be-
varingsstatus) efter Habitatdirekti-
vet vil øge omkostningerne med 

      7 mio. kr. årligt plus udgifter til am-
moniakreduktion.

• Der er stor synergieffekt (”besparel-
se” 21 mio. kr.) ved sammentænk-
ning af Vandrammedirektivet og 
Habitatdirektivet.

• Indregnes værdisætning af de miljø-
mæssige gevinster, må der forventes 
betydelige økonomiske gevinster, 
fordi indsatsprogrammet skaber me-
gen ny ”rekreativ” natur.
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1. Indledning og sammenfatning

Den nordlige del af Odense Fjord-oplandet set fra syd med Odense by. Odense Å kan anes som en ”grøn korridor” fra billedets 
nederste højre hjørne og op midt gennem billedet. Øverst ses fjorden. Foto: Jan Kofod Winther.
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Odense Pilot River Basin

2. Områdebeskrivelse

Landskab og jordtyper  

Oplandet til Odense Fjord (figur 2.1) 
udgør ca. 1.050 km2 og inkluderer ca. 
1.015 km vandløb. Odense Å er med en 
længde på knapt 60 km og et opland på 
625 km2 Fyns største og mest vandrige 
vandløb. Der er i alt ca. 2.620 søer over 
100 m² i oplandet. Søerne dækker sam-
let et areal på 1.106 ha, svarende til ca. 
1% af oplandets areal. Langt de fleste af 
søerne er små, idet over 1.500 af søerne 
er mindre end 1.000 m2, og kun 21 søer 
i oplandet er større end 3 ha. Odense 
Fjord, med inderfjorden Seden Strand, 
er en lavvandet fjord med et vanddæk-
ket areal på ca. 60 km2. Odense Å udgør 
langt den største ferskvandskilde til fjor-
den. Vandudvekslingen mellem fjorden 

Figur �.1.
Topografien af Odense Fjordoplandet.

Nøgletal for 
Odense Fjordoplandet

Oplandsareal 1.050 km2

Befolkning

• I alt (i tusinder) 246

• Tæthed (inb./km2) 226

Arealanvendelse (pct.fordeling)

• Byområder 16

• Dyrket areal 68

• Skov 10

• Naturområder 6

Landbrugsafgrøder (pct.fordeling)

• Vinterkorn 45

• Vårkorn 23

• Frø 8

• Bælgsæd 2

• Græs/grønt 10

• Vedvarende græs 4

• Rodfrugter 5

• Gartneri 3

 

Gødningsforbrug, kvælstof (tons N)

• Husdyrgødning 5.000

• Kunstgødning 6.400

• Total 11.400

Gødningsforbrug, fosfor (tons P)

• Husdyrgødning 1.370

• Kunstgødning 530

• Total 1.900

Klima og hydrologi, årsværdier

• Nedbør (mm) 825

• Ferskvandsafstr. (mm)  305

• Temperatur (ºC) 8,4

og de omgivende farvande foregår gen-
nem den snævre åbning Gabet ud mod 
det nordlige Bælthav. Vandets opholds-
tid i fjorden er lav, ca. 17 dage i årligt 
gennemsnit for hele fjorden. 

Det var først og fremmest den sidste 
istid, som for 11.500-100.000 år siden 
skabte det fynske landskab, som vi ken-
der det i dag. Mest udbredt i landska-
bet er moræneflader dækket af moræ-
neler, der er afsat af isens bund, mens 
isen bevægede sig frem. Smeltevandet, 
som strømmede bort fra isen, dannede 
smeltevandsdale. Et eksempel er Odense 
Ådal, der blev dannet af en smeltevands-
flod, der stort set havde samme overord-
nede forløb, som vandløbet har i vore 
dage. 

Lerjordstyperne er svagt dominerende 
og omfatter ca. 51 %, mens sandjords-
typerne dækker ca. 49 % af arealet. Den 
fynske morænejord er særdeles veleg-
net til dyrkning af landbrugsafgrøder. 
Landbruget har derfor sat sine tydelige 
spor i landskabet. Dybdepløjning, kalk-
ning og lignende har således gjort over-
fladejorden mere ensartet.

10 km50

30

50

110

0
Meter
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2. Områdebeskrivelse

Arealanvendelse, befolk-

ning og spildevand 

Ligesom i det øvrige Danmark er are-
alanvendelsen i oplandet til Odense 
Fjord domineret af den landbrugsmæs-
sige udnyttelse af jorden (figur 2.2). 
Landbrugsjord udgør således 68% af 
oplandet. Den resterende del af arealet 
omfatter ca. 16% byområder/veje, 10% 
skov og 6% naturarealer. Ved naturarea-
ler forstås eng, mose, overdrev, søer og 
vådområder omfattet af Naturbeskyttel-
seslovens § 3. Til sammenligning udgør 
landbrugsarealer og skov på landsplan 
henholdsvis 62% og 11% af Danmarks 
areal, og naturarealer godt 9% af Dan-
marks areal.

Der bor ca. 246.000 indbyggere i 
Odense Fjordoplandet, heraf ca. 182.000 
i Odense by (figur 2.3), som er landets 
tredjestørste by.  90% af befolkningen i 
oplandet afleder deres spildevand til et 
kommunalt renseanlæg.  De resterende 
10% af befolkningen bor i ukloakerede 
områder uden for bymæssig bebyggelse. 
Der er i alt ca. 6.900 beboelsesejendom-
me beliggende i det åbne land uden for 
bymæssig bebyggelse og kloakeret op-
land. 

Som følge af en stigende industriali-
sering og udbredelsen af vandskyllende 
toiletter i starten af 1900-tallet øgedes 
udledningen af spildevand fra byer, 
mejerier, slagterier m.v. til de fynske 
vandområder betydeligt. I 1950’erne be-
gyndte jordbruget endvidere for alvor at 
forurene vandmiljøet ved udledning af 
ensilagesaft, ajle og møddingsvand. Se-
nere blev de mange mejerier og slagterier 
nedlagt ved centralisering, og man be-
gyndte for alvor at rense byernes spilde-
vand. De største tiltag er dog først sket 
i 1980’erne og starten af 1990’erne, med 
stærkt forbedret rensning af byernes og 
virksomhedernes spildevand og stop for 
landbrugets ulovlige udledninger af en-
silagesaft m.v. 

Figur �.�
Arealanvendelsen 
af Odense Fjordop-
landet.

Figur �.�
Befolkningstæt-
heden i Odense 
Fjordoplandet.
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2. Områdebeskrivelse

Landbrugsforhold 

Der var i år 2000 registreret ca. 1.870 
landbrugsejendomme i oplandet til 
Odense Fjord, heraf ca. 960 husdyr-
brug. Husdyrholdet i oplandet omfatter 
ca. 60.000 dyreenheder (1999-2002), 
fordelt på 59 % svin, 37 % kvæg og 4 
% anden husdyrproduktion. Husdyr-
tætheden er på gennemsnitligt 0,9 dy-
reenhed pr. hektar landbrugsjord, sva-
rende til landsgennemsnittet. Inden for 
de enkelte deloplande til Odense Fjord 
varierer husdyrbestanden imidlertid en 
del (figur 2.4).  

Husdyrproduktionen i oplandet er 
samlet set steget i de senere år. Dette 
dækker dog over et fald i husdyrpro-
duktionen inden for kvægsektoren og en 
kraftig stigning inden for svinesektoren. 
Ud fra indkomne ansøgninger til myn-
dighederne om udvidelser af husdyrhol-
det og erhvervets egne forventninger 
vurderes det, at husdyrproduktionen 
fortsat vil stige i de kommende år.

 Den dominerende afgrøde i oplandet 
er korn (2/3 er vinterkorn), der dækker 
63% af arealet, mens 10% er græsarea-
ler. Odense Fjordoplandet har en for-
holdsvis høj koncentration af gartnerier, 
hvis areal udgør ca. 3% af landbrugs-
arealet.

Figur �.� 
Husdyrtætheden i 
Odense Fjordoplandet 
opgjort i forhold til 
det dyrkede areal (Det 
Centrale Husdyrregi-

ster �00�).

Odense Å ved Borreby. Foto: Jan Kofod 
Winther.
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2. Områdebeskrivelse

Kunstig afvanding og land-

indvinding i oplandet

I løbet af de seneste 50-100 år er skøns-
mæssigt mindst 55% af det dyrkede areal 
i Odense Fjordoplandet blevet kunstigt 
drænet. Dette er sket for at sikre en hur-
tig afvanding af landbrugsjorden og en 
optimering af dyrkningsmulighederne. 
Dertil kommer, at moser, enge, vandløb 
samt lavvandede søer og fjordområder 
har gennemgået store fysiske forandrin-
ger eller helt er forsvundet som følge af 
landvindingsarbejder til dyrkningsfor-
mål. I oplandet til Odense Fjord er 72% 
af de større enge/mose-områder forsvun-
det i løbet af de sidste 100 år. En stor del 
af de tidligere enge/mosearealer i ådalen 
er gjort dyrkbare ved gennemførelse af 
vandløbsregulering og løbende vand-
løbsvedligeholdelse; således er Odense 
Å stærkt fysisk reguleret på lange stræk-
ninger. Mange vandløb og grøfter er 
også blevet rørlagt, ligesom en stor del af 

vandløbene er blevet udrettet. 
Tilsvarende er der sket en markant 

reduktion i antallet af mindre søer og 
vandhuller. Siden slutningen af 1800-
tallet er 13 større søer i oplandet til 
Odense Fjord blevet afvandet. Siden 
1770’erne er det vanddækkede areal 
af Odense Fjord formindsket med ca. 
30%, og den tidligere fjordbund er om-
dannet til landbrugsjord ved inddæm-
ning og dræning. 

Alt i alt har årtiers indsats med land-
vinding, afvanding af vådområder samt 
dræning betydet, at den naturlige selv-
rensningsevne i Odense Fjord og opland 
er reduceret betydeligt. Der er planlagt, 
og i et vist omfang allerede gennemført, 
retablering af vådområder og vandløbs-
restaurering i oplandet, som forventes 
at medføre en øget tilbageholdelse og 
omsætning af næringsstoffer i de kom-
mende år.

Pumpestation ved Lumby Strand. 
Foto: Bjarne Andresen.
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2. Områdebeskrivelse

2.1 Vandområdernes beliggenhed, typologi og afgrænsning

I dette kapitel findes en oversigt over 
vandområdernes beliggenhed, typo-
logi (typeinddeling) og afgrænsning. 
Hensigten med typeinddelingen er at 
opstille nogle grupper af vandområder, 
der har relativt ensartede naturgivne re-
ferenceforhold (afsnit 2.2).

Vandløb

Vandløbene i oplandet er typiske lav-
landsvandløb (defineret ved terrænhøj-
den under 200 m). De er alle set i in-
ternationalt perspektiv meget små (tabel 
2.1). Den samlede vandløbslængde er 
godt 1.000 km. Det største vandløb er 
Odense Å (opland 625 km2), hvis ho-
vedløb er knap 60 km langt og op til 
30 m bredt. For oplandet som helhed 
er tætheden af åbne vandløb i dag ca. 
1,0 km/km2. Den oprindelige (natur-
lige) tæthed af vandløbsnettet har for-
modentlig været noget større (op til 1,5 
gange), men vandløbsregulering og rør-
lægning har reduceret tætheden. De helt 
små vandløb udgør en meget betydelig 
andel af det samlede vandløbsnetværk 
og er en vigtig del af vandløbsøkosyste-
merne (afsnit 4.1). 

Odense Å. Foto: Erik Vinther.

Figur �.�
Kort over inddelin-
gen af vandløbene i 
typer i oplandet.

Vandløbs typologi

Type 1
Type 2
Type 3
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2.1 Vandområdernes beliggenhed, typologi og afgrænsning

Tabel �.�
Oversigt over kriterier for inddeling af 
vandløbene i typer. Vandløbene i oplan-
det ligger alle øst for israndslinien.

Tabel �.�
Oversigt over fordelingen af vandløb 
(strækningslængde og antal vandområ-
der (WB)) på typer i oplandet.

Vandløbene er inddelt i typer efter 
principper, hvori bl.a. indgår vandløbets 
bredde (tabel 2.1), oplandsarealet og af-
standen fra udspring (tabel 2.2). Forde-
lingen på typer ses i figur 2.5 og tabel 
2.3. Ud over typerne 1-3 er anvendt ty-
pen k for vandløb, som er kunstigt an-
lagte, og som derfor falder uden for den 
normale typeinddeling. Vandløbsnettet 
er yderligere inddelt i 316 vandområder 
(tabel 2.3), der hver især omfatter del-
strækninger med en rimelig ensartet 
økologisk tilstand. De enkelte vandløbs-
vandområder i oplandet varierer i læng-
de fra under 1 til 15 km (figur 2.6).

Odense Å nedstrøms Brobyværk. Ureguleret strækning. Foto: Jan Kofod Winther.

Tabel �.1
Oversigt over fordelingen af vandløb 
efter størrelse i oplandet.

Vandløb 
Størrelsesfordeling 

Bredde 2 m 2–10
m

>10 m 

Vandløbs-
strækning (km) 

671 302 42 

Andel af total 
km (%) 

66 30 4 

Figur �.�
Kort over inddelingen af vandløb i vand-
områder i oplandet.

10 km50
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Water Bodies

Vandløb. Farveforskelle indikerer 
adskillelse mellem de enkelte vandområder

Kriterier for typefordeling 

Type 1 2 3 

Orden (efter 
Strahlers system) 

1-2 3-4 5

Oplandsareal 
(km2)

<10 10-
100

>100

Bredde (m) 0-2 >2-10 >10 

Afstand til kilde 
(km) 

<2 2-40 >40 

Vandløbtypefordeling 

Typologi Antal km (WB) Andel, % 

Type 1 662 (225) 65 (71) 

Type 2 216 (45) 21 (14) 

Type 3 53 (11) 5,2 (3,5) 

Type k 84 (35) 8,3 (11) 

Total 1.015 (316) - 
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2.1 Vandområdernes beliggenhed, typologi og afgrænsning

Søer   Størrelsesfordeling

Søer

Der er i alt 2.620 søer >100 m² i oplan-
det til Odense Fjord. De dækker samlet 
et areal på ca. 11 km² svarende til 1% af 
oplandets samlede areal. Alle søer større 
end 100 m² er omfattet af vandplanen, 
men fokus er lagt på de større søer. 14 
søer er større end 5 ha, og Arreskov Sø 
på 317 ha er den største. Størrelsesfor-
delingen for alle søerne fremgår af tabel 
2.4.

På baggrund af søernes kalkindhold, 
farve, saltholdighed og middeldybde er 
de efter miljømålsloven inddelt i typer1). 
Typologien er fastlagt for 17 søer i op-
landet, og deres beliggenhed og typologi 
fremgår af figur 2.7. Langt størsteparten 

1] Bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer. Bekendt-
gørelse nr. 811 af 15/7/2003.

1  Arreskov Sø

2  Brahetrolleborg Slotssø

3  Brændegård Sø

4  Dallund Sø

5  Fjellerup Sø

6  Grusgravsø 1

7  Davinde Sø (Grusgravsø nr. 1.1)

8  Grusgravsø nr. 7.1

9  Grusgravsø nr. 7.9

10  Hovlung v. Nr. Søby

11  Langesø

12  Nr. Søby Sø (Søby Søgård Sø)

13  Nørresø

14  Sellebjerg Sø

15  Sortesø

16  Store Øresø

17  Søbo Sø

N

E
1615

6
89

14

5

3

1321

17
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L

M
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Søtyper

Øvrige søer

Afvandet sø

Type 9, kalkrig, klarvandet, fersk, lavvandet

Type 10, kalkrig, klarvandet, fersk, dyb

Type 6, kalkfattig, brunvandet, fersk, dyb

A  Breddam

B  Broby Sø
C  Hammerdam

D  Hellebjerg Dam
E  Langedam

F  Nydam
G  Næsbyhoved Sø

H  Ravedam
J  Ringe Sø

K  Sølung Sø
L  Trøstrup Sø

M  Urup Dam

Figur �.�
1� søer i oplandet til Odense Fjord 
opdelt på søtype. Desuden er angivet 
beliggenheden af en lang række mindre 
søer, hvor søtypen ikke er kendt. 1� søer, 
som er blevet afvandet siden 1�00-tallet 
er ligeledes angivet. 

Langesø. Foto: Bjarne Andresen.

(14 stk.) tilhører den kalkrige, klarvan-
dede, ferske, lavvandede søtype. Des-
uden er der identificeret 1 brunvandet 
sø (Sortesø) og 2 dybe søer, som begge 
er grusgravssøer.

Brahetrolleborg Slotssø er opstået som 
en mølleopstemning af Silke Å. Den er 
dermed i basisanalysen identificeret som 
et stærkt modificeret vandområde.

Som stærkt modificerede vandområ-
der er endvidere identificeret 12 tidligere 
søer, som er blevet afvandet siden 1800-
tallet (figur 2.7). 2 af disse er som et led i 
naturgenopretningsprojekter i de senere 
år nu delvist gendannet (Hammerdam 
nord for Faaborg og Ringe Sø). 

Søer - Typer Navne:

Tabel �.�
Antal og samlet areal af søer i forskelli-
ge størrelsesklasser i oplandet til Odense 
Fjord. 

Størrelse Antal Samlet 
areal, 

ha

Undersøgt 

Antal      % 

>5 ha 14 606 11 79 

>3 ha 21 639 11 52 

>1 ha 97 767 20 21 

>0,5 ha 228 858 27 12 

>0,1 ha 1.058 1.032 50 5 

>100 m² 2.620 1.106 63 2 

1  Arreskov Sø

2  Brahetrolleborg Slotssø

3  Brændegård Sø

4  Dallund Sø

5  Fjellerup Sø

6  Grusgravsø 1

7  Davinde Sø (Grusgravsø nr. 1.1)

8  Grusgravsø nr. 7.1

9  Grusgravsø nr. 7.9

10  Hovlung v. Nr. Søby

11  Langesø

12  Nr. Søby Sø (Søby Søgård Sø)

13  Nørresø

14  Sellebjerg Sø

15  Sortesø

16  Store Øresø

17  Søbo Sø
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2.1 Vandområdernes beliggenhed, typologi og afgrænsning

Vådområder

I oplandet til Odense Fjord findes der i 
alt 2.203 ha mose, 1.743 ha ferske enge 
og 481 ha strandeng fordelt på knapt 
1.500 lokaliteter (figur 2.8). Sammen-
lignet med resten af landet er de våde 
naturtyper forholdsvist svagt repræsen-
teret i Odense Fjordoplandet. 

Undersøgelser fra Fyns Amt viser, at 
der siden 1940`erne er sket en reduktion 
på ca. 70% af arealet af moser, ferske 
enge og strandenge, og idag udgør den 
våde natur ca. 5% af oplandets areal. 
Denne udvikling har også medført, at 
de store sammenhængende naturområ-
der i dag er blevet meget mindre og lig-
ger isolerede fra hinanden adskilt af især 
agerjord. Ca. 55% af lokaliteterne er 
således mindre end 1 ha. Små og isole-
rede naturområder kan ikke opretholde 
det samme plante- og dyreliv som store 
sammenhængende naturarealer. Siden 
slutningen af 1800-tallet er der da også 
uddødet mange fynske plantearter til-
knyttet den våde natur.

Odense Fjordoplandet indeholder 
samtlige fynske mosetyper og nogle af 
de mest værdifulde moser på Fyn. Det 
drejer sig bl.a. om de 2 eneste fynske 
højmoser Storelung og Nybo Mose samt 
det største og bedst udviklede rigkær- 
Urup Dam. De 3 nævnte moser ligger 
inden for Natura 2000-områder. 

Langs Odense Fjord findes der min-
dre områder med naturlig hævet hav-
bund og meget store inddæmmede 
arealer, hvor der stedvis findes rester af 
strandeng og rigkær. Kærby Fed i syden-
den af fjorden er et eksempel på en stor 
inddiget strandeng. Enkelte strandenge 
er ikke påvirket af dræning/afvanding. 
Det gælder f.eks. strandengene ved bun-
den af Enebærodde og på østsiden af 
Stige Ø.

Figur �.� 
Udbredelsen af moser, ferske enge og 
strandenge i oplandet til Odense Fjord.
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2.1 Vandområdernes beliggenhed, typologi og afgrænsning

Ferske enge er fugtige naturområder, 
der typisk udnyttes til græsning eller 
høslet. Engene kan være meget artsrige, 
men nogle ”kulturenge” er både drænet 
og gødet og indeholder kun enkelte 
plantearter. Billedet er fra Urup Dam og 
viser i forgrunden den ferske eng. Foto: 
Erik Vinther.

Moser er våde naturområder, som både 
omfatter højmoser, rørsumpe, skovsum-
pe og forskellige kærtyper, hvoraf nogle 
vedligeholdes ved hjælp af græsning. 
Billedet viser et afgræsset rigkær med 
MajGøgeurt. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Strandenge ligger typisk ved kysten og 
oversvømmes ofte af tidevandet. Nogle 
strandenge er opstået som inddigede 
havområder, der er afvandet via pump-
ning. Strandengene afgræsses ofte af 
kreaturer eller får, og hvis græsningen 
ophører, gror strandengene til i tagrør 
og strandkogleaks, og der dannes en 
rørsump. Billedet viser en afgræsset 
strandeng med tidevandsrender.
Foto: Leif Bisschop-Larsen.



MILJØMIN ISTER IET
�0

2.1 Vandområdernes beliggenhed, typologi og afgrænsning

Kystvande

Odense Fjord er beliggende i det nord-
lige Bælthavs-område, der er en del af 
overgangszonen mellem verdens største 
estuarine område, den brakke Østersø 
med saltholdigheder på 3-8 PSU (pro-
mille), og den salte Nordsø med salthol-
digheder på 32-35 PSU. 

Odense Fjord, der har et vanddæk-
ket areal på ca. 60 km2, er generelt lav-
vandet (middeldybde ca. 2,25 m) med 
en mindre inderfjord (Seden Strand), 
en større yderfjord og en sejlrende fra 
Odense Havn ud gennem yderfjorden 
til fjordens smalle udmunding ved Ga-
bet (figur 2.9). 

Vandskiftet foregår overordnet ud og 
ind af Gabet, der er en forlængelse af den 
7-11 m dybe, smalle sejlrende fra Oden-
se Havn. Langt det største ferskvandsbi-
drag til fjorden kommer fra Odense Å. 
Den store ferskvandsafstrømning, tide-
vandet og strømninger skabt af forskelle 
i saltholdighed mellem fjord og det åbne 
hav giver tilsammen et meget dynamisk 
vandskifte. Vandets opholdstid i fjor-
den er således forholdsvis lav, omkring 
7 dage om vinteren, men noget højere 
om sommeren, hvor ferskvandstilførslen 
er lille. 

Odense Fjord er typemæssigt inddelt 
i 2 vandområder. Den ene type, Seden 
Strand, er præget af ferskvand (meso-
halin, salinitet mellem 5 og 18 PSU) og 
fuldt opblandet. Den anden type omfat-
ter den ydre del, som er mere saltholdig 
(polyhalin, salinitet større end 18 PSU) 
samt lagdelt. Endvidere har Odense 
Fjord som helhed en høj påvirknings-
grad mht. ferskvandsafstrømning (ek-
sempelvis i form af en stor næringsstof-
tilledning). Tilsammen bevirker disse 

1]  Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2004, ”Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger”

Figur �.�
Vandområder i Odense Fjord inklusive 
de identificerede stærkt modificerede 
områder.
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forhold, at Seden Strand er af type M4 
og yderfjorden af type P31.

Den vestlige del af yderfjorden er sam-
men med Seden Strand udpeget som in-
ternationalt beskyttelsesområde (Natura 
2000-område), som medfører en yderli-
gere opdeling, således at fjorden samlet 
set kan inddeles i 3 større vandområder  
- Seden Strand samt den vestlige og øst-
lige yderfjord. Hertil kommer 17 stærkt 
modificerede vandområder (havnean-
læg, inddæmmede arealer, sejlrender, 
m.m.), i alt 20 vandområder (fig. 2.9). 
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Odense Fjord. Morgenstemning ved 
Klintebjerg. Foto: Bjarne Andresen.

Odense Fjord set mod Boels Bro. 
Foto: Birgit Bjerre Laursen.

Odense Kanal. Kultransport til Fynsvær-
ket. Foto: Nils Daell Kristensen.
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Grundvand

Der er identificeret 36 grundvandsfore-
komster inden for Odense Fjordoplan-
det, dækkende et areal på 722 km2, 
hvilket er 69% af det totale oplandsareal 
(figur 2.10). 

Næsten alle grundvandsforekomster 
er lokaliseret i sandmagasiner. 

Hovedparten (29) af grundvandsfore-
komsterne har kontakt med overflade-

Figur �.10 
Identificerede grundvandsforekomster i 
Odense Fjordoplandet.  

Vandboring. Foto: Troels Kjærgaard Bjerre.

vande, typisk søer og vandløb, hvilket 
betyder, at grundvandskvaliteten og 
-kvantiteten kan influere på kvaliteten 
og miljøtilstanden af overfladevandene. 
Af disse grundvandsforekomster med 
kontakt til overfladevande har 26 fore-
komster kontakt hele året, og de reste-
rende 3 forekomster har kun kontakt i 
vinterhalvåret.

N
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2. Områdebeskrivelse

2.2 Referencetilstand for de forskellige typer af vandområder

Ved referencetilstanden for et vand-
område forstås den tilstand, som om-
rådet ville have, hvis det var upåvirket 
af menneskets aktivitet. Denne tilstand 
skal anvendes som udgangspunkt for 
fastlæggelse af vandområdets aktuelle 
økologiske kvalitetsklasse (”høj”, ”god”, 
”moderat”, ”ringe” eller ”dårlig” tilstand, 
jf. definitionerne i kapitel 5).

Vandløb

Datagrundlaget for beskrivelse af re-
ferencetilstanden i danske vandløb er 
generelt spinkelt. En sammenligning af 
historiske og nutidige data for smådyr i 
fynske vandløb viser f.eks., at der er klar 
forskel på gamle (historiske) og nye da-
tasæt. Det er således ikke muligt  selv på 
de mest uforstyrrede stationer, der kan 
opdrives i dag  at finde en smådyrsfauna, 
som helt ligner den, der var før i tiden. 
Årsagen til manglen på egnede referen-
cedata er, at der  især inden for de sidste 
100 år – er sket en betydelig forarmning 
af plante- og dyrelivet som følge af men-
neskets aktiviteter (se afsnit 3).

Et godt bud på referencetilstanden 
for fynske vandløb vil derfor i første 
omgang være tilstanden på strækninger 
med naturligt forløb, god hydraulisk 
kontakt med omgivelserne, ingen eller 
meget ekstensiv udnyttelse af de omgi-
vende arealer, generelt varierede fysiske 
forhold i og omkring vandløbene, rent 
vand med lavt indhold af næringsstoffer 
og let omsætteligt organisk stof (tabel 
2.5) og et naturligt varieret plante- og 
dyreliv både i og omkring vandløbene. 
En liste over hvilke arter af planter, små-
dyr og fisk der vurderes at være karak-
teristiske for fynske referencevandløb af 
forskellig type, fremgår af bilag 1.2.

Såfremt man anvender indikatorer for 
smådyrsfaunaen, vil et referencevandløb 
høre til i faunaklasse 7 (skala 1 til 7). 
Tilsvarende gælder for de fysiske for-
hold, at et fysisk indeks skal være tæt på 
1 (relativ skala fra 0 til 1) i referencetil-
standen.

Vandløb -  Referenceværdier 

Parameter (enhed) Værdi

NHx-N (mg/l) < 0,05 

NOx-N (mg/l) < 0,8 

Total-N (mg/l) < 1,0 

PO4-P (mg/l) < 0,020 

Total-P (mg/l) < 0,030 

BI5 (mg/l) < 0,5 

Faunaklasse (DVFI) 7 

Fysisk indeks (0-1) 0,81 – 1,0 

Tabel 2.5 

Traunskov-afløbet, som løber til Lange Sø er et lille vandløb, som tilhører type 1. Foto: 
Frank Gert Larsen.

Tabel �.� 
Referenceværdier for vandløb.
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Søer

Alle søer i Odense Fjords opland er i 
større eller mindre grad påvirket af men-
neskelig aktivitet og har dermed fjernet 
sig fra referencetilstanden. De søer, der 
med hensyn til den vandkemiske til-
stand er tættest på referencetilstanden, 
er de forholdsvist nygravede grusgravs-
søer, som fyldes af grundvand og ikke 
modtager næringsberiget overfladevand 
fra omgivelserne. Også grundvandet 
kan dog være påvirket, f.eks. af et for-
øget nitratindhold.

Der er således ikke noget aktuelt kend-
skab til referencetilstanden for størstede-
len af søerne i området. På baggrund af 
tilstanden i rene danske og udenlandske 
søer har Danmarks Miljøundersøgelser 
givet et forslag til referenceværdier for 
tre søtyper (større end 1 ha) i Danmark 
se tabel 2.6. 

Tabel �.�
Referenceværdier for tre søtyper (større end 1 ha) opdelt efter middeldybde og kalk-
indhold. Gennemsnit for sommerperioden. Efter Danmarks Miljøundersøgelser1].

Søer - Referenceværdier 

Lavalkalisk, 
lavvandet 

Alkalisk, lavvandet Alkalisk, dyb Søtype 

<3 m, <0,2 meq/l <3 m, >0,2 meq/l >3 m, >0,2 meq/l 

Total-P (mg/l) 
Total-N (mg/l) 
Klorofyl a (µg/l) 
Sigtdybde (m) 

0,010
0,37
2,5
4,1

0,015
0,4
3,7
3,8

0,008
0,38
3,9
5,4

Referencetilstanden svarer i mange 
tilfælde til tilstanden i søerne før 1850. 
Undersøgelser af rester af planter og al-
ger i søbunden i en række fynske søer 
(Palæoøkologiske undersøgelser2] giver 
et fingerpeg om, at referencetilstanden 
i visse tilfælde kan adskille sig fra vær-
dierne i tabel 2.6. Dallund Sø synes 
således frem til slutningen af bronzeal-
deren at have haft et fosforindhold på 
0,020 – 0,040 mg/l, hvorefter det steg 
i forbindelse med opdyrkning af oplan-
det. Det faldt dog igen til samme lave 
niveau, men steg igen i middelalderen, 
hvor der igen skete en intensivering af 
landbruget. Søen har altså langt tilbage i 
tiden haft forhøjet næringsindhold som 
følge af menneskelig aktivitet så som op-
dyrkning og skovrydning i oplandet og 
udrådning af hamp i søen. 

I Nørresø var fosforindholdet om-
kring 1850 ca. 0,030 mg/l. I Langesø 
var fosforindholdet højt (0,135 mg/l) al-
lerede i 1850, hvilket til dels kunne skyl-
des beliggenheden af en stor hovedgård 
ved søen. Undersøgelser tyder dog på, at 
fosforindholdet i søen også var højt før 
1850, og der kan være tale om tilstrøm-
ning af naturligt fosforrigt grundvand 

til søen. I så fald kan fosforindholdet i 
referencetilstanden være betydeligt hø-
jere end angivet i tabel 2.6.

Ud fra målinger i naturvandløb på 
Fyn og det øvrige Danmark, vurderes 
det, at den naturlige baggrundskon-
centration af fosfor i upåvirkede fynske 
vandløb typisk er 0,050 mg P/l. Hvis 
det vand, der løber til søerne, har denne 
værdi, kan det ved hjælp af simple sømo-
deller beregnes, at baggrundskoncentra-
tionen af fosfor i disse typisk vil ligge 
på 0,030-0,040 mg P/l og kun i særlige 
tilfælde vil være lavere. Det lavest målte 
fosforindhold i en fynsk sø er således 
0,023 mg P/l (sommergennemsnit) i en 

grusgravssø. Der er således indikationer 
på, at referencekoncentrationen af fosfor 
i søerne oftest vil være højere end den i 
tabel 2.6 nævnte.    

Vurderingen af søernes tilstand ef-
ter Vandrammedirektivet skal først og 
fremmest bygge på biologiske kvalitets-
elementer (vegetation, fauna). Der er 
imidlertid på nuværende tidspunkt ikke 
videnskabelig baggrund for nærmere at 
karakterisere det biologiske indhold i 
referencetilstanden. Rent kvalitativt er 
referencetilstanden dog typisk karakte-
riseret ved klart vand og en udbredt og 
artsrig undervandsvegetation ud til 3-7 
m dybde.

1] Vandrammedirektivet og danske søer. Del 1: Søtyper, referencetilstand og økologiske kvalitetsklasser. Faglig rapport fra DMU 
nr. 475.
2] Vandrammedirektivet og danske søer. Del 2: Palæoøkologiske undersøgelser. Faglig rapport fra DMU nr. 476.

Sortesø. Foto: Erik Vinther.
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Arreskov Sø med tilstødende vådområder er udpeget som Natura �000 område. På 
vestsiden af søen findes  afgræssede rigkær med en meget artsrig vegetation. Der er 
dog siden 1��0`erne forsvundet en del moser og ferske enge i oplandet til Arreskov 
Sø og mange rigkær er under tilgroning. Tilgroningen betyder, at flere lavtvoksende 
plantearter herunder orkideerne Maj-Gøgeurt og Sump-Hullæbe risikerer at forsvin-
de. Foto: Erik Vinther.

1] Fredshavn, �. & Skov, F. 2005: Vurdering af naturtilstand. Faglig rapport fra DMU nr. 548. Danmarks Miljøundersøgelser. 
http://faglige-rapporter.dmu.dk
2] Vinther, E. & Tranberg, H. 1999: Naturkvalitet i strandenge i Fyns Amt. Før og efter 1980. Fyns Amt.
3] Vinther, E. & Tranberg, H. 2002: Naturkvalitet i moser i Fyns Amt. Før og efter 1980. Fyns Amt.
4] Vinther, E. & Tranberg, H. 2005: Naturkvalitet i overdrev i Fyns Amt. Før og efter 1980. Fyns Amt.

Vådområder

Referencetilstanden for terrestriske lys-
åbne habitatnaturtyper defineres som 
den bedst opnåelige tilstand ud fra na-
turtypernes areal, struktur og funktion 
samt artsindhold 1]. For mange naturty-
per omfatter det en menneskelig udnyt-
telse i form af græsning eller høslet, da 
der i det danske kulturlandskab ikke i 
tilstrækkeligt omfang findes naturlige 
græssere. Referencetilstanden for en 
given naturtype udpeges således med 
udgangspunkt i naturtyperne, som vi 
ser dem i dag, og som bæredygtigt kan 
opretholdes på langt sigt.

Vådområder i referencetilstand har 
en optimal (oftest naturlig) hydrologi 
uden påvirkning fra vandindvinding, 
dræning og afvanding. Nogle vådområ-
detyper kan dog være opstået som følge 
af en vandstandssænkning. Områderne 
har strukturer, der er karakteristiske for 
de forskellige naturtyper, f.eks. i form 
af et veludviklet losystem til transport 
af tidevandet i de våde strandenge. De 
våde naturtyper påvirkes i referencetil-
standen ikke af gødning eller pesticider. 
I den sammenhæng er de opstillede tåle-
grænser et vigtigt supplement til vurde-
ring af referencetilstanden. 

Strandenge i referencetilstand skal have 
en naturlig hydrologi uden påvirkning 
fra dræning eller afvanding. De skal des-
uden indeholde kystmorfologiske struk-
turer som f.eks. losystemer, strandvolds-
systemer, oddedannelser og kystlaguner. 
Der er i denne definition ikke taget 
hensyn til, om strandengene er udviklet 
langs en naturlig eller kunstig kystlinie. 
Desuden skal de græssede strandenge 
have en lang kontinuitet, som f.eks. kan 
udmønte sig i forekomst af tuer af gul 
engmyre og forekomst af karakteristi-
ske strandengsplanter. Vegetationen må 
ikke bære præg af brug af gødning eller 
pesticider. 

Moser og kilder i referencetilstand skal 
som udgangspunkt have en naturlig 
hydrologi og indeholde strukturer som 
f.eks. udsivende grundvand, aktiv  tør-
vedannelse m.m. Desuden skal rigkær 
og lysåbne kilder være afgræssede og 
have en relativt lav og artsrig vegetation, 
som ikke må bære præg af brug af gød-
ning eller pesticider. 

Ferske enge i referencetilstand skal som 
udgangspunkt have en naturlig hydrolo-
gi. Desuden skal de være afgræssede og 
have en relativ lav og artsrig vegetation, 
som ikke må bære præg af gødning eller 
pesticider. 

Registreringer foretaget af Fyns Amt 
viser, at flere plantearter er forsvun-

det fra de fynske moser, ferske enge og 
strandenge 2] 3] bl.a. som følge af, at der 
siden 1940`erne er sket en reduktion 
af arealet af de pågældende naturtyper 
med ca. 70%. Beregninger har vist 3] 4], 
at en bevaring af den nuværende arts-
diversitet i moser, ferske enge og over-
drev kræver, at der sker en fordobling 
af det nuværende naturareal. Det er 
derfor vigtigt, at referencetilstanden for 
den våde natur også omfatter et samlet 
areal for naturtyperne. Et forslag til en 
sådan referencetilstand vil være area-
let og til dels udbredelsen af den våde 
natur i 1890`erne (se figur 3.2). På det 
tidspunkt er de store dræningsarbejder 
endnu ikke afsluttede.
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2.2 Referencetilstand for de forskellige typer af vandområder

Kystvande

Fastlæggelse af referencetilstanden for 
Odense Fjord er foretaget ud fra histo-
riske data fra omkring år 1900 i kom-
bination med modelberegninger samt 
ekspertskøn, da der ikke findes eksiste-
rende områder i Danmark, der skønnes 
at være i upåvirket eller næsten upåvir-
ket tilstand. Ved referencetilstanden i 
Odense Fjord forstås således de relativt 
upåvirkede biologiske forhold, der her-
skede omkring år 1900.

Omkring år 1900 antages den yder-
ste del af Odense Fjord kun at have væ-
ret kulturpåvirket i meget ringe grad, 
mens den inderste del af fjorden, Seden 
Strand, var påvirket af spildevand fra 
Odense by. Ud fra historiske optegnel-
ser udført af Den Danske Biologiske 
Station i Odense Fjord og andre danske 
fjordområder fås således, at Ålegræs i en 
referencetilstand forekom ned til 4 me-
ters dybde i Seden Strand og 6 meters 
dybde i yderfjorden (figur 2.11).

Den maksimale dybde, Ålegræs kan 
vokse ved, afhænger af lysets nedtræng-
ning i vandet, forudsat de øvrige fysi-
ske rammer for vækst er opfyldt (egnet 
bundsubstrat, m.v.). En af de vigtigste 
faktorer, der bestemmer lysnedtræng-
ningen, er mængden af fytoplankton, 
der er tæt relateret til næringsstofkon-
centrationerne. Derfor er Ålegræssets 
dybdegrænse også relateret til koncen-
trationen af næringsstoffer. Denne (lo-
garitmiske) sammenhæng er udnyttet 
til at beregne de kvælstofkoncentratio-
ner, der ville være i en referencetilstand 
med de ovennævnte dybdegrænser af 
Ålegræs – hhv. koncentrationer på 666 
µg N/l i Seden Strand og 374 µg N/l i 
yderfjorden (årlige gennemsnit af total 
kvælstof). 

For fosfor viser modelberegninger, at 
koncentrationerne i referencetilstanden 
er 29 µg P/l i Seden Strand og 22 µg P/l 
i yderfjorden (årlige gennemsnit af total 
fosfor). 

 Ovenstående er referencetilstande for 
de kvalitetselementer, der danner basis 
for en beregning af indsatsbehovet mht. 
reduktion af næringsstofbelastningen.

Derudover vil Odense Fjord i en refe-
rencetilstand være karakteriseret ved en 

sigtdybde på 7,2 m i den ydre del, ved 
at bestandene af Ålegræs og, i den øvre 
zone, Havgræs vil forekomme i tætte 
bevoksninger, og ved at forekomsterne 
af hurtigtvoksende makroalger (Søsalat 
og løstliggende trådalger) er begrænset 
til et minimum umiddelbart omkring 
udmundingen af de betydeligste fersk-
vandstilløb.

Ålegræssets dybdeudbredelse  

Ca. år 1900 1996-98

Storebælt 9,4-10,4 m 6-7 m 

Lillebælt og Det 
Sydfynske Øhav 

7,5-8,5 m 5-6 m 

Odense Fjord 5,7-7,5 m 2,5-4 m 

Nyborg Fjord 
(inderst) 

7,5 m 3,5 m 

Ålegræs. Foto: Nanna Rask.

Figur �.11
Ålegræssets dybdeudbredelse før (ca. 
år 1�00; Ostenfeld 1�0�) og nu (1��� og 
1���-��).
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2. Områdebeskrivelse

Vandområderne i Odense Fjordoplan-
det er i forskelligt omfang omfattet af  
internationale konventioner, nationale 
love og regionale bestemmelser. 

Internationale beskyttelses-

områder

Natura 2000-områderne i oplandet be-
står af 7 habitatområder. Områderne 
er udpeget med henblik på at beskytte 
bestemte naturtyper og arter. 3 af disse  
områder er desuden udpeget som EF-
Fuglebeskyttelsesområder med henblik 
på at beskytte udvalgte fuglearter (fi-
gur 2.12). Natura 2000-områderne har 
et samlet areal på ca. 8.600 ha, hvoraf 
halvdelen udgøres af havområder. 

Andre internationale beskyttelsesom-
råder er drikkevandsforekomster. Drik-
kevandsforekomsterne er områder med 
vand, hvor der indvindes mere end 10 m3 vand 
om dagen, eller hvor der hentes vand 
til mere end 50 personer, samt de fore-
komster af vand, som det er hensigten at 
anvende hertil. Grundvandsforekomster 
fremgår af figur 2.13. Skaldyrsvande 
som er internationale beskyttelsesområ-
der i havet, findes ikke i Odense Fjord.

2.3 Beskyttede områder  

Figur �.1�
Natura �000-områder i oplandet. Se bi-
lag � for angivelse af udpegningsgrund-
laget for hvert af områderne.

Fuglebeskyttelsesområder:
Nr. �� Brændegårdssø, Nørresø og skove ved 

Brahetrolleborg
Nr. �� Odense Fjord
Nr. �� Arreskov Sø

Habitatområder:
Nr. �� Odense Fjord
Nr. �� Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende 

Mose og Illemose
Nr. �� Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å 

og Lindved Å
Nr. 10� Storelung
Nr. 10� Skove og søer syd for Brahetrolleborg
Nr. 10� Arreskov Sø 
Nr. 10� Store Øresø, Sortesø og Iglesø

747474747474747474
787878787878787878

757575757575757575949494949494949494

979797979797979797

989898989898989898

103103103103103103103103103
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l:bvh\mi\arbomr2005\BernetC....
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Natura 2000 Site
EC-Bird Protection Site

EC-Habitat Site
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94

N

Natura 2000 område
EF-Fuglebeskyttelsesområde

EF-Habitatområde

757575757575757575

94

Nørresø i fuglebeskyttelsesområde �� og 
habitatområde 10�. Foto: Erik Vinther.
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2.3 Beskyttede områder  

Nationalt beskyttede om-

råder

De våde naturtyper moser, ferske enge 
og strandenge er sammen med vandløb 
og søer omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens §3. Det betyder, at deres tilstand 
ikke må ændres.  De udgør i alt 5,2% 
af oplandet, og dertil kommer vandløb 
med en længde på 706 km. 

Inden for Odense Fjordoplandet fin-
des desuden store fredede arealer, hvoraf 
de største er Odense Ådal, Arreskov Sø, 
Nørresø-Brændegård Sø og området ved 
Enebærodde. Områderne udgør ca. 2% 
af oplandet.

Der er ingen badevandsområder i 
Odense Fjord-oplandet. Vildtreservater 
findes i hele Odense Fjord (figur 2.14) 
samt i den nordlige ende af Arreskov 
Sø.

Regionale naturområder

I Fyns Amts Regionplan 2005-13 er der 
udpeget særlige biologiske interesseom-
råder, og der er opstillet målsætninger 
for havområder, søer og vandløb, samt 
de terrestriske naturtyper. Regionpla-
nen er nu blevet ophøjet til et landsplan-
direktiv.

Figur �.1�
Det internationale Natura �000-område (Habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområde) 
samt vildtreservater på vand i Odense Fjord.

Odense Fjord opland
Beskyttet område

Odense Fjord opland
Beskyttet område

Figur �.1�
Beskyttede drikkevandsforekomsters 
beliggenhed i og nær Odense Fjord-op-
landet.

Seden Strand og Odense Fjord set mod nord. Odense Kanal ses til venstre i billedet, og 
mundingen af Odense Å i Seden Strand ses nederst til venstre. Foto: Jan Kofod Winther.
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Vandområderne påvirkes såvel naturligt 
som af menneskeskabte aktiviteter.  På-
virkningerne omfatter tilførsler af for-
urenende stoffer, bl.a. næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer, samt fysiske på-
virkninger af vandområderne fra f.eks. 
dræning, landvinding, vandløbsvedli-
geholdelse, vandindvinding eller sejlads 
(tabel 3.1). Tilførsler af forurenende 
stoffer til vandområderne sker vandbå-
ret eller luftbåret. Forureningskilderne 
opdeles i diffuse kilder (f.eks. nærings-
stofudvaskning fra landbrugsarealer) 
og punktkilder (f.eks. spildevandsud-
ledninger fra husholdninger og indu-
stri, luftafkast fra industri og landbrug, 
udsivning fra gl. lossepladser). I tabel 
3.1 er vist en oversigt over de forskellige 
påvirkninger af vand- og naturområder 
i Odense Fjord-området.

3. Påvirkninger

Påvirkninger af vand- og naturområder 

Områdetype Forurenende stoffer Fysiske påvirkninger 

Vandløb 

 Organiske og iltforbrugende 
stoffer  

 Sedimentudledning

 Miljøfremmede stoffer  

 Patogene bakterier og virus 

 Forsurende stoffer 

 Reguleringer og rørlægning af vandløb, 
samt vandløbsvedligeholdelse og 
dræning af ådale  
 Aktiviteter primært foranlediget af 

ønsket om at have landbrugsarealer i 
omdrift i ådalene 

 Opstemninger af vandløb, der hindrer 
fri faunapassage 
 Bl.a. til vandkraft, samt tidligere 

tiders behov for engvanding 

 Vandindvinding   

 Inddigning af vandløb  
 For at forhindre oversvømmelse af 

landbrugsarealer i ådale, byområder 
mv.

 Sejlads og fiskeri 

Søer 

 Næringsstoffer  

 Miljøfremmede stoffer 

 Patogene bakterier og virus 

 Intern påvirkning fra ophobet 
fosfor i søbundens sediment.  

 Opstemning af sø til vandkraftformål 

 Landvinding af lavvandede arealer til 
landbrugsformål 

 Fiskeri 

Kystvande 

 Næringsstoffer 

 Miljøfremmede stoffer 

 Patogene bakterier og virus 

 Intern påvirkning fra ophobet 
fosfor m.v. i fjordbundens 
sediment  

 Termisk påvirkning fra 
kølevandsudledning 

 Sejlads og fiskeri 

 Udgravning/vedligeholdelse af 
sejlrender til fjordens havneanlæg 

 Landvinding af lavvandede arealer til 
landbrugsformål 

 Havneanlæg

Grundvands-
magasiner 

 Nitratudvaskning  

 Miljøfremmede stoffer fra bl.a. 
gl. industrigrunde og brug af 
sprøjtegifte 

 Patogene bakterier og virus 

 Vandindvinding 
 Udgravning af råstoffer 

Naturarealer
enge, moser og 
overdrev 

 Næringsstoffer fra især 
landbrug

 Miljøfremmede stoffer 

 Vandindvinding 
 Dræning  
 Landvinding  

Tabel �.1
Oversigt over påvirkninger af de enkelte typer af vand- og naturområder.
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3. Påvirkninger

3.1 Spildevand fra husholdninger og industri

Figur �.1 
Placering af renseanlæg større end �0 PE 
og regnbetingede udløb, og placering af 
ejendomme i det åbne land.

Spildevandspåvirkninger af vandområ-
derne sker fra renseanlæg, regnbetinge-
de udløb fra separat- og fælleskloakerede 
oplande samt fra den spredte bebyggelse 
og virksomheder. Påvirkningen af vand-
områderne relaterer sig primært til spil-
devandets indhold af organisk stof (BI

5
), 

kvælstof, fosfor, miljøfremmede stoffer, 
tungmetaller samt sygdomsfremkalden-
de bakterier og vira.

Spildevand udledes i dag typisk ef-
ter forudgående rensning til overflade-
vande eller nedsives til undergrunden 
via et nedsivningsanlæg. Siden sidst i 
1980’erne er den samlede spildevands-
udledning af BI

5
, kvælstof og fosfor til 

Odense Fjord-oplandet faldet markant. 
Faldet er især et udtryk for en forbedret 
spildevandsrensning på renseanlæggene, 
hvor alle større anlæg i dag er udbygget 
med kvælstof- og fosforfjernelse.

Aktuelt er den spredte bebyggelse 
den største punktkilde til udledninger 
af iltforbrugende organisk stof, mens 
renseanlæggene er den største punkt-
kilde til kvælstof. Hvad angår fosfor er 
de regnbetingede udløb og den spredte 
bebyggelse de største punktkilder, jf. ta-
bel 3.2.

Betragtes den samlede belastning af 
Odense Fjord-oplandet fra punktkilder 
og diffuse kilder, så udgør punktkilder 
en væsentligt større andel hen over som-
merhalvåret i forhold til vinterhalvåret. 
For kvælstofs vedkommende udgør 
punktkildebidraget som gennemsnit ca. 
20% i sommerhalvåret i forhold til den 
samlede belastning og ca. 10 % i vinter-
halvåret, mens bidraget for fosfor tilsva-
rende er ca. 45% og 25%. 

I Odense Fjord-oplandet er der i alt 25 
renseanlæg større end 30 personækviva-

Ejendomme i det åbne land

Regnbetingede spildevandsudløb

Renseanlæg
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3.1 Spildevand fra husholdninger og industri

Tabel 3.2: Punktkildebelastningen i Odense Fjord-oplandet 

Punktkildebelastning af vandområderne i 2002 

Type BI5

t/år
Kvælstof 

t/år
Fosfor

t/år

Renseanlæg 63 137 6 

Regnbetingede udløb 116 40 10 

Spredt bebyggelse 

 - til overfladevand 

141 36 8 

Industri (Stige Ø 
Losseplads)

26 164 2 

Total 346 377 26 

Tabel �.� 
Punktkildebelastningen af vandområderne i Odense Fjord-oplandet i �00�.

lenter (PE). Placeringen fremgår af figur 
3.1. Ti af renseanlæggene i oplandet er 
mindre end 100 PE, mens otte af anlæg-
gene er større end 10.000 PE. Ejby Møl-
le Renseanlæg er det største renseanlæg 
i oplandet med en kapacitet på 325.000 
PE. Dette renseanlæg behandler næsten 
¾ af den samlede spildevandsmængde, 
der afledes til offentlig kloak i oplan-
det. Udledningen af renset spildevand 
er afhængig af årets nedbørsmængde og 
-intensitet. Udledningen i 2002 fremgår 
af tabel 3.2.

I oplandet til Odense Fjord er der re-
gistreret 489 regnbetingede udløb (figur 
3.1). Udløbene fordeler sig med 204 fæl-
leskloakerede og 285 separatkloakerede 
udløb. Udledningen varierer fra år til år 
afhængig af nedbøren. Den samlede ud-
ledning i 2002 er anført i tabel 3.2.

Ca. 6.900 ejendomme er beliggende i 
det åbne land i oplandet til Odense Fjord 
(figur 3.1). I regionplanen er der udpeget 
områder, for hvilke der skal gennemfø-
res en særlig indsats over for ejendomme 
i det åbne land. Som følge heraf er der 
i de kommunale spildevandsplaner truf-
fet afgørelse om at gennemføre forbedret 
spildevandsrensning på ca. 4.300 ejen-
domme i det åbne land beliggende inden 
for disse indsatsområder. Udledningen 
fra den spredte bebyggelse til overflade-
vande i 2002 fremgår af tabel 3.2.

Den tidligere Stige Ø Losseplads blev 
etableret i 1965 uden bundmembran, 
og der er derfor mulighed for udsivning 
af kvælstof, miljøfremmede stoffer og 
tungmetaller fra lossepladsen til Odense 
Fjord/Odense Kanal. Et system til af-
vanding af lossepladsen stod dog fær-
digt i 2006. Den estimerede udsivning 
fra lossepladsen i 2002 fremgår af tabel 
3.2.

Undersøgelser i Odense Å har bl.a. 
vist påvirkninger fra regnbetingede 
udløb, hvor nationale og internationale 
grænseværdier for især visse tungmetal-
ler og PAH’er er overskredet.

Herudover udledes der fra kraft-
varmeværket Fynsværket en betydelig 
mængde kølevand til Odense Å/Odense 
Fjord. Kølevandet udledes med en tem-

peratur på op til 8 °C (gennemsnitlig 
2-3 °C) højere end temperaturen i det 
vandområde, hvortil udledningen finder 
sted. Udledningen medfører bl.a. en for-
øgelse af temperaturen i Seden Strand, 
hvorved der bl.a. skabes betingelser for 
øget vækst af fytoplankton og hurtigt-
voksende makroalger som Søsalat.

Mange grunde er forurenede som følge 
af tidligere tiders aktiviteter - typisk med 

Ejby Mølle renseanlæg. Foto: Jan Kofod Winther.

olie/benzin/BTEX, tungmetaller, PAH/
tjære eller klorerede opløsningsmidler. I 
Odense Fjord-oplandet var der i 2003 
kortlagt 283 forurenede grunde. Som 
for det øvrige Fyn var den primære år-
sag til forureningen olie/benzin/BTEX. 
Især omkring Odense er tætheden af de 
forurenede grunde meget høj.
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3.2 Landbrug

3.2 Landbrug

Figur �.� 
Udbredelse af moser, ferske enge og strandenge i oplandet til Odense Fjord i 1��0 og i 1���. Optegnet på baggrund af general-
stabskort i 1:�0.000 fra 1��0 og Geodætisk Instituts kort i 1:��.000 fra 1���. Vådområder fra 1��0 omfatter kun arealer større end � 
ha. Udviklingen fra 1��0 og frem til i dag er primært et resultat af landvindingsarbejde og dræningsaktiviteter.

Landbrugsdriften påvirker naturen og 
vandmiljøet på flere måder. Markdriften 
giver anledning til tab af bl.a. kvælstof 
og fosfor.  Fra stalde og gødningsopbe-
varingsanlæg sker der tab af ammoniak-
kvælstof til luften, hvoraf en del afsæt-
tes på lokale vand- og naturområder, 
og en del fjerntransporteres og afsættes 
længere borte uden for Odense Fjord-
oplandet. Naboer til landbrugsbedrifter 
kan påvirkes af lugtemission fra husdyr-
gødningen. Endvidere kan anvendelsen 
og håndteringen af sprøjtegifte give an-
ledning til miljøproblemer, ligesom me-
dicinrester, patogene bakterier og vira, 
som spredes med husdyrgødningen, kan 
være et miljøproblem. 

Gyllespredning med slæbeslanger. Foto: Bjarne Andresen.
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3.2 Landbrug

Landvinding af tidligere tiders våd-
områder (enge og moser i bl.a. ådale, 
lavvandede søer og fjorde ), dræning, 
vandløbsreguleringer og løbende vand-
løbsvedligeholdelse har gennem tiderne 
skullet sikre landbrugets behov for dyrk-
ningsarealer. Disse aktiviteter indebærer 
imidlertid en forøget fysisk påvirkning 
af vandområderne (især vandløb og na-
turarealer) og et forøget tab af nærings-
stoffer til søer og kystvande som følge 
af en formindsket naturlig omsætning af 
næringsstoffer der udvaskes fra marker-
ne. �o mindre dræning og afvandings-
aktivitet, jo større naturlig omsætning 
(selvrensningsevne) af næringsstoffer, 
der udvaskes og dermed mindre nærings-
stofudledning til overfladevandene.

Vandmiljøplaner, pesticidhandlings-
plan mv. har reduceret landbrugets 
påvirkning af naturen og vandmiljøet. 
Således viser vandmiljøovervågningen, 
at den diffuse kvælstofafstrømning (pri-
mært fra landbruget) i vandløbene i op-
landet er reduceret med 20-30 % (2005) 
i forhold til perioden før vedtagelsen af 
Vandmiljøplan I i midten af 1980erne. 
Hvad angår fosfor, sker der i dag en 
overskudstilførsel af fosfor til markerne, 
fordi der tilføres mere fosfor med gød-
ningen, end der fraføres med afgrø-
derne. Overskudstilførslen af fosfor til 
markerne var i 2002 på gennemsnitligt 
ca. 10 kg P/ha dyrket areal. En fortsat 
overskudstilførsel af fosfor til markerne 
vil på sigt betyde et forøget tab af fosfor 
til vandmiljøet. 

I perioden frem til 2015 forventes 
Vandmiljøplan III at bidrage til yderli-
gere reduktion i kvælstofudledningen til 
vandmiljøet på ca. 15% og overskudstil-
førslen af fosfor til markerne forventes 
halveret.   

Landbrugsaktiviteter er den domi-
nerende kilde til kvælstofpåvirkning af 
natur- og vandmiljø, både når man taler 
om vandbårne tilførsler og luftbårne til-
førsler. Således bidrager landbruget med 
ca. 70% af oplandets samlede vandbår-
ne kvælstoftilførsel til overfladevande 
(2000-2004), og halvdelen eller mere 
af den luftbårne afsætning af kvælstof 
på vand- og naturområder stammer fra 
landbrugsaktiviteter. Hvad angår fosfor-
påvirkningen af vandområderne, bidra-
ger landbrugsaktiviteter med ca. 25% af 
den samlede vandbårne fosfortilførsel til 
vandområderne (2000-2004). Landbru-
gets anvendelse og håndtering af sprøjte-
gifte giver i dag kun i sjældne tilfælde 
anledning til miljøproblemer i overfla-
devande. I ca. 22% af grundvandsfore-
komsterne findes pesticidrester, som kan 
henføres til privates og landbrugets an-
vendelse af pesticider.

En stor del af både de mindre og større 
vandløb i oplandet er reguleret primært 
for at sikre behovet for dyrkningsarealer. 
Således er mindst 25 % af vandløbene 
rørlagt. Af de resterende åbne vandløb 
vurderes 60 % at være reguleret i form af 
udretning, uddybning mv. Vandløbene 
blev tidligere vedligeholdt for at sikre 
vandføringsevnen uden hensyntagen til 

de miljømæssige krav. Med vandløbslo-
ven i 1982 er vedligeholdelsen siden ud-
ført ved en afvejning af miljøhensyn og 
jordbrugets afvandingsinteresser.  Ved-
ligeholdelsen betyder dog stadig, at der 
i mange vandløb skabes ustabile forhold 
til skade for dyre- og plantelivet og for 
omsætningen af næringsstoffer.

Landvinding og dræning af tidligere 
tiders vådområder har betydet,  at mere 
end 70 % af de større enge og moser er 
forsvundet i løbet af de sidste 100 år (se 
figur 3.2). Ser man på kystområderne, er 
Odense Fjord blandt de områder af Fyn, 
hvor der er foregået de mest omfattende 
landvindinger i form af inddigninger af 
lavtliggende kystområder og inddæm-
ninger på søterritoriet. Kyststrækningen 
i Odense Fjord er herved forkortet fra 
tidligere ca. 150 km kyststrækning til i 
dag ca. 67 km kyststrækning, og der er 
forsvundet 22 øer i fjorden. 

Frilandsgrise. Foto: Bjarne Andresen.

Marksprøjtning. Foto: Bjarne Andresen.
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citet. 
Den totale atmosfæriske deposition af 

kvælstof (N) og fosfor (P) på det fynske 
landareal er som gennemsnit for 2000-
2003 beregnet til ca. 20 kg N/ha/år og 
ca. 0,20 kg P/ha/år. Tilførslen til de fyn-
ske kystvande er beregnet til knapt 12 
kg N/ha/år og ca. 0,15 kg P/ha/år. De-
positionen af svovl på landarealet er for 
2002 beregnet til gennemsnitligt ca. 6 
kg S/ha. Disse gennemsnit dækker over 
store lokale variationer betinget af lokale 
forskelle i luftemissionerne og forskelle i 
ruheden af jord- og vandflader. Således 
betyder ruhedsforskelle, at afsætningen 
af forureningskomponenter generelt er 
større på naturarealer og skov, end på 
landbrugsarealer og at afsætningen på 
vandflader er mindre end afsætningen 
på landflader.

Depositionen af kvælstof stammer alt 
overvejende fra menneskeskabte aktivi-
teter, hvoraf ammoniakkvælstofemis-
sionen fra landbrugsaktiviteter er den 
dominerende kilde og udgør mere end 
halvdelen af kvælstofdepositionen. De-
positionen af fosfor stammer fra både 
menneskeskabte og naturlige kilder. 
De menneskeskabte kilder er primært 
emission af partikulært fosfor fra for-

brænding af kul og halm, herunder 
markafbrænding. De naturlige kilder til 
fosfordepositionen er primært ophvirv-
let jordstøv og biologisk materiale. Ho-
vedparten af svovlforbindelserne stam-
mer fra menneskeskabt forbrænding af 
fossile brændstoffer.

Bulkopsamler i Årslev. Foto: Bjarne Andresen.

Luftbårne forureninger afsættes enten 
ved våddeposition eller ved tør-depo-
sition. De udsendte luftforureninger 
fra bl.a. industri, kraftværker, hushold-
ninger, trafik og landbrug vil sidenhen 
afsættes på jorden eller en vandflade. 
Nogle luftemissioner vil afsættes lokalt 
tæt på forureningskilden, og andre vil 
fjerntransporteres og måske afsættes 
over havet eller i andre lande. Ammo-
niakemission fra f.eks. landbrugsdrift 
er et eksempel på en luftemission, der i 
større omfang afsættes lokalt, hvorimod 
emission af kvælstofilter fra f.eks. kraft-
værker og trafik er et eksempel på en 
luftemission, der i større omfang fjern-
transporteres.

De luftbårne forureningskomponen-
ter, som afsættes på natur og vandmiljø 
i oplandet til Odense Fjord , stammer 
således både fra lokale kilder og fra mere 
fjerne kilder. Det er eksempelvis for det 
fynske landområde beregnet, at langt 
hovedparten af depositionen af kvæl-
stofilter stammer fra udenlandske kilder, 
hvorimod ca. halvdelen af ammoniak-
depositionen stammer fra danske kilder. 
Endvidere er emissionen af ammoniak-
kvælstof fra fynsk landbrug mere end 
dobbelt så stor som ammoniakdeposi-
tionen på det fynske landareal, hvilket 
blandt andet udtrykker, at en væsentlig 
andel af den lokale ammoniakforure-
ning fjerntransporteres og deponeres 
på vand- og naturområder længere væk, 
samt at eksporten af ammoniakforure-
ning fra Fyn er større end importen af 
ammoniakforurening til Fyn.  

Visse luftbårne forureningskompo-
nenter (særligt svovldioxid, kvælstofoxi-
der og ammoniak) har en forsurende ef-
fekt på natur- og vandmiljø i områder, 
hvor jordbunden har en lav bufferka-
pacitet. Dette er kun i mindre omfang 
et problem i Odense Fjord-oplandet og 
Danmark som helhed hvor jordbundens 
bufferkapacitet generelt er god, men 
derimod et langt større problem, når 
disse forureningskomponenter afsættes 
i nabolandet Sverige, hvor jordbunden i 
mange områder har en lav bufferkapa-

3.3 Deposition fra luften

Odense Kanal ved Fynsværket. 
Foto: Bjarne Andresen.
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3.4 Samlede stofbelastninger

Den samlede vandbårne kvælstof- og 
fosforbelastning er opgjort for alle større 
vandområder i Odense Fjord-oplan-
det, baseret på målinger siden sidst i 
1970’erne af stofafstrømningen i vand-
løbene samt målinger af stofudlednin-
gen fra alle større kommunale rensean-
læg i oplandet. I områder (arealer) og på 
lokaliteter (punktudledninger), hvor der 
ikke foreligger målinger, er belastnings-
opgørelser baseret på modelberegning 
ud fra områdernes og lokaliteternes ka-
rakteristika. Tilsvarende er belastningen 
af vandområderne med iltforbrugende 
organiske stoffer opgjort.

På figur 3.3 vises således, gældende 
for hele Odense Fjord-oplandet, kvæl-
stof- og fosforafstrømningen opgjort 
på årsbasis fordelt på henholdsvis dif-
fuse kilder (udvaskning fra bl.a. marker) 
og punktkilder (spildevand mv.).  Det 
fremgår, at der særligt for den diffuse 
afstrømning er store år til år-variationer, 
primært som følge af år til år-variationer 
i nedbør og vandafstrømning.

Når der korrigeres for betydningen af 
år til år-variationen i vandafstrømnin-

gen, er fosforafstrømningen til fjorden 
reduceret med ca. 80 % siden begyndel-
sen af 1980’erne, og kvælstofafstrøm-
ningen er reduceret med omkring 30-35 
%. Reduktionen i fosforafstrømningen 
er sket i kraft, af at spildevandet i dag 
renses langt bedre end tidligere. Re-
duktionen i kvælstofafstrømningen er 
et resultat af både en forbedret spilde-
vandsrensning samt en reduceret udled-
ning fra landbrugsarealerne som følge af 
vandmiljøindsatsen.  

Den gennemsnitlige nedbør og fersk-
vandsafstrømning i Odense Fjord-op-
landet svarer til landsgennemsnittet. 
Ferskvandsafstrømningen til fjorden 
udgør gennemsnitligt ca. 305 mm årligt 
med store nedbørsbetingede år til år-va-
riationer (figur 3.3).  Den gennemsnit-
lige årsnedbør i oplandet er 825 mm.  

Ser man på kildefordelingen for 
kvælstofafstrømningen i Odense Fjord-
oplandet, er den diffuse udledning fra 
landbrugsarealerne dominerende med 
en andel på ca. 70 % af den samlede af-
strømning. Punktkilder udgør ca. 13 %, 
og den naturlige baggrundsbelastning 
er opgjort til ca. 18 % af den samlede 
kvælstofafstrømning (figur 3.4).

For fosfor er kildefordelingen anderle-
des. Godt 30 % af fosforafstrømningen 
må tilskrives en naturlig baggrundsbe-
lastning. Bidraget fra landbrugsarealer 
udgør ca. 25 %. De resterende knapt 55 
% af den nuværende fosforafstrømning 
til fjorden må tilskrives spildevandsud-
ledninger fra spredte bebyggelser, regn-
vandsudløb og kommunale renseanlæg.

Denne beskrivelse af den vandbårne 
næringsstofafstrømning i Odense Fjord-
oplandet beskriver dels forholdene som 
de gælder for Odense Fjord, dels forhol-
dene for de øvrige vandområder i fjor-
dens opland som et gennemsnit for op-
landet. Der er lokalt afvigelser fra dette 
generelle billede betinget af forskelle i 
arealanvendelsen og de naturgivne for-
hold. 

Figur �.� 
Udviklingen i den landbaserede afstrøm-
ning (opland) af kvælstof og fosfor 
til Odense Fjord i perioden 1���-�00� 
fordelt på diffuse kilder og punktkilder. 
Endvidere vises ferskvandsafstrømnin-
gen til fjorden i samme periode.

Figur �.� 
Kilderne til den vandbårne næringsstof-
belastning af Odense Fjord. Gennemsnit 
for perioden 1���/�000-�00�/�00�.
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Pejling af vandværksboring. Foto: Peder Lerche Jensen.

Vandets kredsløb påvirkes på en lang 
række måder. Når der indvindes vand 
til brug i husholdninger, landbrug, gart-
neri og industri, fjernes der grund- og 
overfladevand fra bestemte forekomster 
(grundvandsmagasiner, søer eller vand-
løb). Det indvundne vand ledes tilbage i 
kredsløbet, nogle gange til samme sted, 
hvor det blev indvundet, andre gange til 
andre vandområder.

Også de naturlige transportveje for 
vandet ændres, f.eks. ved oppumpning 
af grundvand eller gennem rørlægning 
af vandløb. Infiltration af nedbøren ned 
gennem jordlagene er i store områder 
kraftigt formindsket som følge af dræ-
ning eller etablering af befæstede områ-
der som veje, bygninger mv. Dette vand 
ledes i stedet til vandløb enten direkte 
eller via renseanlæg.

Der sker altså en omfordeling af van-
det mellem forskellige vandforekomster, 
således at visse forekomster måske ikke 
kan opnå de opstillede miljømål.

Vandindvindingen i Odense Fjord-
oplandet foregår næsten udelukkende 
som grundvandsindvinding. Dette 
gælder såvel indvinding til den almene 
vandforsyning som indvinding til in-
dustri, gartneri og landbrug. Årsagen 
hertil er, at grundvandet er renere end 
overfladevand (søer, vandløb m.m.), og 
at indvinding af overfladevand medfører 
forholdsvis store uønskede virkninger på 
de ferske vandområder. 

Mulighederne for indvinding af 
grundvand er begrænset af, dels at der 
på længere sigt kun kan indvindes lige så 
meget vand, som der siver ned i jorden 
fra nedbøren, dels at det mange steder 
ikke er muligt at finde jordlag, hvorfra 
vandet kan pumpes op i tilstrækkelige 
mængder.

Oppumpning af grundvand kan dog 
også medføre ændringer i grundvandets 
kemiske sammensætning. Således vil 
man kunne se stigende koncentrationer 
af sulfat og nikkel som følge af en oxi-
dering af jordlagene sulfidholdige mine-
raler. 

En overudnyttelse af grundvandsres-

3.5 Kvantitative påvirkninger af vandet

sourcen kan også medføre et stigende 
indhold af klorid, enten som følge af 
indtrængende havvand eller som følge 
af, at det yngre vand opblandes med 
fossilt havvand beliggende i en del af 
grundvandsforekomsten, hvor grund-
vandsstrømmen er minimal.
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Der findes en række øvrige  aktiviteter, 
som direkte eller indirekte påvirker mil-
jøtilstanden i vandområderne. 

Der er gennem tiderne etableret op-
stemninger i vandløbene som følge af 
ønsket om udnyttelse af vandkraftpo-
tentialet samt tidligere tiders behov for 
engvanding. Disse opstemninger spær-
rer for bl.a. fisks naturlige vandring op 
gennem vandløbene. Der er i de seneste 
årtier, særligt i de større vandløb, gen-
nemført vandløbsrestaureringer, som 
har fjernet en række af disse spærringer, 
hvorved der er etableret fri faunapassage 
fra vandløbenes udmunding i kystvan-
dene og langt op i vandløbssystemerne. 
Der eksisterer dog fortsat en række spær-
ringer, som hindrer vandløbsfaunaens 
fri passage i vandløbssystemerne. 

Detailkort over spærringer i oplandet 
kan ses på www.odenseprb.ode.mim.
dk.

Vandets infiltration til jorden er i store 
områder kraftigt formindsket som følge 
af dræning og etablering af befæstede 
arealer. Regnvand fra befæstede arealer 
medfører en væsentlig påvirkning af 

vandområderne som følge af store puls-
udledninger under regn.  

Fiskeri ved trawling efter muslinger 
og fisk har bl.a. store fysiske effekter 
på havbunden. I Odense Fjord foregår 
der i dag ikke fiskeri efter muslinger, da 
der er forbud mod anvendelse af dem 
til konsum pga. høje indhold af miljø-
farlige stoffer. Fiskeri efter fisk foregår 
i fjorden med passive redskaber. Der er 
tidligere foregået betydelig gravning ef-
ter skaller i den inderste del af fjorden. 
Dette medførte, at havbunden konstant 
var rodet op. 

I Odense Fjord foregår der jævnligt 
oprensninger og uddybninger af sejl-
render og havne. Ændringer i vanddyb-
derne, som følge af uddybninger, kan 
medføre ændret vandskifte i fjorden. 
Der findes ingen pladser for dumpning 
af oprensningsmaterialer eller områder 
for råstofindvinding i Odense Fjord. På 
Kattegatkysten ved Enebærodde er der 
foregået kystfodringer i 1999 og 2001. 
Ud over de fysiske effekter på havbun-
dens bunddyr og vegetation medfører 
oprensninger og kystfodringer forringet 

3.6 Andre påvirkninger

sigt i vandet og en øget frigivelse af for-
urenende stoffer fra sediment til vand-
fasen.

Sejlads på søer, havet og i vandløbene 
kan dels medføre forstyrrelser af dyreli-
vet, dels betyde en fysisk påvirkning af 
sedimentet (især ved større skibes skrue-
aktivitet). Desuden kan der fra skibene 
direkte frigives forurenende stoffer.  

Der findes ingen opdræt af fisk el-
ler muslinger i Odense Fjord-oplandet. 
Der udsættes i stort omfang ænder med 
henblik på jagt i søer og vandhuller. Fo-
derrester og ekskrementer fra ænderne 
bevirker en betydelig belastning af van-
det, og ænderne har desuden en negativ 
indflydelse på padders ynglesucces og på 
den brednære vegetation. 

Kanosejlads på vandløb.  Foto: Stig E. 
Pedersen.

Vandmølle med spærring. Foto: Bjarne Andresen.
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Odense Å– reguleret vandløbsstrækning. Foto: Jan Kofod Winther.
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Odense Pilot River Basin

4.1 Vandløb

Vandløbene har – især inden for de se-
neste 100 år – været stærkt påvirket af 
menneskets aktivitet. Dels er vandlø-
bene blevet tilført forurenende stoffer, 
dels er de fysiske forhold i og omkring 
vandløbene blevet ændret betydeligt i 
forbindelse med intensiveret landbrugs-
drift i ådalene, øget indvinding af vand 
(herunder grundvand) og forskellige 
former for udnyttelse af vandkraft (ka-
pitel 3). Omkring 70 % af de naturlige 
fynske vandløb er således mere eller 
mindre regulerede (eller rørlagte) og har 
dermed ikke længere deres oprindelige 
form. Desuden er de blevet vedligeholdt 
meget intensivt, således at vandet løber 
hurtigst muligt bort fra de omliggende 
arealer. Dette har alt i alt medført, at 
plante- og dyrelivet i vandløbene og 
deres nære omgivelser er blevet stærkt 
forarmet.

Siden slutningen af 1980’erne er mil-
jøtilstanden i vandløbene dog blevet 
væsentligt bedre, specielt i de større 
vandløb. Dette afspejler sig både i ana-
lyser af vandkvaliteten og i vurdering af 
miljøtilstanden ved hjælp af smådyrs-
faunaen (figur 4.1 og 4.2). Baggrunden 
for forbedringerne er især, at mange små 
renseanlæg er blevet nedlagt og spilde-
vandet ledt til større og mere effektive 
anlæg. Dertil kommer, at jordbruget 
har gjort en stor indsats for at begrænse 
ulovlige udledninger af landbrugssafter 
og pesticider. Endelig er der i mange 
vandløb indført en mere miljøvenlig 
vedligeholdelse end tidligere, ligesom 

4. Vandområdernes tilstand

Figur �.1
Udviklingen i miljøtilstanden vurderet 
ud fra smådyrsfaunaen i store og små 
fynske vandløb. Faunaklassen (FK) er 
anvendt som mål for miljøkvaliteten 
(skala 1-�, hvor � er den bedste). Beteg-
nelsen forgiftning (Fo) er anvendt, hvor 
vandløbene vurderes stærkt påvirkede 
af tilførsel af pesticider (miljøfarlige 
stoffer).

Miljøtilstand: "Små" fynske vandløb
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Miljøtilstand: "Større" fynske vandløb
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der visse steder er foretaget en egentlig 
vandløbsrestaurering.

Samlet set findes der dog stadig mange 
– herunder mange små – vandløb, som 
har en dårlig tilstand. Årsagen er pri-
mært, at vandløbene tilføres spildevand 
fra spredt bebyggelse og regnvandsud-
løb, samt at de fysiske forhold er meget 
ensartede som følge af regulering og ved-
ligeholdelse. Ofte er de øvre ender (inkl. 
kilden, hvor vandløbet starter) desuden 
rørlagte. Endelig findes der – især i de 
mindre vandløb – mange spærringer for 
faunaens frie vandringer op- og ned-
strøms i vandløbssystemerne. 

Figur �.� 
Udviklingen i indholdet af nærings-
stoffer (kvælstof og fosfor), let 
omsætteligt organisk stof (målt som B 
I�) og colibakterier i fynske vandløb. 
Naturlige baggrundskoncentrationer 
(referencetilstand, se afsnit �.�) samt 
krav til badevandskvalitet (for colibak-
terier) er anført.

Det fremgår af den hidtidige 
overvågning, at det i dag er de små 
vandløb, der har det dårligst (figur 
4.1). De er imidlertid en meget 
vigtig del af vandløbssystemet, 
idet de eks. til sammen rummer 
mindst ligeså mange arter af små-
dyr som de større vandløb (herun-
der også helt specielle arter), lige-
som mange små vandløb er vigtige 
gyde- og opvækstområder for lak-
sefisk. Forbedringer af tilstanden i 
små vandløb vil derfor på mange 
måder have ’afsmittende’ effekt på 
tilstanden i de øvrige vandløb.

Odense Å  ved  Vibæk. Foto: Frank G. Larsen.
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4.2 Søer

Tabel �.1
Fysiske, kemiske og biologiske parametre fra 1� søer i oplandet til Odense Fjord.
Sommergennemsnit (mindst � målinger) af fysisk-kemiske parametre og planteplank-
ton samt artsantal, dybdegrænse og dækningsgrad af undervandsplanter. Tal angivet 
med * indikerer sommergennemsnit af 1-� målinger.  Problemarter er arter af blågrøn-
alger, der vides at være potentielt giftige. Årstallet eller perioden, hvorfra undersø-
gelserne stammer, er angivet. Se kapitel � om typeinddeling af søerne. 

Langt de fleste søer i oplandet er gen-
nem tiden blevet stærkt belastet med 
næringsstoffer. En del søer har modtaget 
egentligt byspildevand, og mange søer 
er belastet af tilførsel af næringsstoffer 
fra landbruget og spildevand fra spredt 
bebyggelse. Dette har ført til stærkt 
forøget algevækst, opblomstring af po-
tentielt giftige blågrønalger, bortskyg-
ning af bundplanter og en forarmning 
af dyrelivet (bunddyr, fisk og fugle) i 
søerne. Siden 1980’erne er der gjort en 
stor indsats for at fjerne eller mindske 
tilførslen af byspildevand til søerne, og 
i de senere år er der også påbegyndt en 
indsats overfor tilførsel af spildevand 
fra mindre bysamfund og huse udenfor 
kloakerede områder.

Selvom søernes tilstand i mange til-
fælde er forbedret med ovennævnte til-
tag, er det generelle billede stadigvæk, at 
søerne har opblomstringer af alger – ofte 
blågrønalger – og undervandsplanterne 
er forsvundet eller meget sparsomt ud-
bredt. Desuden er fiskebestanden i alt 
for høj grad domineret af skaller og 
brasener og med for lille en biomasse af 
rovfiskene aborre og gedde.

Årsagen til dette er dels nuværende 
tilførsler af næringsstoffer især fra land-
bruget, men også at de tidligere tilførsler 
har medført en ophobning af nærings-
stoffer i søbunden, der stadig påvirker 
søernes tilstand som følge af forøget næ-
ringsstoffrigivelse herfra.

Til gengæld synes søerne kun i ringe 
omfang at være påvirket af miljøfarlige 
stoffer som pesticider og tungmetaller. 

Tabel 4.1 giver en oversigt over næ-
ringsindhold, algesammensætning og 
undervandsplanternes udbredelse i 16 
søer i oplandet.

Tabel 4.2.1 
Fysiske, kemiske og biologiske parametre fra 16 søer i oplandet til Odense Fjord. 

Sommergennemsnit (mindst 4 målinger) af fysisk-kemiske parametre og planteplankton samt artsantal, dybdegrænse og dækningsgrad af un-
dervandsplanter. Tal angivet med * indikerer sommergennemsnit af 1-3 målinger.  Problemarter er arter af blågrønalger, der vides at være po-
tentielt giftige. Årstallet eller perioden hvorfra undersøgelserne stammer er angivet.   

Søer - Miljøtilstand 

Fysisk-kemiske forhold Planteplankton Undervands-
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Arreskov Sø 9 0,097 1,82 1,24 9,0 73 100 14 9 2,75 47 2004-
2005

Brahetrolleborg 
Slotssø 

9 0,900 1,87 > 
0,61

8,1 65   0  0 2003 

Brændegårds Sø 9 1,50 4,34 > 
0,51

8,8 175 86 13 2 0,2 <5 2003 

Dallund Sø 9 0,107 1,74 0,54 8,4 103 76 5 0  0 1998-
2005

Fjellerup Sø 9 0,215 2,20 0,37 8,3 87 68 12 0  0 2000-
2005

Grusgravssø 1 10 0,032* 1,48* 2,44* 8,1* 14*      1992 

Grusgravssø  
nr. 7.1 

9 0,023 0,54 3,33 8,3 11   12 5,7 48 2005 

Grusgravssø 
Nr. 7.9 

9 0,040* 0,65* 3,38* 9,0* 7*   6   1992 

Hovlung 9 0,303* 2,03* 0,40* 8,7* 281*      1998 

Langesø 9 0,182 1,82 1,13 8,6 134 82 10 0  0 1997-
2004

Nr. Søby Sø 9 0,52 5,97 0,21 8,5 281 12 15 0  0 2001-
2003

Nørresø 9 0,098 1,38 1,07 8,5 56 49 10 3 0,25  1999-
2003

Sellebjerg Sø 9 0,061 1,02 2,13 8,1 16   7 2,5 95-
100

2005

Sortesø 6 0,094 1,58 0,32 5,1 98   0  0 2005 

Store Øresø 9 0,042 1,61 > 
0,76

9,0 12   2 0,8 50-
75

2003

Søbo Sø 9 0,091 1,26 1,21 8,6 84 9 8 4 3,5 3 1998-
2003
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Arreskov Sø med tilstødende vådområder er udpeget som Natura �000-område. På 
vestsiden af søen findes afgræssede rigkær med en meget artsrig vegetation. Der er 
dog siden 1��0`erne forsvundet en del moser og ferske enge i oplandet til Arreskov 
Sø, og mange rigkær er under tilgroning. Tilgroningen betyder, at flere lavtvoksende 
plantearter, herunder orkideerne Majgøgeurt og Sumphullæbe, risikerer at forsvinde. 
Foto: Erik Vinther

4.3 Vådområder

Undersøgelser foretaget af Fyns Amt 
viser, at omkring 70% af arealet med 
strandeng, fersk eng og mose er for-
svundet fra Fyn i perioden 1940-1992 
primært som følge af landvinding til 
landbrugsformål. Desuden påvirkes den 
resterende våde natur i stort omfang af 
faktorer, der har en negativ effekt på na-
turtypernes hydrologi og naturindhold. 
Det drejer sig især om dræning, afvan-
ding, vandindvinding, tilførsel af kvæl-
stof og tilgroning.

Dræning og afvanding udgør en stor 
trussel mod oplandets resterende moser 
og ferske enge. Omkring 50% vurde-
res at være direkte påvirket af dræning 
i form af drængrøfter, drænledninger 
m.m. Dertil kommer, at ca. 2.500 ha 
mose og fersk eng vurderes at være på-
virket af en vandstandssænkning som 
følge af regulering af tilstødende offent-
lige vandløb.

Vandindvinding kan ligesom dræ-
ning og afvanding sænke vandstanden i 
moser og ferske enge og formindske ud-
strømningen af grundvand i kilderne. 
Modelberegninger viser, at ca. 75% af 
kilderne, 65% af moserne og 70% af de 
ferske enge ligger i områder, hvor vand-
indvinding til drikkevand har sænket 
grundvandets trykpotentiale. Der er 
dermed risiko for, at der er sket en sænk-
ning i vandstanden i disse vådområder.

På strandengene er dræning og ind-
digning de mest ødelæggende af de mo-
dificerende indgreb. Af 37 registrerede 
strandenge med et areal på 476 ha er de 
23 (353 ha) påvirket af dræning og/eller 
inddigning. 

Tilførsel af gødning, herunder kvæl-
stof, er især et problem for moserne. Det 
vurderes, at tålegrænsen for kvælstoftil-
førsel er overskredet alene i form af den 
luftbårne afsætning i 641 moser (1972 
ha) ud af de 772 moser (2183 ha), sva-
rende til 90% af mosearealet. For stran-
dengene er tålegrænsen overskredet på 
11 ud af 29 lokaliteter (206 ud af 400 
ha) svarende til 50% af strandengsarea-
let. Beregningerne er foretaget ud fra 
den laveste tålegrænse. 

samme udvikling har gjort sig gældende 
i oplandet til Odense Fjord.

Udpegningsgrundlaget for oplandets 
Natura 2000-områder består af følgen-
de naturtyper:
• Vegetation af kveller eller andre en-

årige strandplanter
• Strandenge 
• Tidvis våde enge ofte med Blåtop 
• Aktive og nedbrudte højmoser 
• Kilder og væld med kalkholdigt 

vand 
• Kalkrige moser med hvas avneknip-

pe 
• Rigkær 
• Skovbevoksede tørvemoser og 
• Elle- og askeskove ved vandløb, søer 

og væld.
Målet for naturtyperne er, at de inden 

for habitatområderne skal have en gun-
stig bevaringsstatus, men der er p.t. ikke 
foretaget en sådan vurdering. De stør-
ste trusler mod naturtyperne er identisk 
med de ovenfor nævnte generelle trusler 
mod moser, strandenge og ferske enge. 

Tilgroning som følge af ophørt afgræs-
ning er især et stort problem i moserne. 
Upubliserede data fra Fyns Amt viser, 
at der i 1990`erne skete en afgræsning 
af ca. 40% af strandengene og 10% af 
moserne på Fyn. I oplandet til Odense 
Fjord blev der i 2003 givet tilskud til 
afgræsning af ca. 9%, 52% og 20% af 
arealet af hhv. mose, strandeng og fersk 
eng. Det vurderes, at disse ”tilskuds-
arealer” stort set er identiske med det 
totale afgræssede areal af de pågældende 
naturtyper. Det betyder, at meget store 
arealer med mose, strandeng og fersk 
eng ikke bliver afgræsset og er under til-
groning. 

Arealreduktionen samt de negative 
påvirkninger af de resterende natur-
områder har bevirket en nedgang i om-
rådernes biodiversitet. Fyns Amt har 
således vist, at de rødlistede arter er for-
svundet fra 70% af de tidligere vokse-
steder i moser og ferske enge og fra 50% 
af de tidligere voksesteder i strandenge-
ne. Desuden er flere ”almindelige arter” 
forsvundet fra Fyn. Det vurderes, at den 
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4.5 Kystvande

Odense Fjord har et stort opland – ca. 
1/3 af arealet af Fyn – præget af inten-
sivt landbrug og stor befolkningstæt-
hed og har derfor gennem tiden været 
meget belastet med næringssalte. Næ-
ringsrigdommen har en fundamental 
negativ indvirkning på de kemiske og 
biologiske kredsløb i fjorden, som så-
ledes karakteriseres som eutrofierede. 
Hertil kommer tilførsel af miljøfrem-
mede stoffer og tungmetaller fra ren-
seanlæg, særskilte industriudledninger 
og skibstrafik, samt fysiske påvirknin-
ger især i form af oprensnings- og ud-
dybningsaktiviteter i forbindelse med 
havneanlæg og sejlrende. 

Næringsstofbelastningen af Odense 
Fjord har ført til markant vækst af hur-
tigtvoksende, énårige makroalger som 
Søsalat (i Seden Strand) og forskellige 
trådalgearter (i yderfjorden) og tilba-
gegang af flerårige, rodfæstede makro-
fytter som Havgræs (Seden Strand) 
og Ålegræs (yderfjord), dybdegrænsen 
for sidstnævnte. Forekomsten af disse 
såkaldt ’eutrofieringsbetingede’ ma-
kroalger var på sit højeste i 1980erne, 
hvor især enorme mængder af Søsalat 
i Seden Strand var et problem. I takt 
med at næringsstofbelastningen fra 
punktkilder faldt fra sidst i 1980erne, 
tillige med et senere, mindre fald i den 
diffuse næringsstofbelastning med fald 
i fjordkoncentrationer af kvælstof og 
fosfor til følge (figur 4.3), er mæng-
derne af Søsalat og trådalger aftaget 
betragteligt. 

I Seden Strand er forekomsterne af 
Havgræs igen øget, men belastningen 
med kvælstof fra især landbrug er fort-
sat så høj, at den årlige forekomst af 
Søsalat stadig er markant. I yderfjor-
den ses en stærkt øget forekomst af de 
flerårige, langsomtvoksende brunalger 
Blæretang og Savtang, mens Ålegræs 
derimod har udvist store udsving i 
forekomsterne, senest med en tilbage-
gang; dybdegrænsen af Ålegræs er for 
nuværende kun ca. 3 m (figur 4.3). 

Fjordens artsrige bundfauna er do-

4.4 Grundvand

Grundvandet dannes primært i vinter-
halvåret, hvor kun en meget begrænset 
del af nedbøren fordamper eller optages 
af planter. Undervejs ned gennem jorden 
ændres den kemiske sammensætning af 
regnvandet. Hvis regnvandet passerer 
forurening på overfladen eller i jorden, 
kan det medføre forurening af grund-
vandet. 

Hele drikkevandsforsyningen i Oden-
se Fjord-oplandet baseres på grundvand. 
Grundvandet er normalt mange år un-
dervejs, inden det oppumpes på vand-
værkerne. Den forurening, der findes i 
det oppumpede grundvand i dag, kan 
med andre ord stamme fra menneskelig 
aktivitet, der ligger mange år tilbage. 

Nitrat

Nitratbelastningen af grundvandet er 
fortsat begrænset. Der er stedvis kon-
stateret forhøjede nitratkoncentrationer 
i grundvand, der indvindes til drikke-
vandsformål. Høje nitratkoncentratio-
ner er indtil videre primært observeret i 
boringer i terrænnære aflejringer. 

Pesticider og andre miljø-

fremmede stoffer

Analyser for pesticider og andre miljø-
fremmede stoffer på vandværkerne og i 
overvågningsområderne viser, at grund-
vandet er forurenet med miljøfremmede 
stoffer mange steder 

Ud af 31 grundvandsforekomster i op-
landet er 13 forekomster forurenet med 
miljøfremmede stoffer. 8 af forekom-
sterne er forurenet med pesticider og 12 
er forurenet med andre miljøfremmede 
stoffer. 

Pesticidfund er som oftest under 
grænseværdien for drikkevand (0,1 µg/
l). Hos vandværkerne observeres med 
mellemrum pesticider i koncentrationer 
over grænseværdien for drikkevand i det 
vand, som sendes ud til forbrugerne. 

Dette problem er oftest løst ved at tage 
enkelte forureningsramte boringer ud af 
drift. Det er ikke muligt at se nogen ud-
vikling i forureningen med pesticider. 
Andre forhold kan forklare de variatio-
ner, der observeres i boringerne, f.eks. 
perioder med stort nedbørsoverskud , 
som kan ændre opholdstid og strøm-
ningsmønster. 

Grundvandsressourcen 

Grundvandsdannelsens størrelse afhæn-
ger af, hvor meget det regner i vinterhalv-
året. I våde år dannes der meget grund-
vand, hvorimod der i tørre år dannes 
lidt. Variationer i årsnedbøren afspejles 
derfor i grundvandsstanden. Eksempel-
vis blev der observeret et markant fald 
i grundvandsstanden i de tørre år 1996 
og 1997. Senere har nedbørsmængderne 
igen normaliseret grundvandsstanden. 
De seneste års nedbørsmængder har 
således været særdeles svingende, med 
relativt store variationer i grundvands-
standen til følge. 

Størstedelen af grundvandet, der dan-
nes, havner i sidste ende i vandløb, søer 
og i havet. Resten indvindes. Størstede-
len af indvindingen finder sted på of-
fentlige og private vandværker. Resten 
indvindes til enkelt husstande, industri 
og vandingsformål.

I perioden fra 1988 til 2003 er vand-
værkernes samlede indvinding faldet, og 
personforbruget af vand er faldet mar-
kant. Årsagen til dette fald er primært, 
at opsætningen af vandmålere og øgede 
afgifter på drikkevand har virket for-
brugsbegrænsende. Vandmålerne har 
endvidere givet vandværkerne et bedre 
overblik over spild i ledningsnettet, hvil-
ket har medført en reduktion af læka-
gen. Vandværkernes spild er således også 
faldet meget markant. Denne udvikling 
har betydet en mere bæredygtig udnyt-
telse af grundvandsressourcen og har 
sparet vandværkerne for udbygning af 
vandbehandlingsanlæg og kildepladser.
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mineret af filtrerende arter af børste-
orme, muslinger og krebsdyr. Den deraf 
følgende store filtrationskapacitet, som 
implicerer, at fjordens vandvolumen po-
tentielt kan filtreres mere end én gang 
pr. dag, medfører sammen med fjord-
vandets lave opholdstid, at biomassen 
af fytoplankton er relativt lav i Odense 
Fjord, når den sættes i forhold til næ-
ringsstoftilledningen. Derfor har plank-
tonbiomassen kun udvist et mindre fald 
som respons på de forbedrede nærings-
stofforhold; der forekommer dog stadig 
masseopblomstringer af fytoplankton, 
herunder af potentielt toksiske arter. 

Fjorden er generelt så lavvandet og 

af fjorden med miljøfarlige stoffer ses der 
flere alvorlige effekter på fjordens dyre-
liv, bl.a. kønsforstyrrelser hos snegle og 
muslinger samt øget indhold af afgift-
ningsenzymer og misdannelser i mus-
linger og ålekvabber. Det høje niveau 
af TBT i blåmuslinger i Odense fjord 
har afstedkommet et forbud fra Fødeva-
restyrelsen mod at skrabe muslinger til 
konsum i Odense Fjord. De miljøfarlige 
stoffer har sandsynligvis også en effekt 
på fjordens plantesamfund. 

Sammenfattende er Odense Fjord 
præget af en fortsat høj næringsstofbe-
lastning, der bevirker, at miljøforhol-
dene fortsat er ustabile trods visse for-
bedringer i forhold til tidligere, og en 
belastning med miljøfarlige stoffer samt 
fysiske påvirkninger, der påvirker fjor-
dens dyre- og planteliv. 

velopblandet, at iltsvind er sjældne. De 
iltsvind, der kunne forekomme i Seden 
Strand i forbindelse med nedbrydning af 
de store Søsalat forekomster i 1980erne, 
er sjældne nu til dags. Derimod fore-
kommer der om sommeren/efteråret 
jævnligt kortvarige iltsvind i de dybere 
dele af fjorden i tilknytning til sejlren-
den. Disse iltsvind opstår primært, når 
tunger af saltholdigt, ofte iltfattigt, 
bundvand fra det nordlige Bælthav 
trænger ind i fjorden langs sejlrenden. 

I Odense Fjord er der målt en række 
miljøfarlige stoffer i sediment samt 
muslinger, fisk og fugle, heraf en række 
tilfælde, der overstiger effektniveauer i  
internationale konventioner, f.eks. kon-
centrationer af TBT, PAH, PCB (som 
har været forbudt i lang tid) og kobber. 
Som følge af den relativt høje belastning 

Den store næringsstoftilførsel til fjorden medfører, at undervandsvegetationen, der 
her består af Ålegræs og Blæretang, ofte er bevokset med kiselalger. Foto: Nanna 
Rask.

Søsalat er stadig dominerende i Seden Strand trods den reducerede spildevandsbelast-
ning. Foto: Søren Larsen.
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Udvikling i miljøtilstand

Figur �.�
Tidsvægtede årsmidler af total-kvælstof 
(TN, øverst) og total-fosfor (TP, midt) i 
Seden Strand samt tidsvægtede sommer-
midler af sigtdybde i yderfjorden (ne-
derst) i perioden 1���-�00�. Beregnede 
referenceværdier er også vist.
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Odense Pilot River Basin

Ifølge Vandrammedirektivet (VRD) 
skal alle overfladevandområder opdeles 
i 5 klasser af økologisk tilstand (”høj”, 
”god”, ”moderat”, ”ringe” eller ”dårlig”), 
mens grundvandsforekomster skal opde-
les i 2 kategorier (”god” eller ”dårlig”). 
Tilstandsklasserne skal fastlægges ud fra 
en referencetilstand for vandområderne, 
som er defineret ved at udvise ”ingen 
eller kun meget ubetydelige menneske-
skabte ændringer” i forhold til uberørte 
forhold. Målet er, at alle vandområder 
skal opnå mindst ”god tilstand” inden 
udgangen af år 2015. Samtidig gælder, 
at forringelse af den eksisterende til-
stand af såvel overfladevand som grund-
vand skal forebygges. 

Endvidere fremgår det, at der ikke må 
ske en øget direkte eller indirekte for-
urening af overfladevand, med mindre 
denne begrænsning fører til øget forure-
ning på andre områder. 

Den økologiske tilstand i overfla-
devand skal ifølge VRD beskrives ud 
fra hydromorfologiske, biologiske og 
kemiske kvalitetselementer. De biolo-
giske kvalitetselementer skal omfatte 
fytoplankton (fritsvævende små alger), 
makrofytter (større planter), makroin-
vertebrater (smådyr), og for ferske vande 

5. Miljømål og indsatsbehov

Boks 1
Vandrammedirektivets generelle 

definitioner af økologisk kvalitet i 
overfladevand

Høj økologisk tilstand
Der er ingen eller kun meget ubetydelige 

menneskeskabte ændringer i værdierne for 

de fysisk-kemiske og hydromorfologiske 

kvalitetselementer for den pågældende 

type overfladevand i forhold til, hvad der 

normalt gælder for denne type overflade-

vand under uberørte forhold. 

Værdierne for de biologiske kvalitetsele-

menter for overfladevandområdet svarer 

til, hvad der normalt gælder for den på-

gældende type under uberørte forhold, og 

der er ingen eller kun meget ubetydelige 

tegn på ændring. Der forekommer type-

specifikke forhold og samfund.

God økologisk tilstand
Værdierne for de biologiske kvalitetsele-

menter for den pågældende type over-

fladevand udviser niveauer, der er svagt 

ændret som følge af menneskelig aktivitet, 

men som kun afviger lidt fra, hvad der nor-

malt gælder for denne type overfladevand 

under uberørte forhold.

Moderat økologisk tilstand
Værdierne for de biologiske kvalitetsele-

menter for den pågældende type overfla-

devand afviger i mindre grad fra, hvad der 

normalt gælder for denne type overflade-

vand under uberørte forhold. Værdierne 

viser mindre tegn på ændring som følge 

af menneskelig aktivitet og er signifikant 

mere forstyrrede end under forhold med 

god tilstand.

samt overgangsvande også fisk. De 
fysisk-kemiske støtteparametre kan 
være målinger af vandstand, vand-
afstrømning, vandtemperatur, næ-
ringsstoffer, iltindhold, sigtdybde, 
salinitet, BI

5
 mv. Grundvand beskri-

ves ud fra den kemiske og kvantita-
tive tilstand.

For miljøfremmede stoffer skal 
der, ifølge Vandrammedirektivet, na-
tionalt fastlægges foranstaltninger til 
en progressiv reduktion af forurenin-
gen med stoffer optaget på Kommis-
sionens liste over prioriterede stoffer, 
– og for prioriterede farlige stoffer 
gælder, at der skal ske en udfasning 
inden 2025.

Vandrammedirektivets generelle 
definitioner af økologisk kvalitet i 
overfladevand fremgår af boks 1. I 
hvilket omfang de enkelte økologiske 
tilstandsklasser accepteres at afvige 
fra referencetilstanden, kan variere 
de enkelte kvalitetselementer imel-
lem, således at der eksempelvis for 
fytoplankton accepteres en vis pro-
centvis afvigelse, mens der for BI

5 

accepteres en anden afvigelse, for at 
et vandområde kan karakteriseres til 
at opfylde målet om ’god økologisk 
tilstand’.
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5. Miljømål og indsatsbehov

Vandrammedirektivets generelle de-
finitioner af god kvalitet i grundvand 
fremgår af boks 2.

Vandrammedirektivet indeholder 
følgende undtagelser fra de generelle 
bestemmelser, der under særlige vilkår 
kan tages i anvendelse – dels i forhold 
til det generelle mål om ”god økologisk 
tilstand”, og dels i forhold til tidsfristen, 
2015.

Strengere miljømål: 
Der kan for bestemte vandområder fast-
sættes strengere mål end ”god økologisk 
tilstand” for overfladevand.

Mindre strenge miljømål: 
Der kan for bestemte vandområder fast-
sættes lempeligere mål end ”god øko-
logisk tilstand” for overfladevand og 
grundvand.

Forlængelse af tidsfristen: 
Med henblik på en gradvis opfyldelse af 
miljømålene kan tidsfristen, 2015, for-
længes.

Kunstige og stærkt modificerede vandom-
råder: 
Et overfladevandområde kan udpeges 
som kunstigt eller stærkt modificeret.

I det følgende er der for vandområder 
hvor, der er afvigelser fra de generelle 
bestemmelser, redegjort særskilt for vil-
kårene herfor.  Generelt gælder dog, at 
for vandområder, der efter det hidtidige 
danske målsætningssystem har været 
højt målsat som ”Referenceområde for 
naturvidenskabelige studier”, viderefø-
res denne målsætning som svarende til 
”Høj økologisk tilstand”.

Boks 2
Vandrammedirektivets generelle definitioner af god kvalitet i 

grundvand

God kvantitativ tilstand 
Grundvandsstanden i grundvandsforekomsten ligger tilstrækkeligt højt til, at den 

gennemsnitlige indvinding pr. år over en lang periode ikke overstiger den tilgænge-

lige grundvandsressource.

Grundvandsstanden er således ikke udsat for menneskeskabte ændringer, der ville 

medføre:

• manglende opfyldelse af miljømål for tilknyttede overfladevande

• en væsentlig forringelse af sådanne vandes tilstand 

• en væsentlig beskadigelse af tilknyttede terrestriske økosystemer, der er direkte 

afhængige af grundvandsforekomsten. 

Ændringer i strømningsretningen som følge af ændringer i grundvandsstanden 

kan forekomme midlertidigt, eller konstant i et rumligt begrænset område, men 

sådanne ændringer medfører ikke, at saltvand eller andet trænger ind, og indikerer 

ikke en vedvarende og klart defineret tendens i strømningsretningen, der skyldes 

menneskeskabt påvirkning, og som kan medføre sådanne indtrængninger.

God kemisk tilstand
Grundvandsforekomstens kemiske sammensætning er således, at koncentratio-

nerne af forurenende stoffer

•  ikke viser påvirkninger fra indtrængning af saltvand eller andet

• ikke overstiger de kvalitetskrav, der gælder i henhold til anden relevant lovgiv-

ning 

• ikke vil medføre, at miljømålene ikke opfyldes for tilknyttede overfladevande, 

eller at der sker en signifikant forringelse i sådanne vandområders økologiske el-

ler kemiske kvalitet eller en signifikant beskadigelse af terrestriske økosystemer, 

som er direkte afhængige af grundvandsforekomsten.
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I det følgende gennemgås miljømålene 
for de enkelte typer af vandområder. 
Der henvises til detailkort på www.
odenseprb.ode.mim.dk, der viser mål-
sætningen for de enkelte vandområder.

Vandløb

Kriterier for økologiske kvalitets-
klasser
Der er endnu ikke i Danmark udviklet 
tilfredsstillende fremgangsmåder (indi-
ces) til at beskrive kvalitetselementerne 
makrofytter og fisk. Derimod findes der 
indices, som beskriver miljøkvaliteten 
ud fra smådyrsfaunaen (Dansk Vandløb 
faunaindeks (DVFI)) og de fysiske for-
hold (Fysisk Indeks). De hidtil kendte 
indices er i oplandet benyttet som mil-
jømål for den økologiske tilstand (tabel 
5.1). Det fysiske indeks er medtaget, 
fordi der forventes at være en nær sam-
menhæng mellem dette og fremtidige 
indices mv. baseret på makrofytter og 
fisk, og fordi DVFI ikke anses for i til-
strækkelig grad at afspejle den samlede 
økologiske tilstand.

gisk tilstand, såfremt deres tilstand 
i dag er bedre end god, hvis de har 
haft den hidtidige Regionplans hø-
jeste målsætning (’referenceområde 
for naturvidenskabelige studier’), 
eller hvis de er udpeget som EU-ha-
bitatområde. Det gælder en stor del 
af Odense Å med tilløbene Lindved 
Å, Sallinge Å og Hågerup Å (i alt 
99 km). Udpegningen er begrundet 
i forekomsten af en række arter på 
Habitatdirektivets bilag 2 (Sump-
vindelsnegl, Tykskallet Malermus-
ling, Bæklampret og Pigsmerling) 
og samtidigt rige forekomster af bl.a. 
naturtyperne ’vandløb med vand-
planter’ (3260), ’bræmmer med høje 
urter langs vandløb eller skyggende 
skovbryn’ (6430) og ’kilder og væld 
med kalkholdigt vand’ (7220).

• Områder udpeget som kunstige:
 Der er i alt udpeget 84 km kunstige 

vandløb (kanaler og grøfter etableret 
i forbindelse med landvinding). For 
disse opstilles målet et ’godt øko-
logisk potentiale’ (rent vand, vand 
nok, fuld faunapassage, miljøvenlig 
vedligeholdelse), hvorimod der ikke 
vil være krav til egentlige fysiske for-
bedringer i form af restaurering mv. 
af selve vandløbene.

• Områder, hvor tidsfristen forlænges:
 Der findes i dag 236 km rørlagte 

vandløb i oplandet. Størstedelen 
af de rørlagte strækninger ligger i 
de øvre dele af vandløbssystemerne 
(inkl. kildeudspringet). Genåbning, 
udlægning af grus/sten og evt. gen-
snoning udføres, hvor det er muligt 

Tabel �.1
Oversigt over fysiske og biologiske 
kvalitetselementer, som er benyttet til 
karakterisering af økologisk tilstand. Det 
fysiske indeks er omsat fra en normal til 
en nominel skala, der går fra 0 til 1 (1 er 
den bedste kvalitet).

Miljømål
Det fastlægges generelt, at vandløbene i 
oplandet skal have mindst god økologisk 
tilstand inden udgangen af 2015. Der 
gælder dog følgende afvigelser herfra:

 
• Områder med høj økologisk tilstand:
 For nogle vandløb er der opstillet 

strengere krav end god økologisk til-
stand. Målet er her sat til høj økolo-

5.1 Miljømål og kriterier for målopfyldelse

Vandløb – Kriterier for økologiske kvalitetsklasser 

Økologisk tilstand  Fysisk indeks Faunaklasse (DVFI) 

Høj 0,81 – 1,00 7 

God 0,60 – 0,80 5 – 6 

Moderat 0,40 – 0,59 4 

– specielt i højt prioriterede vand-
løbssystemer. Ud fra miljømæssige, 
tekniske og samfundsøkonomiske 
overvejelser vurderes det dog ikke 
muligt i disse vandområder at plan-
lægge og gennemføre foranstaltnin-
ger, som kan sikre opfyldelse af må-
let om god økologisk tilstand inden 
2015. Spørgsmålet om målfastsæt-
telse og tilhørende foranstaltninger 
til mål opfyldelse udsættes til næste 
planperiode. En restaurering i form 
af genåbning af vandløbenes øvre 
dele kan med fordel foretages som et 
alternativ til den omlægning af rø-
rene, der i alle tilfælde skal foretages 
med jævne mellemrum. Det vand, 
som løber i rørene, skal dog altid 
være så rent, at det ikke begrænser 
målopfyldelsen på nedstrøms lig-
gende strækninger (hvor målet skal 
nås i 2015). 

Odense Å. Foto: Bjarne Andresen.



MILJØMIN ISTER IET
��

5.1 Miljømål og kriterier for målopfyldelse

Søer

Kriterier for økologiske kvalitets-
klasser
De generelle kriterier for de økologiske 
kvalitetsklasser fremgår af tabel 5.2. 
Kriterierne vedrører fosfor- og kvælstof-
koncentrationen i søvandet. Vandram-
medirektivet foreskriver imidlertid, at 
kvalitetsklasserne skal beskrives ved 
hjælp af biologiske kvalitetselementer 
såsom undervandsplanter, planteplank-
ton, fisk og bunddyr. Det vurderes dog, 
at de nævnte næringsstofniveauer er for-
udsætningen for at opnå hhv. god og høj 
økologisk tilstand i biologisk forstand 
(jf. Danmarks Miljøundersøgelser3]). 
Desuden er kriterier for fosfor- og kvæl-
stofindhold en forudsætning for, at man 
kan vurdere den nødvendige indsats til 
opfyldelse af målsætningerne, idet ind-
satsen typisk vil gå på at reducere tilførs-
lerne af disse stoffer.  

Miljømål og kriterier for målopfyl-
delse
Miljømålene og de dertil hørende krite-
rier for målopfyldelse for 12 søer i op-
landet fremgår af tabel 5.3. 

Som følge af naturgivne forhold ad-
skiller kravene til fosforindhold i tabel 
5.3 sig i nogle tilfælde (Arreskov Sø, 
Nørresø, Sortesø, Store Øresø) fra de 
generelle krav anført i tabel 5.2. Dette 
skyldes, at den beregnede baggrunds-
koncentration (jf. afsnit 2.2) er højere 
end de generelle krav. De anførte krav 
i tabel 5.3 er modelberegnet ud fra føl-
gende forudsætninger (Fyns Amt1]):
1) Baggrundskoncentrationen (svaren-

de til koncentrationen i naturvand-
løb) af fosfor i tilløbene er 0,050 
mg/l

2) Fosforindholdet i søerne må maksi-
malt være forøget 15 % i forhold til 
den beregnede baggrundstilstand. 

Brahetrolleborg Slotssø er opstået ved 
en opstemning af Silkeå og er derfor i 

Søer – Kriterier for økologiske kvalitetsklasser 

Kriterium Økologisk 
kvalitetskriterium 

Dybe søer  
(type 10) 

Lavvandede søer (type 9, 
11 og 13)  

Høj  P < 0,013 mg/l 
N < 0,75 mg/l 

P < 0,025 mg/l 
N < 0,75 mg/l 

 God  P: 0,013-0,025 mg/l 
N: 0,75-1,0 mg/l 

P: 0,025-0,050 mg/l 
N: 0,75-1,0 mg/l 

Moderat  P: 0,025-0,050 
N: 1,0-1,4 mg/l 

P: 0,050-0,10 mg/l 
N: 1,0-1,4 mg/l 

Tabel 5.2 

Tabel �.�
Vandplanens generelle kvalitetskriterier for økologisk tilstand i søer. Fosfor- (P) og 
kvælstof (N)-koncentrationer er gennemsnit for sommerperioden. Niveauerne er 
baseret på en udredning fra Danmarks Miljøundersøgelser�]. For ikke at forsinke må-
lopfyldelsen, er det vigtigt, at foranstaltninger overfor fosforbelastningen fremmes 
mest muligt. Eventuelt behov for sørestaurering udsættes til næste planperiode.  I de 
tilfælde hvor kendskab til konkrete forhold ved de enkelte søer taler herfor, kan disse 
generelle kriterier afviges.

basisanalysen identificeret som et stærkt 
modificeret vandområde. Søen fungerer 
som en naturlig, gennemstrømmet sø, 
og den ønskes bevaret på grund af dens 
biologiske og kulturhistoriske interesse. 
Derfor er søen i tabel 5.3 anført med 
målsætningen god økologisk tilstand li-
gesom en naturlig sø. 

Ud over de i tabel 5.3 angivne søer 
skal alle godt 2.600 søer større end 100 
m² i oplandet have en god økologisk til-
stand.

Områder med høj økologisk tilstand
Søer, som i Fyns Amts Regionplan 
2005-2013 er målsat som ”Naturviden-
skabeligt interesseområde”, er tillagt en 
målsætning om høj økologisk tilstand 
på grund af de særlige naturinteresser i 
disse søer. De er alle Natura 2000-områ-
der og dermed omfattet af international 
beskyttelse. Målsætningen efter Vand-
rammedirektivet skal samtidig sikre, at 
Habitatdirektivets krav om en gunstig 
bevaringsstatus for de arter og naturty-
per, der udgør udpegningsgrundlaget, 
kan opfyldes. Der er ikke i øjeblikket 
foretaget en vurdering af søtypernes be-
varingsstatus, men det vurderes, at en 

høj økologisk tilstand vil tilgodese dette 
krav. Der henvises til Natura 2000-basi-
sanalysen2] for en nærmere beskrivelse af 
områderne og deres udpegningsgrund-
lag. Her skal blot nævnes, at for både Ar-
reskov Sø, Brændegård Sø, Nørresø og 
Store Øresø er udpegningsgrundlaget: 
”Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks”.  For 
Fjordmarkens vedkommende gælder, at 
søerne i dette område kan udvikle sig 
hen imod samme naturtype, men denne 
er ikke i øjeblikket indeholdt i udpeg-
ningsgrundlaget, da der ikke i dag findes 
denne type planter i søen. For Sortesø er 
udpegningsgrundlaget: ”Brunvandede 
søer og vandhuller”. 

For søerne omfattet af Fuglebeskyt-
telsesdirektivet er udpegningsgrundla-
get for Arreskov Søs vedkommende især 
grågås, troldand og fjordterne, mens det 
for søerne ved Brahetrolleborg (Nørresø 
og Brændegård Sø) er grågås, troldand 
og taffeland. Fjordmarken er en ind-
dæmmet del af Odense Fjord - fuglebe-
skyttelsesområdet, hvor det især er fugle 
som knopsvane, sangsvane og blishøne, 
der er udpegningsgrundlag. Også i dette 
tilfælde vil en opnåelse af høj økologisk 
tilstand i søerne sikre bevarelsen af leve-

1]  Odense Pilot River Basin, fase II: Foreløbigt indsatsnotat for søer. Notat af 12. maj 2005.
2]  Natura2000 basisanalyse. Fyns Amt, 2006.
3]  Vandrammedirektivet og danske søer. Del 1: Søtyper, referencetilstand og økologiske kvalitetsklasser. Faglig rapport fra Dan-
marks Miljøundersøgelser nr. 475, 2003.
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Søer – Miljømål og kriterier for målopfyldelse  

Sø International 
beskyttelse 

(Natura 2000) 

Miljømål for  
økologisk 

tilstand 

Krav til 
fosfor-

indhold, 
mg/l 

Nuværende 
fosfor-

indhold, 
mg/l  

Krav til 
kvælstof-
indhold, 

mg/l 

Nuværende 
kvælstof- 
indhold, 

mg/l 
Arreskov Sø 
Brahetrolleborg Slotssø 
Brændegård Sø 
Dallund Sø 
Fjellerup Sø 
Fjordmarken 
Langesø
Nr. Søby Sø 
Nørresø 
Sortesø 
Store Øresø 
Søbo Sø 

Ja (H105, F78) 
Nej

Ja (H104, F74) 
Nej
Nej

Ja (H94, F75) 
Nej
Nej

Ja (H104, F74) 
Ja (H106) 
Ja (H106) 

Nej

Høj
God
Høj
God
God
Høj
God
God
Høj
Høj
Høj
God

< 0,039 
? 1)

? 1)

< 0,05 
< 0,05 

< 0,025 
< 0,05 
< 0,05 

< 0,036 
< 0,030 
< 0,050 
< 0,050 

0,097
0,90
1,45

0,107
0,215

?
0,182
0,522
0,098
0,094
0,042
0,091

0,75
1,0

0,75
1,0
1,0

0,75
1,0
1,0

0,75
0,75
0,75
1,0

1,82
1,87
3,34
1,74
2,20

1,82
5,97
1,38
1,58
1,61
1,26

Tabel 5.3 
vandområder. Således skal kvaliteten af 
det vand, der strømmer fra søerne, være 
tilstrækkeligt god til, at målsætningen i 
nedstrøms beliggende vandområder kan 
opfyldes. 

Områder udpeget som stærkt modi-
ficerede
Ingen eksisterende søer er udpeget som 
stærkt modificerede. Der findes dog en 
række udtørrede søer, der i basisanaly-
sen er identificeret som stærkt modifi-
cerede vandområder (se figur 2.7). 2 af 
disse (Hammerdam og Ringe Sø) er si-
den blevet helt eller delvist gendannede. 
Der er ikke taget stilling til, om disse 
udtørrede søer (eller nogle af disse) skal 
gendannes inden for planperioden eller i 
næste planperiode.

Områder, hvor målopfyldelsen kan 
være forsinket
Selv når indsatsen over for tilførslerne af 
næringsstoffer til søerne er gennemført, 
vil der være risiko for, at visse af dem 
ikke opnår god økologisk tilstand i 2015 
på grund af ophobede næringsstoffer i 
søbunden. Disse kan fortsat frigives til 
vandet gennem adskillige år, med min-
dre der gennemføres omkostningstunge 
sørestaureringer i form af opgravning 
af bundslammet eller kemisk binding 
af fosfor i søbunden. Sådanne foran-
staltninger er ikke medtaget i indsats-
programmet (kapitel 6), idet det ud fra 

stederne for de arter, der udgør udpeg-
ningsgrundlaget, for så vidt angår vand-
kvaliteten og dermed tilstedeværelsen af 
store bevoksninger af bundvegetation 
(blishøne og knopsvane). Derudover 
stiller Fuglebeskyttelsesdirektivet ty-
pisk krav om uforstyrrede forhold for 
fuglene. For grågås skal der tillige være 
tilgrænsende mark- og engarealer, hvor 
fuglene kan fouragere, og fjordterne skal 
have adgang til at yngle på små ubebo-
ede øer og holme i søen, ligesom der skal 
være et rigt udbud af fisk. 

Områder med mindre strenge miljø-
mål
I forbindelse med Vandmiljøplan II er 
der i visse tilfælde etableret søer (Ham-
merdam og Geddebækken opstrøms 
Arreskov Sø) med det formål at øge 
kvælstofomsætningen i det vand, der 
strømmer igennem søerne fra land-
brugsarealer, for derved at mindske 
kvælstofafstrømningen til nedstrøms 
beliggende vandområder. Disse søer er 
typisk opstået i tidligere vådområder 
– f.eks. hvor der tidligere har været søer 
– og kan indeholde eller udvikle bety-
delige naturværdier. Da søerne først og 
fremmest er etableret af hensyn til kvæl-
stofomsætningen, vil der generelt ikke 
blive stillet krav om, at de skal opfylde 
god økologisk tilstand. Evt. indsatser 
i oplandet til disse søer vil derfor ikke 
skulle laves af hensyn til disse, men af 
hensyn til op- eller nedstrøms liggende 

Tabel �.�
Hidtidig målsætning og International 
beskyttelse samt miljømål og forventet 
opfyldelse for 1� søer i OPRB. Vedr. in-
ternational beskyttelse: H og F angiver, 
at området er omfattet af hhv. Habitat-
direktivet og Fuglebeskyttelsesdirek-
tivet. Nummeret angiver, hvilket af de 
udpegede områder der omfatter søen. 
(H��: Odense Fjord, H10�: Skove og søer 
syd for Brahetrolleborg, H10�: Arreskov 
Sø, F��: Skove ved Brahetrolleborg, F��: 
Odense Fjord, F��: Arreskov Sø):
1) Fosforindhold naturligt forhøjet på 
grund af skarvkoloni ved Brændegård 
Sø.

Langesø. Foto: Jan Kofod Winther.

samfundsøkonomiske overvejelser ikke 
vurderes muligt at gennemføre denne 
type foranstaltninger generelt inden for 
planperioden. Spørgsmålet om et even-
tuelt behov for sørestaurering udsættes 
til næste planperiode. For ikke at for-
sinke målopfyldelsen, er det vigtigt, at 
foranstaltninger over for fosforbelast-
ningen fremmes mest muligt. 



MILJØMIN ISTER IET
�0

5.1 Miljømål og kriterier for målopfyldelse

Vådområder

Oplandet til Odense Fjord indehol-
der 44 strandenge (481 ha), 879 ferske 
enge (1.743 ha) og 977 moser (2.203 
ha). Ifølge Vandrammedirektivet skal 
disse vådområder som minimum have 
målsætningen ”god økologisk tilstand”, 
idet vådområderne følger målsætningen 
for de tilknyttede vandområder (vand-
løb, søer og kystvande). Desuden er der 
i oplandet 7 habitatområder, hvor ud-
pegningsgrundlaget bl.a. består af våde 
naturtyper som ”Vegetation af kveller 
mm”, ”Atlanterhavs-strandeng”, ”Tidvis 
våde enge på mager eller kalkrig bund, 
ofte med Blåtop”, ”Aktive højmoser”, 
”Hængesæk og andre kærsamfund dan-
net flydende i vand”, ”Plantesamfund 
med næbfrø, soldug eller ulvefod på 
vådt sand eller blottet tørv”, ”Kilder og 
væld med kalkholdigt vand”, ”Rigkær”, 
”Skovbevoksede tørvemoser” og ”Elle- 
og askeskove”. Disse naturtyper skal 
have en ”gunstig bevaringsstatus” ifølge 
Habitatdirektivet.

Kriterier for god tilstand
Der foreligger ikke en beskrivelse af 
”naturmål” for strandenge, ferske enge 
og moser. Danmarks Miljøundersøgel-
ser1] har dog opstillet en række målbare 
parametre, der benyttes til vurdering 
af naturtilstanden, herunder også ”god 
økologisk tilstand” i terrestriske lysåbne 
habitatnaturtyper. Vurderingssyste-
met er baseret på de data, som amterne 
indsamlede under kortlægningen af 18 
habitatnaturtyper inden for Habitatom-
råderne. Der opereres med de samme 5 
tilstandsklasser som i Vandrammedi-
rektivet. 

Danmarks Miljøundersøgelser2] har 
ligeledes udarbejdet beskrivelser af de 
parametre, som er afgørende for, om ha-
bitatnaturtyperne har en ”gunstig beva-
ringsstatus”.

Vurderet ud fra beskrivelserne fra 
Danmarks Miljøundersøgelser er føl-
gende parametre af helt afgørende be-
tydning, når det skal vurderes, om de 
våde naturtyper har en god tilstand:
• tilførsel af kvælstof og andre næ-

ringsstoffer
• hydrologi
• drift/naturpleje
• areal og fragmentering
• tilførsel af pesticider. 

Tilførsel af kvælstof, andre nærings-
stoffer og pesticider samt områdernes 
hydrologi og areal er vigtige parametre 
vurderet ud fra både Vandrammedi-
rektiv, Habitatdirektiv og Regionplan, 
mens driften/plejen primært har betyd-

1] Fredshavn, �.R. & Skov, F. 2005: Vurdering af naturtilstand. Faglig rapport fra DMU nr. 548. Danmarks Miljøundersøgelser. 
http://faglige-rapporter.dmu.dk
2]  Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, T., Madsen, �., Baattrup-Pe-
dersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, �.R., Aude, E. & 
Nygaard, B. 2003: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af 
EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Faglig rapport fra DMU nr. 457. Danmarks Miljøundersøgelser.

ning for Habitatdirektiv og Regionplan. 
Driften har dog også betydning for om-
sætningen af næringsstoffer i vådområ-
derne og dermed for udvaskning af næ-
ringsstofferne til vandområderne. 

Det tætte samspil mellem vandom-
råderne og de tilstødende vådområder 
(moser, ferske enge og strandenge) er 
bl.a. af afgørende betydning for vand-
områdernes belastning med kvælstof og 
andre næringsstoffer, idet vådområderne 
omsætter en del af de tilførte nærings-
stoffer. De mest følsomme vådområder 
vil dog selv blive ændret i negativ ret-
ning, hvis der tilføres næringsholdigt 
drænvand o.l., f.eks i forbindelse med et 
projekt, hvor vådområdet skal fungere 
som kvælstoffilter. 

Enge langs Odense Å. Foto: Bjarne Andresen.
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Klokkefrø. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Det vurderes, at de enkelte stran-
denge, moser og ferske enge inden for 
oplandet til Odense Fjord har en ”god 
naturtilstand”, hvis de opfylder følgende 
kriterier:
• Der må ikke ske en direkte ud-

bringning af gødningsstoffer eller 
pesticider. Den indirekte tilførsel 
af kvælstof, herunder den luftbårne 
tilførsel, skal være under naturtyper-
nes laveste tålegrænse.

• Områderne skal have en ”optimal 
hydrologi”, hvilket i flere tilfælde 
kan være identisk med en ”naturlig 
hydrologi”.

• Strandenge, ferske enge samt mo-
setyper som rigkær skal som ho-
vedregel være afgræssede. Inden for 
oplandet stiles der mod, at følgende 
procentdele af naturtyperne afgræs-
ses: Ferske enge: 100%, strandenge: 
80%, moser: 50%.

• Der er ikke opstillet noget ”mindste 
areal” for naturtyperne eller ”mind-
ste afstand” til tilsvarende naturty-
pe. Inden for oplandet stiles der mod 
at fordoble naturtypernes samlede 
arealer.

Tålegrænserne for tilførsel af kvælstof 
til naturtyperne (se f.eks. figur 5.4) er 
p.t. de eneste, der umiddelbart kan op-
fattes som mål for, hvornår naturlokali-
teter kan få en ”god økologisk tilstand”.

Strengere naturmål
De våde naturtyper skal ifølge Vand-
rammedirektivet have en ”god økologisk 
tilstand”. Inden for Natura 2000-om-
råderne kan der blive opstillet strengere 
naturmål for de våde naturtyper med 
tilhørende arter, hvis de udgør en del af 
områdernes udpegningsgrundlag, idet 
disse naturtyper og arter skal have en 
”gunstig bevaringsstatus” jf. Habitatdi-
rektivet og/eller EF-Fuglebeskyttelses-
direktivet.

Omfanget af sådanne strengere na-
turmål kan dog først erkendes, når 
Miljøministeriet i løbet af 2007 udgiver 
”Målbekendtgørelsen” for Natura 2000- 
områderne.

Tabel 5.4 

Vådområder  
Afsætning af luftbåret kvælstof i forhold til tålegrænsen 

Antal lokaliteter Antal i procent Areal i hektar Areal i procent Overskridelse 
af tålegrænse 
i kg kvælstof 
/ha/år Moser Strand-

enge 
Moser Strand-

enge 
Moser Strand-

enge 
Moser Strand

-enge 

Ikke 
overskredet 

131 18 17 63 211,2 193,7 10 48 

Overskridelse 
 1 kg N 

87 0 11 0 102,2 0 5 0 

Overskridelse 
1 -  3 kg N 

303 1 39 3 564,5 5,5 26 1 

Overskridelse 
3 -  4 kg N 

70 0 9 0 161,1 0 7 0 

Overskridelse 
4 -  6
 kg N 

52 0 7 0 323,2 0 15 0 

Overskridelse 
> 6 kg N 

129 10 17 34 820,8 200,5 37 51 

I alt 772 29 100 100 2.183,0 399,7 100 100 

Tabel 5.1.3 Afsætning af luftbåret kvælstof i forhold til tålegrænsen for 772 moser (2183,0 ha) og29 
strandenge (399,7 ha) i OPRB. Tålegrænsen for de enkelte moser og strandenge er sat i forhold til 
deres målsætning i Regionplanen, og overskridelserne er vurderet i forhold til laveste 
tålegrænseniveau for de enkelte mosetyper og strandenge.

Tabel �.�
Afsætning af luftbåret kvælstof i forhold til tålegrænsen for ��� moser (�.1�� ha) og 
�� strandenge (�00 ha) i oplandet til Odense Fjord. Tålegrænsen for de enkelte moser 
og strandenge er sat i forhold til deres målsætning i Regionplanen, og overskridel-
serne er vurderet i forhold til laveste tålegrænseniveau for de enkelte mosetyper og 
strandenge.
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Grundvand

Målene for grundvand bygger på Fyns 
Amts ”Regionplan 2005-2013”. Heri er 
angivet følgende overordnede mål for 
grundvandet:
•	 Det nuværende og fremtidige behov 

for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig 
tilfredsstillende vandforsyning af 
borgerne og erhvervsliv skal sikres 
under samtidig respekt af målene for 
natur og overfladevand

•	 Drikkevandsforsyningen skal base-
res på rent grundvand uden behov 
for videregående vandbehandling

•	 Grundvandsressourcen skal sikres 
mod overudnyttelse 

•	 Grundvandet skal beskyttes mod 
forurening.

På baggrund af ovenstående overordne-
de mål er der fastsat mere operative mål 
for grundvandets kvantitative og kemi-
ske tilstand.

Kvantitative mål
Der er foretaget en prioritering således, 
at grundvandsressourcens anvendelse til 
drikkevandsforsyning prioriteres højest, 
og hensynet til naturinteresserne næst-
højest.

Indvindingen til vandværker skal i øv-
rigt i videst muligt omfang tilrettelæg-
ges således, at der tages hensyn til opret-
holdelse af målsætningerne for vandløb, 
søer og vådområder. Det skal sikres, at 
vandindvindingen ikke er i konflikt med 
vandløbs- , sø- og naturinteresserne.

På baggrund af Regionplanens over-
ordnede målsætning og de mere operati-
ve mål kan følgende målsætning for God 
kvantitativ tilstand formuleres i overens-
stemmelse med Vandrammedirektivet:
• Grundvandsindvindingen må ikke 

overstige den langsigtede grund-
vandsdannelse

•  Grundvandsstanden må så vidt mu-
ligt (jf. ovennævnte prioritering) 
ikke være så påvirket af menneskelig 
aktivitet, at det vil resultere i, at  til-
knyttede vandløb, søer og vådområ-
der ikke kan opnå deres miljømål, at 
der kan ske en forringelse af tilstan-
den for disse vandområder, og at der 
kan ske en signifikant skade på ter-
restriske økosystemer, der afhænger 
direkte af  grundvandsforekomsten.

Kemiske mål
For nitrat gælder følgende målsætning:
• At befolkningen kan få leveret drik-

kevand med et naturligt indhold af 
nitrat.

• Den naturlige grundvandskvalitet 
(mindre end 1 mg nitrat pr. liter) 
søges opretholdt. I nitratbelastede 
grundvandszoner tilstræbes det, at 
nitratindholdet i gennemsnit ikke 
overstiger 25 mg pr. liter.

Da Regionplanens overordnede mål-
sætning fokuserer på drikkevandsind-
vinding, gælder det kemiske mål for 
drikkevandsforekomster. Grundvands-
direktivets mere generelle mål på 50 
mg nitrat pr. liter gælder i andre grund-
vandsforekomster. 

For pesticider og miljøfarlige stoffer (ke-
mikalier, olie mv.) gælder følgende mål-
sætning:
• Det er målet, at pesticider og andre 

miljøfarlige stoffer ikke må være 
i det grundvand, der anvendes til 
drikkevandsforsyning. 

Som for nitrat gælder det her også, at det 
kemiske mål gælder for drikkevands-
forekomster. Grundvandsdirektivets 
generelle mål på 0,1 µg/l for pesticider 
gælder i andre grundvandsforekomster.

Dertil kommer, at grundvandets indhold 
af forurenende stoffer ikke må medføre, 
at vandløb, søer og kystvande ikke kan 
opnå deres miljømål.

Ved Tarup-Davinde øst for Odense når grundvandet til overfladen i grusgravene. I 
skrænterne kan man se, hvordan et grundvandsmagasin af sand ser ud. Foto: Gunnar 
Larsen.
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Kystvande

Kriterier for økologiske kvalitets-
klasser
For kystvandene i Odense Fjord-områ-
det er der anvendt både biologiske (dyb-
degrænse af Ålegræs) og kemiske (vand-
fasens koncentration af total-kvælstof og 
-fosfor) kvalitetselementer til vurdering 
af vandområdernes økologiske tilstand. 
Sidstnævnte kriterier er grundlaget for 
at kunne beregne det nødvendige ind-
satsbehov og åbner dermed mulighed for 
en operationalisering af målfastsættel-
sen. De krav til kvalitetselementer, der 
er fastlagt for opfyldelse af henholdsvis 
høj, god og moderat økologisk tilstand 
(tabel 5.5), er defineret som hhv. 15, 
25 og 40% afvigelse fra den tidligere 
beskrevne referencetilstand for Odense 
Fjord (afsnit 2.2).

Mht. miljøfarlige stoffer gælder kri-
teriet for målopfyldelse, at indholdet af 
disse stoffer i sediment, vand og biota 
(levende organismer) til enhver tid skal 
være i overensstemmelse med gældende 
nationale og internationale grænsevær-
dier.

Miljømål
Seden Strand samt den vestlige del af 
Odense yderfjord er udpeget som Natu-
ra 2000-område i medfør af Habitat- og 
EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne 
del af fjorden skal, ud over at opfylde 
kravene om ”god økologisk tilstand” i 
2015 (tabel 5.5), også opnå gunstig be-

varingsstatus i relation til udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-områder-
ne.  Den del af Odense Fjord, der ikke 
er udpeget som Natura 2000-område, 
den østlige del af yderfjorden, skal lige-
ledes opfylde kravene om ”god økologisk 
tilstand”.

Områder med høj økologisk tilstand
Den nordvestlige del af Odense yder-
fjord (se kort, figur 2.9) er i det hidtige 
danske målsætningssystem udpeget som 
referenceområde for naturvidenskabeli-
ge studier. Denne skærpede målsætning 
videreføres som svarende til ”høj økolo-
gisk tilstand” (tabel 5.5) i 2015.

Områder udpeget som stærkt modi-
ficerede
I Odense Fjord er der foreløbigt identi-
ficeret 17 stærkt modificerede områder. 
Heraf er 5 havneanlæg, broer og sejlren-
der, og da det for disse gælder, at det er 
forbundet med ”tekniske vanskeligheder 
eller uforholdsmæssigt store omkostnin-
ger”1] at ændre denne status, forbliver de 
stærkt modificerede med en målsætning 
om et godt økologisk potentiale. 

Områder, hvor tidsfristen forlænges
De resterende 12 stærkt modificerede 
vandområder er inddæmmede eller 
drænede arealer. Ud fra  miljømæssige, 
tekniske og samfundsøkonomiske over-

vejelser, vurderes det dog i disse vand-
områder ikke muligt at planlægge og 
gennemføre foranstaltninger, som kan 
sikre opfyldelse af målet om god øko-
logisk tilstand inden 2015. Spørgsmålet 
om målfastsættelse og tilhørende foran-
staltninger til målopfyldelse udsættes til 
næste planperiode.

Områder, hvor målopfyldelse kan 
være forsinket
I fjordens sediment er der, via tidligere 
års større P-belastninger af fjorden, op-
hobet store mængder fosfor. Disse frigi-
ves langsomt til vandet og kan bevirke, 
at indsatsen mht. fosfor, især i Seden 
Strand, ikke fører til målopfyldelse i 
2015, men først på et senere tidspunkt. 
Ligeledes er en række miljøfremmede 
stoffer persistente og kan ligge ophobet i 
bl.a. fjordsedimentet. Med henblik på at 
minimere risikoen for at forsinke mål-
opfyldelsen er det vigtigt, at særligt ind-
satsen over for fosforbelastningen frem-
mes mest muligt. 

Tabel �.�
Grænseværdier for referencetilstand 
samt høj, god og moderat økologisk til-
stand for Ålegræssets dybdegrænse og 
den heraf afledte koncentration af total 
kvælstof (TN) samt af total fosfor (TP), 
baseret på fjordmodellering, i Odense 
Fjord (Seden Strand og yderfjord). Da 
sammenhængen mellem Ålegræs’ dyb-
degrænse og TN-koncentration er loga-
ritmisk, er resulterende  %-afvigelser på 
TN forskellige fra de angivne. Ålegræs er 
sæsonmaksimum, mens TN- og TP-kon-
centrationer er årsmidler.

Havterne. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Kystvande – Kriterier for økologiske kvalitetsklasser 

Ålegræsdybde 
(m) 

TN 
(µg/l) 

TP
(µg/l)

Økologisk tilstand 

Seden 
Strand

Yder-
fjord

Seden 
Strand

Yder-
fjord

Seden 
Strand

Yder-
fjord

Referencetilstand >4 >6 <666 <374 <29 <22 

Høj økologisk 
tilstand (15% afv.) 

3,4 5,1 826 464 33 25 

God økologisk 
tilstand (25% afv.) 

3 4,5 976 548 36 28 

Moderat økologisk 
tilstand (40% afv.) 

2,4 3,6 1.312 737 41 31 

Tabel 5.5 

1]  Vandrammedirektivet.



MILJØMIN ISTER IET
��

5. Miljømål og indsatsbehov

Vandløb  -_ Nuværende økologisk tilstand 
I forhold til opstillede mål 

Økologisk 
tilstand 

Type 1 
(små) 

Type 2 
(mellem) 

Type 3 
(store) 

Type k 
(kunstige) 

Alle vandløb 

God – høj 
%

18 (8) 
 3 (4)

42 (6)
19 (13)

2 (1) 
 4 (9)

0 (0)
0 (0)

62 (15)
6 (5)

Moderat - dårlig 406 (83) 161 (31) 42 (7) 21 (5) 630 (126) 

Ukendt 238 (134) 13 (8) 9 (3) 63 (30) 323 (175) 

Alle klasser 662 (225) 216 (45) 53 (11) 84 (35) 1.015 (316) 

Tabel 5.6 

Vandløb

En status over den aktuelle miljøkvalitet 
viser, at mere end 90% af vandløbsområ-
derne ikke lever op til målet om mindst 
god økologisk tilstand (tabel 5.6). Det 
fremgår desuden, at tilstanden i en stor 
del af vandløbene (32%) er ukendt, for-
di de pågældende vandløb ikke hidtil er 
blevet undersøgt. 

Opgørelsen er lavet på basis af de kri-
terier, som er omtalt i afsnit 5.1.1. Der 
er ikke foretaget en særskilt vurdering af 
bevaringsstatus for arter og naturtyper 
omfattet af Habitatdirektivet. Imidler-
tid kan der drages en række konklusio-
ner om naturtyperne. For naturtypen 
”Vandløb med vandplanter” er den 
største trussel i dag fysiske forstyrrelser 
i form af vedligeholdelse (grødeskæ-
ring og opgravning) og tidligere tiders 
regulering, der fastholder vandløbene 
i en dårlig fysisk tilstand. Naturtypen 
”Bræmmer med høje urter” trues især af 
vedligeholdelse og tilførsel af nærings-
stoffer og miljøfarlige stoffer (diverse 
sprøjtemidler). Endelig er naturtypen 
”Kilder med kalkholdigt vand”, der 
omfatter vandløbenes udspring med 
omgivende vegetation, især truet af re-
gulering, vedligeholdelse (opgravning) 
og vandindvinding samt tilførsel af næ-
ringsstoffer og tilgroning. De forbedrin-
ger, som omtales i det følgende (se afsnit 
6), vil imidlertid bidrage væsentligt til 

5.2 Målopfyldelse og indsatsbehov

at sikre god bevaringsstatus for de sær-
lige arter og naturtyper, der er tilknyttet 
vandløb.

For vandløbene som helhed gælder 
det, at manglende målopfyldelse især 
skyldes fysiske påvirkninger fra regule-
ringer og vandløbsvedligeholdelse (ca. 
85% af de strækninger, der ikke lever 
op til målet) samt påvirkninger fra ud-
ledninger af forurenende stoffer (ca. 
65% af de strækninger, der ikke lever 
op til målet). Forureningen stammer 
især fra spredte bebyggelser (i alt godt 
4.000 ejendomme) og regnvandsudløb 

(især 131 udløb fra fælles kloak). Dertil 
kommer, at indholdet af bakterier, vira 
og parasitter samt miljøfremmede stof-
fer er for højt i vandløb, der modtager 
spildevand fra store renseanlæg (i alt 7 
i oplandet). Opnåelse af målopfyldelse 
vil kræve en indsats over for samtlige af 
disse påvirkningsfaktorer. 

Omfanget af den indsats, der vurderes 
at være nødvendig for at opnå målopfyl-
delse med hensyn til de fysiske forhold 
og vandkvaliteten er angivet i tabel 5.7.  
Der henvises i øvrigt til afsnit 6.

Tabel �.�
Oversigt over den nuværende økolo-
giske tilstand i vandløbsområderne i 
oplandet. De angivne værdier er samlet 
antal km (i parentes antal vandområder) 
samt andel heraf i %.

Plantegning af genslyngningsprojekt i Odense Å ved Tørringe Bæk.
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Vandløb – Behov for forbedringer af de fysiske forhold og vandkvaliteten 

Fysiske forbedringer Type 1 
(små) 

Type 2 
(mellem) 

Type 3 
(store) 

Type k 
(kunstige) 

I alt 

Samlet vandløbslængde i oplandet, km 662 216 53 84 1.015 

Åbne vandløb i alt, km 426 216 53 67 762 

Skønnet åben vandløbslængde ”ikke god”, km 339 156 39 - 534 

Behov for spærringsfjernelse, skønnet antal 175 45 0 3 220 

Behov for reduceret vedligeholdelse, km 339 156 39 - 534 

Behov for reduceret vedligeholdelse, % af åbne vandløb 79 72 74 - 70 

Behov for udlægning af udyrkede zoner1, ha 1.000 1.500 1.100 - 3.600 

Behov for genslyngning2, km 155 54 18 - 227 

Behov for genslyngning, % af åbne vandløb 36 25 34 - 30 

Genåbning af rørlagte strækninger3, km 236 0 0 - 236 

Vandkvalitetsforbedringer Type 1 
(små) 

Type 2 
(mellem) 

Type 3 
(store) 

Type k 
(kunstige) 

I alt 

Behov for spildevandrensning4, skønnede km 260 105 20 30 415 

Noter:
1
 Der regnes med i gennemsnit hhv. 15, 50 og 150 m brede udyrkede zoner på hver side langs vandløbstyperne 1, 2 og 

3. Kun en del af de angivne arealer er dog i dag opdyrkede, så behovet for udtagning af dyrkning er mindre svarende 
til godt 2.200 ha (se afsnit 6).  

2 Der regnes med behov for genslyngning, hvor den fysiske tilstand er ringe - dårlig. 
3 Der regnes med behov for udlægning af sten/grus (og evt. genslyngning) samt etablering af mindst 5 m brede 

udyrkede zoner langs vandløbene. 
4 Der er her tale om strækninger påvirket af tilførsel af spildevand og/eller miljøfarlige stoffer. 

Tabel 5.7 

Tabel �.�
Beregnet behov for forbedring af de fysiske forhold og vandkvaliteten i vandløbene i oplandet. I første række er angivet den sam-
lede vandløbslængde, der findes af hver type i oplandet.

Faunapassage ved Brobyværk, Odense Å. 
Foto: Bjarne Andresen.
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Søer

Alle de i tabel 5.3 nævnte søer er i risiko 
for ikke at opfylde deres målsætning. 
Ud fra de vedtagne miljømål er der for 
fosfor og kvælstof beregnet et indsatsbe-
hov for 11 af søerne. På grund af mang-
lende oplysninger om påvirkninger og 
tilstand har det ikke været muligt at be-
regne et indsatsbehov for Fjordmarken. 
Indsatsbehovet fremgår af tabel 5.8, der 
angiver, hvor meget den årlige tilførsel 
skal reduceres, for at søerne kan opfylde 
målsætningen.

Tabel �.�
Nuværende tilførsel og indsatsbehov (målsætning) for reduktion af næringsstofpå-
virkningen af 11 søer i oplandet til Odense Fjord. Den nuværende tilførsel er beregnet 
som et gennemsnit for perioden juni 1���-maj �00�.

landet samt en estimeret diffus belast-
ning. Sidstnævnte er beregnet ved hjælp 
af modeller for sammenhængen mellem 
arealanvendelse og nedbør på den ene 
side og afstrømning af vand og nærings-
stoffer på den anden. 

Hvis søernes målsætning skal være 
opfyldt i 2015, vil der desuden i visse 
søer være behov for en sørestaurering i 
form af opgravning af bundslammet el-
ler kemisk binding af næringsstofferne i 
søbunden. Evt. behov for sørestaurering 
vurderes i næste planperiode jf. afsnit 
”5.1 Søer”.

Størsteparten af de mange småsøer i 
oplandet er i risiko for ikke at opfylde 
målsætningen om en god økologisk til-
stand. Der er ikke opgjort noget speci-
fikt indsatsbehov for de enkelte småsøer, 
men som generel retningslinie skal der 

Søer – Indsatsbehov mht. reduktion af næringsstoftilførsel 

Nuværende tilførsel Indsatsbehov (reduktion) Sø

Fosfor
Tons/år 

Kvælstof 
Tons/år 

Fosfor
Tons/år 

Kvælstof 
Tons/år 

Arreskov Sø 0,56 28,8 0,28 13,6 

Brahetrolleborg 0,57 22,4 0,27 15,8 

Brændegård 0,39 13,9 0,18 4,9 

Nørresø 0,09 3,9 0,03 0,6 

Dallund 0,08 2,3 0,03 0,5 

Fjellerup 0,02 0,9 0,01 0,4 

Langesø 0,22 8,8 0,10 5,0 

Nr. Søby Sø 0,32 10,2 0,21 5,8 

Søbo Sø 0,07 2,5 0,03 0,6 

Sortesø 0,002 0,03 0 0 

Store Øresø 0,03 0,9 0,02 0,3 

gennemføres forbedret spildevandsrens-
ning med fosforfjernelse ved ejendomme 
i søoplandene, samt etableres 10 m brede 
udyrkede bræmmer langs søerne. Dette 
forventes at forbedre tilstanden i søerne. 
Erfaringen fra undersøgelser af småsøer 
viser, at tilførsel af urenset/dårligt ren-
set spildevand fra ejendomme udgør 
den største trussel mod miljøtilstanden i 
småsøer1]. Desuden kan det i visse tilfæl-
de være nødvendigt at mindske/stoppe 
andeopdræt for at sikre målopfyldelse.

1] Fog, A. og P. Wiberg-Larsen, 2002: Miljøtilstanden i 110 fynske småsøer og vandhuller 1997-2000. Søovervågning i Fyns Amt, 
nr. 10, juni 2002. Rapport fra Fyns Amt, 63 s.

Note:
Ved beregning af indsatsbehov er 

der i dette pilotprojekt af ressource-

mæssige årsager foretaget en række 

forenklinger og generaliseringer på 

områder, der i den endelige vand-

plan skal tages nærmere stilling til. 

Der er således ikke taget hensyn til 

evt. særlige lokale forhold som f.eks. 

skarvkolonien ved Brændegård Sø, 

muligheden for, at der i Langesø er et 

naturligt forøget fosforindhold i det 

tilstrømmende vand, samt at Dallund 

Sø synes at have været påvirket af 

landbrugsdrift i mange hundrede år, 

jf. afsnit 2.2.

Sorte Sø. Foto: Erik Vinther.

Indsatsbehovet er beregnet ved hjælp 
af empiriske modeller for sammenhæn-
gen mellem fosfor- og kvælstoftilførslen 
til søen og koncentrationen i søvandet. 
I de tilfælde, hvor der ikke foreligger 
målinger af stoftransporten til søerne, 
er fosfor- og kvælstoftilførslen beregnet 
ud fra kendskabet til punktkilder i op-
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Vådområder

Det skønnes, at naturmålene ikke er 
opfyldt i 30-70% af strandengene og 
i mindst 50% af moser og ferske enge 
inkl. kilder i oplandet til Odense Fjord. 
Hovedårsagen er tilførsel af kvælstof, 
andre næringsstoffer og pesticider, dræ-
ning og afvanding samt tilgroning. For 
at opfylde naturmålene i de våde natur-
områder vurderes der at være behov for 
følgende:

• En 50% reduktion af ammoniak-
emissionen fra husdyrbrug >35DE

• Inaktivering af i størrelsesordenen 
300 km dræn/grøfter

• Fordobling af naturarealet, dvs. 
etablering af ca. 2.400 ha mose/fersk 
eng og 450 ha strandeng

• Rydning af opvækst på ca. 360 ha 
mose

• Afgræsning af ca. 2.400 ha mose, 
fersk eng og strandeng. 

det nydannede grundvand, 0-6 meter 
under terræn fra landovervågningsop-
landene i Danmark. Der ses ikke at være 
nogen betydende ændring i det øverste 
grundvands nitratindhold i perioden 
1998 - 2003. For sandområder ligger det 
gennemsnitlige nitratindhold i de fleste 
år over 50 mg pr. liter, og for lerområder 
svinger det gennemsnitlige indhold mel-
lem 37 og 49 mg pr. liter.

Danmarks Miljøundersøgelser har 
ligeledes – for Danmark som helhed 
– opgjort udviklingen i nitratindholdet 
i rodzonevandet og det øverste grund-
vand i perioden 1990/91 til 2002/2003. 
Analysen viser, at nitratindholdet i rod-
zonevandet er faldet både på sandjorde 
og på lerjorde, men indholdet er stadig 
over EU’s krav til drikkevand på 50 mg 
pr. liter. Indholdet af nitrat i det øvre 
grundvand (1,5 – 5 meter under terræn) 
er i perioden faldet på sandjorde, dog 
ikke i perioden 98/99 og frem, og ligger 
nu omkring grænseværdien for drikke-

vand (figur 5.1). På lerjorde ses der ikke 
nogen statistisk sikker ændring i nitrat-
indholdet i perioden, men indholdet af 
nitrat har i hele perioden ligget under 
grænseværdien for nitrat i drikkevand, 
(jf. analyse fra GEUS som omtalt oven-
for).

Nitratindholdet i det øvre grundvand 
har i hele perioden ligget over Region-
planens (Fyns Amts) kvalitetskriterium 
for nitrat både på lerjord og sandjord. 
Det betyder, at der vil ske en forurening 
af grundvandet i de områder, hvor jor-
dens evne til at omsætte nitrat ikke læn-
gere er til stede, således at målsætningen 
ikke vil kunne opfyldes.

Disse områder er ikke præcist udpe-
get endnu, men ud fra de foreliggende 
oplysninger udgør de områder, der er 
sårbare over for nitrat, ca. 18.000 ha. En 
nærmere kortlægning af de sårbare om-
råder har erfaringsmæssigt ført til, at der 
skal gennemføres grundvandsbeskyt-
telse på ca. 1/3 af disse arealer.

Grundvand

Nitrat
Der er overordnet siden 1988 iværksat en 
række tiltag, der fremover skal begrænse 
forureningen med nitrat. Det drejer sig 
om tiltag i forbindelse med Vandmiljø-
planerne I, II og III.

GEUS (2004) har sammenfattet ana-
lyser af det øverste iltholdige grundvand 
udtaget fra grundvandsovervågnings-
områderne i Danmark. Det iltholdige 
grundvand er det yngste, men repræ-
senterer grundvand med forskellige 
aldre. Den generelle udvikling viser en 
uændret tendens fra 1999 med et gen-
nemsnitligt nitratindhold på mellem 45 
og 50 mg pr. liter. Langt den største del 
af det analyserede grundvand er dateret 
til at være dannet før 1990. Derfor kan 
en effekt af de tiltag, der er gennemført 
som en del af vandmiljøplanerne, ikke 
forventes at kunne erkendes i grundvan-
dets gennemsnitlige indhold af nitrat 
inden år 2015.

Dette understøttes af analyserne fra 

Vandhul med omgivende græsset fersk eng og overdrev. Vandhullet er lavvandet og 
rent og ynglested for flere arter af padder, men vandhullet kan kun opretholdes i 
kraft af græsningen. Foto: Birgit Bjerre-Laursen.
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Kystvande

For Odense Fjord gælder det, at mang-
lende målopfyldelse skyldes for store til-
ledninger af næringsstoffer fra især land-
bruget og tilstedeværelse og effekter af 
miljøfarlige stoffer. Hertil kommer fy-
siske påvirkninger som oprensnings- og 
uddybningsaktiviteter i forbindelse med 
sejlrender og havneanlæg. Disse påvirk-
ninger er samtidig også de største trusler 
mod udpegede Natura 2000-havtyper 
i Odense Fjord (”Sandbanker med lav-
vandet vedvarende dække af havvand”, 
”Mudder- og sandflader blotlagt ved 
ebbe” og ”Større lavvandede bugter og 
vige”) i relation til en vurdering af na-
turtypernes gunstige bevaringsstatus i 
Habitatdirektivet. 

Ud fra de opstillede miljømål i form 
af dybdegræser for Ålegræs og koncen-
trationer af kvælstof og fosfor (tabel 
5.5) er der fastsat et indsatsbehov mht. 
næringsstoftilledning. For kvælstofs 
vedkommende er der gennem model-
beregninger opstillet en sammenhæng 
mellem belastning og koncentration i 

fjorden. Ud fra sammenhængen kan 
den tilladelige mængde kvælstof, der 
kan tilføres fjorden til opnåelse af mil-
jømålene for ”god og høj økologisk til-
stand”, beregnes. 

”God økologisk tilstand” i Seden 
Strand opnås således ved en belastning 
på 900 tons N, hvilket samtidig opfyl-
der ”høj økologisk tilstand” i den vest-
lige del af yderfjorden.

For fosfors vedkommende er det 
skønnet, at en belastning på 35 tons P 
kan opfylde målene for ”god økologisk 
tilstand” i Seden Strand og ”høj økolo-
gisk tilstand” i den vestlige del af yder-
fjorden. 

Det bemærkes, at opfyldelse af disse 
mål vil bringe den østlige del af yder-
fjorden op fra minimum målsætningen 
om ”god økologisk tilstand” til ”høj 
økologisk tilstand”. 

Ud fra den nuværende næringsstoftil-
førsel fra land til Odense Fjord - 2.100 
tons N og 55 tons P (2004-niveau) - be-
regnes indsatsbehovet for målopfyldelse 
således til at være 1.200 tons N og 20 
tons P.

Indfrielse af dette indsatsbehov vil 
samtidig medføre en opfyldelse af mål-
sætningen om godt økologisk potentiale 
i de identificerede stærkt modificerede 
områder (havne, broer og sejlrender).

Ud over allerede iværksatte foran-
staltninger vil det være nødvendigt med 
yderligere reduktioner i tilførslen af mil-
jøfremmede stoffer og tungmetaller til 
Odense Fjord. 

Oprensnings- og uddybningsaktivite-
ter i fjorden skal foretages skånsomt ved 
brug af rette metoder og materiel.

Heldig og glad havørredfisker i Odense 
Fjord. Foto: Bjarne Andresen.

Miljøfarlige stoffer. 
Forurening af grundvandet med mil-
jøfarlige stoffer stammer primært fra 
punktforureninger, og yderligere forure-
ning søges begrænset gennem forebyg-
gelse og tilsyn med potentielle forure-
ningskilder. For en del af de miljøfarlige 
stoffer er der iværksat tiltag, der skal for-
hindre yderligere forurening med disse 
stoffer. Det drejer sig primært om for-
urening med MTBE (et tilsætningsstof 
til benzin), som imidlertid stort set ikke 
længere anvendes.

Ved de kendte forureningskilder fore-
tages der – i det omfang der er økonomi 
til det – kortlægning samt afværgeforan-
staltninger, der går ud på at rydde op el-
ler forhindre forureningen i at sprede sig 
yderligere. Placeringen af de forurenede 
grunde er ikke kendt i fuldt omfang, 
men på baggrund af tidligere erfaringer 
og en statistisk opgørelse er det vurderet, 
at der er 107 forurenede grunde, hvor 
der skal gøres en indsats.

En række af pesticiderne er blevet for-
budt, hvorved fremtidig forurening re-
duceres. Da grundvandets transporttid, 
som tidligere nævnt, er stor i forhold til 
tidsperioden frem til 2015, er ovenstå-
ende tiltag ikke noget, der kan forventes 
at ændre afgørende på grundvandets til-
stand inden for de nærmeste år.

Godkendte pesticider kan fortsat an-
vendes, men overvågning gennem sær-
lige varslingsystemer har vist, at visse 
godkendte pesticider stadig kan udva-
skes til grundvandet. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at der også i fremtiden 
vil ske forurening af grundvandet med 

Figur �.1 
Udviklingen i målte kvælstofkoncentrationer for rodzonevand og øvre grundvand 
(Danmarks Miljøundersøgelser). Bemærk, at koncentrationen er angivet som NO�

–-N i 
figuren, men som NO�

– i teksten.

pesticider. Der er derfor behov for at be-
skytte boringsnære områder omkring de 
vandboringer, hvor der tidligere er kon-
stateret en forurening med pesticider. 
Dette betyder, at der samlet er behov for, 
at ca. 2.000 ha omkring indvindingsbo-
ringer beskyttes mod nedsivning af pe-
sticider.
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Odense Pilot River Basin

Analyserne i kapitel 5 viser, at for at 
opnå miljømålene skal der gennemføres 
en række foranstaltninger, der reducerer 
de menneskeskabte påvirkninger af vand 
og naturområder, samt forbedrer og sik-
rer overlevelsen af arter og naturtyper. 

Årsagerne til manglende målopfyl-
delse i de forskellige typer af vandom-
råder kan principielt opdeles i 2 typer af 
påvirkninger:

1. Påvirkninger, som skyldes tilførsler 
af forurenende stoffer, bl.a. nærings-
stoffer og miljøfremmede stoffer  

2. Fysiske påvirkninger, f.eks. påvirk-
ninger fra vandløbsvedligeholdelse, 
eller reduktion af naturarealet/leve-
steder som følge af landvinding mv.   

Grundlaget for at dimensionere et ind-
satsprogram er de operationelle miljømål 
(indsatsbehov), som fremgår af kapitel 5. 
De operationelle miljømål kvantificerer 
behovet for reduktion af påvirkningerne 
af de forskellige vand- og naturområder. 
Reduktionsbehovet tager udgangspunkt 
i situationen, som den var i år 2004. 
Der er herefter vurderet effekten af al-
lerede besluttede (2004), men endnu 
ikke fuldt gennemførte foranstaltninger 
som følge af EU-direktiver (bl.a Habi-
tatdirektivet og Spildevandsdirektivet), 
samt nationale og regionale handlings-
planer (Regionplan, spildevandsplaner, 
Vandmiljøplan III mv. (se afsnit 6.2). 
Disse foranstaltninger betegnes ”basis-
foranstaltninger”. De resterende foran-
staltninger til opnåelse af miljømålene 
betegnes ”supplerende foranstaltninger” 
og udgør således de af Vandrammedi-
rektivet initierede tiltag. 

6. Indsatsprogram og økonomi

Med udgangspunkt i oplandet til de 
11 største søer og det øvrige opland til 
Odense Fjord (figur 6.1) er der på bag-
grund af analyser af omkostningseffek-
tivitet opstillet et indsatsprogram, der 
indeholder en balanceret kombination 
af forskellige typer af indsatser, som til-
sammen skal sikre, at vand- og natur-
områderne lever op til miljømålene.

Miljøindsatsen i forhold til opfyldelse 
af Vandrammedirektivets mål omfatter 
foranstaltninger, der retter sig mod en 
reduktion af påvirkninger fra punktkil-
der, en reduktion af fysiske påvirkninger 
samt en reduktion af diffuse næringsstof 
påvirkninger fra landbrugsdrift (se afsnit 
6.3). Indsatsprogrammet for vandom-
råderne er sammentænkt med Natura 
2000-planlægningen, således at indsats-
programmet i forhold til vandom-
råderne i et vist omfang også in-
deholder indsatser, som samtidig 
bidrager til at sikre opfyldelse af 
miljømål i forhold til bl.a. Habitat-
direktivet – ikke kun med hensyn 
til akvatiske habitatområder, men 
også for terrestriske naturområder. 
Vandplanen indeholder således ind-
satser, der forøger naturarealet og 
genskaber mere sammenhængende 
naturarealer for at sikre opfyldelse 
af bl.a. Habitatdirektivets mål om 
gunstig bevaringstilstand i natur-
områderne. Analyserne har vist, at 
der kan opnås stor synergieffekt ved 
at sammentænke indsatsbehovet 
efter bl.a. Vandrammedirektivet og 
Habitatdirektivet, fordi visse typer 
af indsatser/virkemidler på samme 
tid har effekt over for forskellige 
typer af vand- og naturområder (se 

afsnit 6.1).
Det opstillede indsatsprogram forven-

tes at sikre opfyldelse af miljømålene i 
langt hovedparten af vandområderne 
i Odense Fjord-oplandet. Indsatspro-
grammet vil dog i første planperiode ef-
terlade en række vandområder i samme 
tilstand som i dag, hvor de er stærkt fy-
sisk modificerede. Det drejer sig først og 
fremmest om rørlagte topender af vand-
løb og afvandede søer og fjordområder 
(landvinding), hvor det af tidsmæssige, 
økonomiske og samfundsmæssige årsa-
ger ikke vil være muligt at sikre målop-
fyldelse i første vandplanperiode. 

N

Brændegårds Sø

Fjellerup Sø

Arreskov Sø

Sorte SøStore Øre Sø
Brahetrolleborg slotssø

Dallund Sø

Lange Sø

Nr. Søby Sø
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Odense Fjord

Søbo Sø

0 5 10 km

Figur �.1
Deloplande til Odense Fjord, inden for 
hvilke der er udarbejdet indsatsoversigt. 
Se bilag � og �.
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Ejby Mølle Renseanlæg. Foto: Jan Kofod Winther.

Den nødvendige reduktion af påvirk-
ninger til opfyldelse af miljømålene for 
vandområderne forudsætter iværksættel-
se af mange typer af virkemidler. Disse 
virkemidler kan overordnet opdeles i: 
•	 Virkemidler, der reducerer påvirk-

ningen fra diffuse tilførsler af for-
urenende stoffer (bl.a. næringsstof-
fer fra landbrugsaktivitet)

•	 Virkemidler, der reducerer påvirk-
ningen fra punktkilder (bl.a. spilde-
vandsudledninger fra husholdninger 
og industri)

•	 Virkemidler, der reducerer de fysi-
ske påvirkninger af vandområderne 
(bl.a. påvirkninger fra regulering og 
vedligeholdelse af vandløb, påvirk-
ninger fra sejlads etc.)

Der er identificeret en række virkemid-
ler med forskellig miljøeffekt og om-
kostningseffektivitet. Enhver af disse 
virkemidler er ikke nødvendigvis kun 
målrettet en reduktion af påvirkningen 
af en type vandområde, f.eks. en sø, men 
virkemidlet kan samtidig have effekt på 
flere typer af vand- og naturområder , 
f.eks. en nedstrøms beliggende fjord, 
og/eller en effekt i forhold til styrkelse 
af de terrestriske naturkvaliteter, f.eks. 
skabe ny og mere sammenhængende 
natur. Når man skal fastlægge omkost-
ningseffektive virkemidler til opfyldelse 
af miljømålene, kan man derfor ikke 
blot se på hvert enkel type vand- og na-
turområde isoleret, men må se på beho-
vet for indsats integreret, hvor man sam-
tidig fokuserer på behovet for indsats i 
forhold til alle vand- og naturområder i 
oplandet. 

De forskellige omkostningseffektive 
virkemidler, der samlet kan bidrage til 
opfyldelse af miljømålene, er vist i tabel 

6.1 Virkemidler – oversigt

6.1. Det er samtidig anført, hvilke typer 
af vand- og naturområder som virke-
midlerne kan være målrettet. Nogle vir-
kemidler er multifunktionelle, hvilket 
f.eks. gælder virkemidlet ”udtagning af 
arealer i omdrift i ådale” til genskabelse  
af vådområder. Dette virkemiddel redu-
cerer på samme tid både påvirkningen 
af overfladevande med næringsstof-
fer, reducerer den fysiske påvirkning af 
vandløbene og genskaber ny natur, som 
kan bidrage til at sikre de nødvendige 
spredningskorridorer i kulturlandskabet 
og standse tilbagegangen i biodiversitet. 

Andre virkemidler er målrettet en re-
duktion af en bestemt type påvirkning. 
Dette gælder f.eks. de ”miljømæssige ef-
fektiviseringstiltag på landbrugsarealer”, 
som reducerer næringsstofpåvirkningen 
af vandområderne; eller den forbedrede 
spildevandsrensning i form af ”UV- og 
ozonbehandling”, som reducerer påvirk-
ningen med miljøfremmede stoffer, syg-
domsfremkaldende bakterier og vira. 
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Virkemiddeloversigt 
Virkemidler til opfyldelse af miljømål i Odense Fjord-oplandet  

Vand- og naturområder, som virkemidlet 
har effekt på 

Påvirkninger og  
virkemidler til reduktion af disse 

Påvirkning, 
som reduceres eller fjernes 

Effekt af virkemiddel Kystvande Søer Vandløb Grund-
vand

Natur 
på land 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund 
Kvælstof
 Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 
 Efterafgrøder: Øget areal 
 Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 
Fosfor 
 P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 

markniveau
 P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 

fosfortal (Pt>4)  

 Kvælstofudvaskning (N) 
 Fosforudvaskning (P) 

+ +  ++ (N)  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale 
Kvælstof
 Yderligere 5 % højere udnyttelse af husdyrgødning 
 Efterafgrøder: Øget areal 
 Reduceret N-gødningsnorm (-10 %) 
Fosfor 
 P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 

markniveau
 P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 

fosfortal 

 Kvælstofudvaskning (N) 
 Fosforudvaskning (P) 

++ ++    

Udtagning af landbrugsarealer – højbund 
 Arealer til skovrejsning (løvskov) 
 Vedvarende græs  
 Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  

 Kvælstofudvaskning (N) 
 Fosforudvaskning (P) 
 Sedimentudvaskning 
 Genskabe overdrevs-naturtyperne samt 

reducere og vende tilbagegang i 
artsdiversiteten for disse   

+ +  ++(N) ++ 

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale 
 Arealer til genskabelse af vådområder 
 Vedvarende græs på landbrugsarealer 
 5 m bræmmer langs vandløb i søoplande 
 10 m bræmmer omkring småsøer i søoplande 

 Kvælstofudvaskning (N) 
 Fosforudvaskning (P) 
 Sedimentudvaskning 
 Genskabe naturtyperne mose og eng 

samt reducere/vende tilbagegang i 
artsdiversiteten  

++ ++ ++  ++ 

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   
Udtagning af landbrugsarealer i omdrift: 
1. Vedvarende græs uden gødskning 
2. Skovrejsning
Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer:  
3. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer 
4. Vårkorn, gødskning, 60 % N-norm og efterafgrøder  

 Kvælstofudvaskning (N) 
 Pesticidudvaskning (Pest) 

+(N) +(N)  ++ ++ (1,3) 

Reduktion af fysisk påvirkning  

Fjernelse af spærringer for fisk  Genintroduktion og beskyttelse af 
vandrefisk

++

Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering   Genskabe naturlige hydromorfologiske 
forhold, N- og P-udvaskning  

+ (N,P) +(N,P) ++ ++

Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.  Genskabe naturlige hydromorfologiske 
forhold

++

Genåbning af rørlagte vandløb samt etablering af 5 meter bræmmer på begge 
sider

 Genskabe naturlige hydromorfologiske 
forhold og sikre spredningsmuligheder for 
planter og dyr 

++ +

Fjernelse eller reduktion af vandoppumpninger/-forsyninger  Genskabe naturlige hydromorfologiske 
forhold

+ +

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning  BOD, fosfor og kvælstof + + ++   

Regnvandsudløb – spare- og bundfældningsbasiner   BOD, fosfor og kvælstof 
 Sandtransport og hydraulisk forstyrrelse 

+ + ++   

Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning 
 UV- og ozonbehandling 

  Miljøfremmede stoffer 
  Bakterier og vira 

+ + +   

Forurenede grunde   Miljøfremmede stoffer + + + ++  

Virksomheder   Forbedret vandkvalitet + + +   

Særlige virkemidler natur på land 

Ny natur (Strandeng, mose/fersk eng og overdrev)  Tilbagegang i biodiversitet stoppes + + + + ++ 

Reduceret ammoniakemission – landbrug  Tålegrænser overskrides ej + +   ++ 

Naturpleje
 Afgræsning m.m. af nuværende natur 
 Rydning

 Tilgroning begrænses, hvorved 
tilbagegang i artsdiversitet reduceres 

    ++ 

Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn)  Genskabe naturlige hydromorfologiske 
forhold

+ + +  ++ 
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Hvor er effekten størst? 

Et virkemiddel kan have forskellig ef-
fekt på et vandområde afhængigt af, 
hvor virkemidlet etableres. F.eks. vil vir-
kemidler, der reducerer udvaskningen 
fra landbrugsarealer, have større effekt 
på udledningen af næringsstoffer til 
vandløb, søer og kystvande, når virke-
midlet iværksættes i ”ådale” frem for på 
”højbundsjord”, hvor effekten er mindre 
som følge af, at der sker en større omsæt-
ning og tilbageholdelse af næringsstof-
ferne (retention) under vandets længere 
transportvej i jorden mod overfladevan-
dene. Omvendt vil de virkemidler, der 
iværksættes i ådale til at begrænse næ-
ringsstofudvaskningen ingen effekt have 
i forhold til at reducere påvirkningen af 
grundvandsmagasinerne, da stort set 
hele vandbevægelsen i ådalene er rettet 
mod vandløbene og ikke mod grund-
vandsmagasinerne. Endvidere gælder, 
at virkemidler, der iværksættes på mere 
sandede jorde, som typisk ikke er dræ-
nede, vil have mindre effekt på påvirk-
ningen af overfladevandene sammenlig-
net med hvis virkemidlet var iværksat 
på mere lerede jorde, som typisk er dræ-
nede. Årsagen hertil er, at omsætningen 
af næringsstoffer, der afstrømmer fra de 
drænede lerede jorde til overfladevande 
, er mindre end omsætningen på næ-
ringsstofafstrømningen fra de udrænede 
sandjorde. 

I forhold til at reducere påvirknin-
ger af overfladevande kan man således 
få ”mere for pengene” ved at anvende 
miljømæssige effektiviseringstiltag på 
landbrugsarealerne i ådalene frem for på 
”højbundsjord”. Dertil kommer, at der 
ved indsatser i ådalene vil være syner-
gieffekter i forhold til samtidig at opnå 
reduktion af såvel næringsstofpåvirk-
ninger, reduktion af fysisk påvirkning af 
vandløb samt opfyldelse af behovet for 
mere natur og mere sammenhængende 
spredningskorridorer for naturelemen-
terne i kulturlandskabet.  

På baggrund heraf er de virkemidler 
, som er målrettet en reduktion af den 
diffuse påvirkning med næringsstoffer 
fra landbrugsdrift, grupperet inden for 
3 typer af områder: Ådale (lavbundsare-
aler), højbundsarealer i nitratfølsomme 
drikkevandsindvindingsområder samt 
øvrige højbundsarealer (se figur 6.1).   

Figur �.1 
Odense Fjord-oplandet opdelt i ”retentionszoner”, hvilket betyder områder med 
forskellig evne til at omsætte næringsstoffer, der afstrømmer fra landbrugsarealer 
til overfladevande. �0% ”retention” vil sige, at �0% af det kvælstof, der udvaskes fra 
markerne, omsættes, inden det når frem til vandløbene.

Lavbund/ådale
30% retention

Højbund - nitrat-
følsomme områder
80% retention

Højbund- øvrige
73% retention
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Odense Å ved Tørringe Bæk. Genslynget vandløbsstrækning. Foto: Stig E. Pedersen.
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Uafhængigt af Vandrammedirektivet 
er det i medfør af EU’s Nitratdirektiv 
og Spildevandsdirektiv, vandmiljøpla-
nerne, Regionplanen og de kommunale 
spildevandsplaner besluttet, at gennem-
føre en række foranstaltninger i Odense 
Fjord-oplandet, som vil reducere påvirk-
ningerne af vandområderne yderligere 
efter år 2004, som er det år, der ligger 
til grund for opgørelserne af behovet for 
reduktion af påvirkninger. Disse beslut-
tede, men i visse tilfælde endnu ikke 
(2004) fuldt gennemførte  foranstalt-
ninger kaldes ”Baseline 2015”. 

”Baseline 2015” er udgangspunktet 
for fastlæggelsen af de nødvendige sup-
plerende foranstaltninger (afsnit 6.3) til 
opfyldelse af miljømålene efter Vand-
rammedirektivet og Habitatdirektivet. 

Effekt

Effekten af og omkostningerne ved 
disse basisforanstaltninger samt øvrige 
forudsætninger er angivet i tabel 6.3. 
Det fremgår således, at basisforanstalt-
ningerne forventes at reducere den årlige 
kvælstof- og fosforudledning til over-
fladevande med henholdsvis 330 tons 
kvælstof og 5 tons fosfor. Endvidere re-
duceres udledningen af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak fra punktkilder. 

Dertil kommer en forbedring af de fysi-
ske forhold i vandløb i forbindelse med 
genskabelse af vådområder, en fjernelse 
af temperaturpåvirkningen af Odense 
Å’s nederste strækning fra Fynsværkets 
kølevandsudledning samt en reduktion 
af påvirkningen med miljøfremmede 
stoffer mv. fra forurenede grunde.

Økonomi

De velfærdsøkonomiske omkostninger 
ved basisforanstaltningerne er vurderet 
til i størrelsesordenen 126 mio. kr. år-
ligt, hvor langt størstedelen af disse om-
kostninger skyldes punktkildetiltag (ca. 
118 mio. kr. årligt). 

Den økonomiske analyse af vandan-
vendelsen i Odense Fjord-oplandet, der 
er udarbejdet i forbindelse med artikel 
5-analysen (basisanalysen), viser, at de 
samlede nuværende udgifter til vand an-
vendelse i oplandet er på ca. 612 mio. 
kr. årligt. Udgifter samt indkomst- og 
produktionsværdi fordelt på sektorer 
kan ses i tabel 6.2. Sættes sektorernes 
udgifter til vandanvendelse i forhold til 
indkomst- og produktionsværdierne fås 
en tilnærmet angivelse af, hvor meget 
vand- og spildevandsydelserne udgør 
af husholdningernes indkomst og er-
hvervenes samlede produktionsomkost-
ninger, og dermed, hvor stor betydning 
vandanvendelsen har som produktions-
faktor. 

6.2 Basisforanstaltninger og forudsætninger

Forudsætninger

Ved vurderingen af effekter og omkost-
ninger er det bl.a. antaget, at indsatser i 
landbruget efter Vandmiljøplan III er li-
geligt fordelt i Danmark, enten i forhold 
til størrelsen af landbrugsarealet i lokal-
områderne eller i forhold til størrelsen af 
husdyrproduktionen, hvor dette måtte 
være relevant. For så vidt angår virkemid-
let ”udtagning af arealer til vådområder”, 
er der regnet med effekten af den igangvæ-
rende (2004-2007) udlægning af i alt 603 
ha vådområder som et led i Vandmiljøplan 
II/III, hvilket betyder at dette virkemid-
del i Odense Fjord-oplandet er anvendt i 
større omfang end landsgennemsnittet. 
På landsplan etableres 8.000-12.500 ha 
Vandmiljøplan II -vådområder.

Det er endvidere antaget, at en eventuel 
ændring af husdyrproduktionen på land-
brugsbedrifter i eller uden for oplandet 
ikke medfører forøget emission af bl.a. næ-
ringsstoffer til omgivelserne eller forringer 
effekten af allerede vedtagne virkemidler 
til reduktion af påvirkningen af vand- og 
naturområder. 

Hvis det i praksis måtte vise sig, at oven-
stående forudsætninger ikke holder, vil 
der være behov for at justere på doseringen 
af supplerende virkemidler til opfyldelse af 
miljømålene jf. afsnit 6.3, tabel 6.4. Det 
indgår således i vandplanen at følge op på 
”Basisforanstaltningerne” med henblik 
på at vurdere, om forudsætningerne for 
disse holder. Hvis kommunerne f.eks. i 
forbindelse med husdyrbrugsadministra-
tionen lokalt tillader en forøget påvirk-
ning fra landbrugsproduktionen, vil der 
tilsvarende være behov for at gennemføre 
yderligere indsatser for at opnå miljømå-
lene. Tilsvarende kan der være behov for 
justeringer af indsatsplanen, hvis det lokalt 
viser sig, at den aktuelle miljøeffekt som 
følge af den generelle miljøregulering af 
landbrugsproduktionen ikke svarer til for-
udsætningerne (se tabel 6.3).

I bilag 3 er vist omfanget af basisforan-
staltninger, som i vandplanen er forudsat 
gennemført i oplandene til de 11 største 
søer i Odense Fjord-oplandet samt i det 
øvrige opland til fjorden.

Udgifter til vandanvendelsen
Mio kr. pr. år 

Vand Spildevand Afgifter, 
moms, 
øvrigt 

Total Indkomst- og 
produktionsværdi

Udgifter i % af  
indkomst- og 

produktionsværdi

Husholdninger 80 140 130 350 33.750 1,0

Industri og 
service 

54 158 6 218 80.050 0,3

Landbrug 34 2 8 
(VMPII) 

44 2.800 1,6

Total (VRD-
basisanalyse) 

168 300 144 612 116.600 0,5

Tabel �.� 
Udgifter til vandanvendelse mv. i Oden-
se Fjord-oplandet, mio. kr. pr. år.
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6.2 Basisforanstaltninger og forudsætninger

Tabel 6.3                                                   Baseline 2015 - Forudsætninger 
Allerede besluttede, men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

Regionplan, spildevandsplaner, Vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv.  

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Reduceret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fysisk 
påvirkning

-
Reduktion

Natur 

Gen-
skabelse

og
forbedring 
af kvalitet 

Andet

Økonomi 

Velfærds-
økonomiske 

omkostninger 

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  
(Dyrket areal i oplandet i alt 68.421 ha) 

Vandmiljøplan III

 Efterafgrøder: Øget areal  3.216 ha 47 0   1.000

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 68.421 ha 29 0    2.100

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 68.421 ha 51    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 2.824 ha 40    0

 MVJ – randzoner og vådområder 90 ha 8 +  600

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 586 ha 6  +  2.000

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 603 ha 131 0,6 + +  2.500

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår, som sikrer, at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   
Ingen øget 
ammoniak-
emission

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning 4.291 
ejendomme

8 2
  Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 32.000

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering 

13
renseanlæg

2 0    0

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak

131
lokaliteter

5 2   
Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

41.700

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

4 lokaliteter <1 <1   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   
200

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

1 lokalitet ?3 ?   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 1 lokalitet   

Reduktion af 
temperaturpåvirkning 

fra kølevand 

15.200

 Forurenede grunde – oprydning 107
lokaliteter

Miljøfremmede stoffer 
– reduceret tab til 

miljø
29.200

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI 330 5 126.500
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6. Indsatsprogram og økonomi

I tabel 6.4 er vist det samlede (supplere-
de) indsatsprogram med en dosering af 
virkemidler, der skal sikre opfyldelsen af 
miljømålene for vandområderne i Oden-
se Fjord-oplandet. Valget og doseringen 
af virkemidler er blandt andet sket ved 
økonomisk optimering jf. afsnit 6.4. At 
virkemidlerne er valgt på baggrund af 
en analyse af omkostningseffektivitet 
skal sikre, at man ved anvendelse  af på-
gældende virkemidler får målopfyldelse 
i vandområderne på den billigste måde. 
Virkemidlerne er fordelt ud over hele 
oplandet med den angivne dosering. 

De årlige velfærdsøkonomiske om-
kostninger ved indsatsprogrammet for 
vandområderne i Odense Fjord-oplan-
det er opgjort til ca. 94 mio. kr. Dertil 
kommer en supplerende indsats i forhold 
til opfyldelse af miljømålene i Natura 
2000-områderne jf. Natura 2000-pla-
nerne. 

De supplerende foranstaltninger om-
fatter virkemidler målrettet 4 hovedind-
satser:
1. Reduktion af diffus påvirkning fra 

landbrug – næringsstoffer og pesti-
cider
a. Miljømæssig effektivisering på 

omdriftsarealer (højbund)
b. Miljømæssig effektivisering på 

omdriftsarealer (lavbund/ådale)
c. Udtagning af landbrugsarealer 

(højbund)
d. Udtagning af landbrugsarealer 

(lavbund/ådale) 
e. Særlige grundvandsbeskyttelses-

virkemidler (højbund i nitratføl-
somme områder) 

2. Reduktion af fysisk påvirkning af 
vandløb

3. Reduktion af påvirkninger fra 
punktkilder

4. Særlige virkemidler for natur på 
land 

Mange af de doserede virkemidler har 
på samme tid effekt i forhold til flere 
typer af påvirkninger samt over for flere 
vand- og naturområder jf. også tabel 6.1. 

6.3 Indsatsprogram – supplerende foranstaltninger

Indsatsprogrammet tager højde for disse 
mangesidige effekter.    

I bilag 4 er indsatsprogrammet for 
hver af de 11 største søer i oplandet vist. 
En kommunefordeling af indsatsen 
fremgår af bilag 5.

Reduktion af diffus påvirk-

ning fra landbrug 

Kvælstofudledning  
Kvælstofudledningen til overfladevande 
reduceres med godt 900 tons kvælstof 
årligt ved gennemførelsen af de sup-
plerende foranstaltninger.  Ca. 1/3 af 
denne reduktion opnås ved miljømæssi-
ge effektiviseringer af landbrugsdriften 
på markarealer i omdrift. De resterende  
2/3 af reduktionen opnås ved udtagning 
af landbrugsarealer i omdrift i ådalene 
, blandt andet med henblik på at gen-
skabe vådområder, der kan omsætte en 
del af de næringsstoffer, der afstrømmer 
fra landbrugsarealerne. Samlet set opnås 
ca. 85 % af den nødvendige reduktion 
af kvælstofafstrømningen til overflade-
vande ved indsatser i ådalene. De reste-
rende 15 % af reduktionen i kvælstof-
udledningen til overfladevande kommer 
fra indsatser på højbundsarealer som en 
sideeffekt af indsatsen til beskyttelse af 
grundvandsmagasinerne i de nitratføl-
somme grundvandsindvindingsområ-
der. 

De mest effektfulde virkemidler i 
forhold til reduktion af påvirkningen 
af overfladevandene er: ”Udtagning af 
arealer til vådområder”, ”Efterafgrø-
der” og ”Reduceret N-gødningsnorm”. 
Virkemidlet ”Udtagning af arealer til 
vådområder” skal ud over en reduktion 
af næringsstofudledningen til overflade-
vande samtidig bidrage til at reducere 
den fysiske påvirkning af vandløb samt 
bidrage til at genskabe naturtyperne 
mose og fersk eng og dermed bidrage 
til opfyldelse af miljømålene for Natura 
2000-områderne.

I forhold til reduktion af nitratpåvirk-

ningen af grundvandsmagasinerne er 
indsatsen alene koncentreret til udtag-
ning af landbrugsarealer til vedvarende 
græs, svarende til ca. 7 % af landbrugs-
arealet. Dette virkemiddel skal samtidig 
bidrage til at genskabe overdrevsnatur-
typer og dermed bidrage til opfyldelse 
af miljømålene for Natura 2000-områ-
derne.

I forhold til en reduktion af den luft-
bårne påvirkning af naturarealer med 
kvælstof skal ammoniakemissionen fra 
husdyrproduktioner større end 35 DE 
reduceres med 50% som det lokale bi-
drag til at sikre, at tålegrænserne for 
kvælstofpåvirkningen af naturtyperne 
ikke overskrides. Dette virkemiddel vil 
samtidig bidrage til at kvælstofudvask-
ningen til vandområderne reduceres.

Udtagningsvirkemidler udgør i alt 
12.700 ha svarende til 18 % af land-
brugsarealet i 2004. 

Fosforudledning
Fosforudledningen reduceres med i 
alt 8,5 tons fosfor årligt ved indsatser 
til reduktion af påvirkninger fra land-
brugsdrift (65% af samlet reduktion) 
og indsatser til reduktion af punktkil-
depåvirkningen fra spredte bebyggelser 
(35%). Der vil yderligere være en re-
duktionseffekt af landbrugsvirkemidlet 
”Reduceret fosforgødskning på jorde 
med højt fosfortal”, som ikke har væ-
ret kvantificerbart. Dertil kommer, at 
virkemidlet ”Balance mellem tilført og 
fraført fosfor på markniveau” sikrer, at 
fosforudledningen fra landbrugsarealet 
ikke fremtidigt vil stige som følge af op-
hobning af fosfor på markerne fra ”over-
gødskning” med fosfor. 

Reduktionen i fosforudledningen til 
vådområder fra landbrugsarealer for-
ventes primært at ske som følge af ud-
tagning af landbrugsarealer i ådale samt 
en p.t. ikke kvantificerbar reduktion fra 
virkemidlet ”Reduceret fosforgødskning 
på jorde med højt fosfortal”.



Miljøcenter Odense

��

6.3 Indsatsprogram – supplerende foranstaltninger

Tabel 6.4
VRD - Indsatsprogram 

Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Odense Fjord-oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Velfærds-
økonomiske

omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 11.482 ha 115 0 3.358

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 41.548 ha 17 0 632

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau  30.745 ha 0 Ej øget tab ?

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

10.802 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret 

?

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 4.656 ha 121
0

1.362

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 13.116 ha 14 0 199

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 12.953 ha 32 0 909

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 9.706 ha 0 Ej øget tab ?

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

3.410 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret 

?

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 1.532 ha 16 0,153 + 5.255

11. Vedvarende græs  304 ha 3 0,030  + 981

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  258 ha 3 0,026 + + 832

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 3.185 ha 319 3,185 + ++ 13.503

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 541ha 14 0,054 + ++ 1.744

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 17ha 0,9 0,017 + + 72

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande 10 ha 0,5 0,010 + + 43

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning 4.598 ha 44,1 0,092  ++ 14.832

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

2.056 ha - -  + ?

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb 220 lokaliteter - - ++ 2.415

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale ved udlægning af gns. 15, 50 og 150 m 
brede udyrkede zoner langs små, mellemstore og store vandløb  
(inkl. genskabelse af vådområder svarende til virkemiddel 13)  

2.035 ha
534 km 204 2,035 ++ ++

6.772
-6.287

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv. 227 km - - ++ 7.438

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning  1.516 ejendomme 7,8 2,945   11.324

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning i form af UV- og 
ozonbehandling
 Hygiejnisering og fjernelse af miljøfremmede stoffer 

7 anlæg 0 0 - - 28.581

Særlige virkemidler – natur 

24. Ny natur (Strandeng, mose/fersk eng og overdrev)  
 Gennemføres integreret med virkemidler 11-18 

Strandeng: 450 ha
Mose/eng: 2..400 ha

Overdrev:  600 ha
+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35 DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx-emission 

450 ejendomme
(2003)

25   ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur 2.450 ha   ++ 

27. Naturpleje – Rydning 360 ha   ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) 300 km + + + ++ 

Se tabel 6.7 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  926 8,5 94.000
1Svovlsyrebehandling af gylle (BAT, bedst tilgængelige teknik, 2004)  
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6.3 Indsatsprogram – supplerende foranstaltninger

for vandløbsorganismer, hvoraf nogle 
tilbringer en del af deres liv på land.

Reduktion af påvirkninger 

fra punktkilder

Reduktionen af påvirkninger fra punkt-
kilder omfatter dels foranstaltningen 
”Spredt bebyggelse – forbedret spilde-
vandsrensning” målrettet en reduktion 
af påvirkningen af småsøer og kyst-
vande med fosfor, samt en reduktion af 
påvirkningen af mindre vandløb med 
iltforbrugende stoffer og ammoniak. De 
aktuelle mindre vandløb omfatter vand-
løbsstrækninger, som ikke er særskilt 
målsat (ukendt tilstand) i Regionpla-
nen, og strækninger med ”lempet mål-
sætning”, herunder strækninger, hvor de 
”lempede mål” ikke er opfyldt. 

Dertil kommer foranstaltningen 
”Renseanlæg – forbedret spildevands-
rensning (UV- og ozonbehandling)” på 
de 7 største renseanlæg i oplandet, som 
skal reducere påvirkningen af vandløb 
og kystvande med miljøfremmede stof-
fer, bakterier, vira og parasitter.

Særlige virkemidler for 

natur på land

Opfyldelsen af miljømålene for de land-
baserede naturområder (moser, enge og 
overdrev) indebærer, at der i Vandpla-
nen og Natura 2000-planerne iværksæt-

Reduktion af påvirkning fra pesticid 
anvendelse
Virkemidler til begrænsning af påvirk-
ning fra pesticidanvendelse omfatter 
alene ”pesticidfri dyrkning af landbrugs-
arealer omkring drikkevandsboringer” i 
en zone på 300 m omkring 211 drikke-
vandsboringer, svarende til et areal på 
4.100 ha. 

Reduktion af fysisk påvirk-

ning af vandløb

Virkemidler til reduktion af den fysiske 
påvirkning af vandløb omfatter fjernelse 
af 220 spærringer i vandløb med henblik 
på at skabe faunapassage for fisk, ”ophør 
af vandløbsvedligeholdelse med tilhø-
rende ekstensivering af omdriftsarealer i 
ådale” i forbindelse med 534 km vand-
løb, samt ”genslyngning af vandløb, ud-
lægning af gydegrus, sten mv.” i forbin-
delse med yderligere 227 km vandløb. 
Ekstensivering af omdriftsarealer i ådale 
omfatter udlægning af gennemsnitligt 
15, 50 og 150 m brede udyrkede zoner 
på hver side langs henholdsvis små, 
mellemstore og store vandløb. Eksten-
siveringen af landbrugsdriften sker med 
henblik på i videst muligt omfang at sik-
re vandløbenes fri bevægelighed og gen-
skabe den hydrologiske balance mellem 
vandløb og omgivelser for at begrænse 
tilførslen og transporten af sand/slam 
og at sikre den størst mulige variation i 
levesteder og de bedst mulige livsvilkår 

tes følgende 4 typer af indsats:
1 Der iværksættes en genskabelse af 

naturarealer svarende til en fordob-
ling af arealet, for at standse ned-
gangen i biodiversitet. Genskabel-
sen af naturarealer koordineres med 
vandmiljøindsatsen og gennemføres 
således, at der samtidig sker en re-
duktion af den diffuse påvirkning af 
vandområderne med næringsstoffer 
og pesticider samt af den fysiske på-
virkning af vandløbene. 

2 Der gennemføres indsats til reduk-
tion af ammoniakemissionen fra 
landbrugsbedrifter såvel lokalt, na-
tionalt og internationalt, primært 
for at sikre at naturområdernes tåle-
grænse for kvælstof ikke overskrides. 
Den lokale indsats indebærer, at der 
samlet opnås 50 % reduktion i am-
moniakemissionen fra lokale land-
brugsbedrifter. Dette virkemiddel 
vil samtidig reducere udvaskningen 
af kvælstof til vandområderne.

3 Naturpleje skal sikre mod tilgroning 
af de lysåbne naturtyper som kom-
pensation for manglen på naturlige 
græssere i vore dages kulturland-
skab.  

4 Fjernelse eller inaktivering af 300 
km dræn og grøfter gennemføres for 
at sikre tilstrækkeligt naturlige hy-
drologiske forhold i naturarealerne. 

Der henvises i øvrigt til Natura 2000-
planerne.

Havgræs, der er truet af trådalger i 
Odense Fjord. Foto: Nanna Rask.
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6. Indsatsprogram og økonomi

De økonomiske vurderinger af indsats-
programmet er baseret på en velfærds-
økonomisk omkostningseffektivitets-
analyse, hvilket vil sige, at de baserer 
sig på, hvordan de på forhånd specifi-
cerede målsætninger kan realiseres til 
de for samfundet laveste omkostninger. 
Omkostningsestimaterne er i analyse-
arbejdet angivet i både budget- og vel-
færdsøkonomiske priser. De budget øko-
nomiske omkostningsopgørelser opgør 
omkostningerne på sektorniveau – dvs. 
for f.eks. landbruget – mens de velfærds-
økonomiske omkostningsopgørelser op-
gør ændringen af samfundets samlede 
forbrugsmuligheder. De velfærdsøko-
nomiske omkostninger er beregnet på 
grundlag af de budgetøkonomiske esti-
mater, der indeholder de rent driftsøko-
nomiske omkostninger. Generelt er de 
velfærdsøkonomiske omkostninger hø-
jere end de budgetøkonomiske, idet de 
bl.a. indeholder afgifter og moms. Det 
budgetøkonomiske resultat af analysen 
er således 65 mio. kr. årligt mod de vel-
færdsøkonomiske 94 mio. kr. årligt.   

I en analyse af omkostningseffektivi-
tet opgøres omkostningerne ved et kon-
kret miljøtiltag (i kroner og øre), mens 
miljøeffekten (miljømålet) opgøres i 
fysiske enheder som f.eks. antal reduce-
rede tons kvælstof eller fosfor udledt til 
vandmiljøet. Øvrige miljømæssige ikke-
vandrelaterede sideeffekter som følge af 
indsatsen bør i en velfærdsøkonomisk 
analyse principielt pris- eller værdisæt-
tes. Det drejer sig her hovedsageligt om 
miljø- og naturgevinster ved bl.a. redu-
cerede klimagasemissioner, ammoniak-
fordampning, øget/ændret biodiversitet 
(terrestrisk natur) m.m. Opgørelsen af 
de velfærdsøkonomiske omkostninger 
kræver således principielt prissætning 
af alle andre miljøkonsekvenser end 
den betragtede. Et forsigtigt skøn på 
ikke-vandrelaterede miljøgevinster ved 
reduceret klimagasemission og ammo-
niakfordampning som følge af indsats-
programmet (tabel 6.4.) er ca. 9 mio. kr. 
årligt. 

Den omkostningseffektive løsning 

6.4 Omkostningsanalyse

betragter alle vandområder integreret, 
hvorved der tages højde for effekter, 
der måtte være på vandkvaliteten i ned-
strøms vandområder. Det betyder bl.a., 
at hvad der isoleret set kan være den mest 
omkostningseffektive løsning for f.eks. 
en søs vedkommende, ikke nødvendig-
vis er den mest omkostningseffektive 
løsning, når man ser på vandområderne 
under et.    

Dosering af virkemidler

De i indsatsprogrammet fastlagte vir-
kemidler er for nogle virkemidlers 
vedkommende valgt og doseret ud fra 
en analyse af omkostningseffektivitet. 
Andre virkemidler er alene valgt på bag-
grund af et ekspertskøn.  

For nogle typer af påvirkninger er 
der således identificeret alternative og 
effektmæssigt ligeværdige virkemidler 
til regulering af påvirkningerne. Dette 
gælder særligt virkemidler til reduktion 
af kvælstofudvaskningen fra markerne 
og i et vist omfang også virkemidler til 
reduktion af fosforudvaskningen. Fast-
læggelsen af det mest omkostningsef-
fektive indsatsprogram for denne type 
påvirkninger er baseret på en omkost-
ningseffektivitetsanalyse af de identifi-
cerede alternative virkemidler.  

For øvrige typer af påvirkninger er 
valget og doseringen af virkemidler ale-
ne sket på baggrund af ekspertvurderin-
ger ud fra kendskabet til virkemidlet og 
vandområderne. Der er for denne type 
påvirkninger ikke identificeret alterna-
tive og effektmæssigt ligeværdige vir-
kemidler. Det gælder f.eks. virkemidler 
til reduktion af påvirkning fra punkt-
kilder, virkemidler til reduktion af den 
fysiske påvirkning af vandløbene samt 
virkemidler til fosforbalance og reduce-
ret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal. For disse typer af påvirkninger 
er de valgte virkemidler i indsatsplanen 
således ikke, ligesom for kvælstofvirke-
midler, fastlagt ud fra en omkostnings-
effektivitetsanalyse. De samlede vel-
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færdsøkonomiske omkostninger af 
ovennævnte ikke-omkostningsoptime-
rede virkemidler er ca. 59 mio. kr. år-
ligt, hvoraf punktkildetiltagene udgør 
størstedelen, knap 40 mio. kr. 

Enhedsomkostninger

Til hvert virkemiddel er estimeret en 
enhedsomkostning med hensyn til 
kvælstof. Omkostningseffektiviteten er 
således her beregnet alene på baggrund 
af virkemidlernes kvælstofreducerende 
effekt i oplandet. Næsten alle virke-
midler, der reducerer kvælstofudlednin-
gen, er relateret til landbrugsaktivitet. 

Tabel �.� 
Virkemidlernes omkostningseffektivitet mht. kvælstofreduktion, potentielle dosering samt kvælstofreduktionspotentiale på høj- og 
lavbundsjord i oplandet.

Enhedsomkostningerne er beregnet 
som konstante størrelser, dvs. der tages 
ikke højde for, at omkostningerne kan 
afhænge af omfanget af dosering af et 
konkret virkemiddel eller af andre nært 
relaterede virkemidler. De estimerede 
omkostninger er, for landbrugsrelate-
rede tiltag, primært baseret på estimater 
udarbejdet i forbindelse med Vandmil-
jøplan III-forarbejdet (www.vmp3.dk). 

I tabel 6.5. ses en oversigt over de kvæl-
stofreducerende virkemidlers omkost-
ningseffektivitet og reduktionspotentia-
le mht. kvælstof i oplandet. Endvidere 
ses det maksimale areal eller mængde, 
hvormed virkemidlet kan benyttes i op-
landet. Det samlede reduktionspoten-
tiale opnås, når virkemidlet anvendes 

på det maksimale areal for dosering. De 
enkelte virkemidlers potentiale er ikke 
konstante størrelser i analysen, da de af-
hænger af anvendelsen af nært relaterede 
virkemidler. Eksempelvis vil potentialet 
for anvendelse af et givent virkemiddel 
afhænge af anvendelsen af andre former 
for virkemidler i samme opland. 

Det ses, at anvendelsen af virkemid-
ler på lavbundsjord (i ådale) generelt 
er mere omkostningseffektive end de 
samme virkemidler anvendt på høj-
bundsjord. Ligeledes er virkemidler, der 
baserer sig på effektiviseringer af land-
brugsproduktionen, overordnet set mere 
omkostningseffektive end dem, der ba-
serer sig på udtagning af landbrugsarea-

Virkemidler rangordnet efter omkostningseffektivitet 

Lokalitet 

Omkostnings-
effektivitet 
Kr./kg N 

Potentiel 
dosering 
Ha

Reduktions-
potentiale 
Tons N 

Enheds- 
omkostning
Kr./ha

Efterafgrøder - øget areal Lavbund 11        4.889  126,6 293
Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrg. Lavbund 14       19.597  20,6 15
Reduceret N-gødningsnorm Lavbund 29       18.683  45,8 70
Efterafgrøder - øget areal Højbund 29       12.180  121,7 293
Ophør af vandløbsvedl. og ekstensivering af landbrugsdrift i ådale Lavbund 33        2.035  203,5 3.328
Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning Højbund 38       48.824  19,8 15
Udtagning af dyrkede arealer til vådområder Lavbund 42       13.201  1.320,1 4.240
Reduceret N-gødningsnorm Højbund 74       46.546  44,0 70
Udtagning: 5 m bræmmer v. vandløb Lavbund 85           457  22,9 4.240
Udtagning: 10 m bræmmer omkring småsøer Lavbund 85             10  0,5 4.240
Udtagning: Vedvarende græs Lavbund 121       19.597  521,3 3.226
Øget økologisk jordbrug  Lavbund 240       19.150  268,1 3.358
Reduceret husdyrproduktion Lavbund 251       19.597  148,2 1.895
Udtagning: Vedvarende græs Højbund 314        3.787  38,9 3.226
Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer Højbund 314        3.787  38,9 3.226
Udtagning: Arealer til skovrejsning Højbund 334       25.425  260,9 3.430
Vedvarende græs uden gødskning, grundvand Højbund 336       18.390  176,5 3.226
Skovrejsning, grundvandsbeskyttelsesområder Højbund 357       18.390  176,5 3.430
Bræmmer ifbm. genåbning af rørlagte vandløb Lavbund 366           236  11,8 4.240
Vårkorn, gødskn. 60% N-norm og efterafgr., grundvandsbesk.omr. Højbund 455       18.390  132,4 3.276
Øget økologisk jordbrug  Højbund 622       47.709  257,6 3.358
Reduceret husdyrproduktion Højbund 650       48.824  142,4 1.895
Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning 1.037       5.237*  37,7 7.469
Spredt bebyggelse – forbedret spildev., oplande til små søer 2.075          434*  1,6 7.469

* antal ejendomme 
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VRD-Indsatsprogram
Årlige velfærdsøkonomiske omkostninger 

fordelt på hovedindsatser 

Hovedindsatser 1.000 kr./år %

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

43.723 46

 Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund  3.990 4 

 Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – 
lavbund/ådale

2.471 3 

 Udtagning af landbrugsarealer – højbund 7.068 7 

 Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale 15.362 16 

 Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   14.832 16 

Reduktion af fysisk påvirkning  10.338 11

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 39.904 43

TOTAL 93.965 100

Tabel �.�
Overordnet resultat af den økonomiske analyse.

ler. Reduktionspotentialet er imidlertid 
generelt lavere for effektiviseringstil-
tagene end for de tiltag, der involverer 
udtagning af landbrugsjord, hvorfor det 
i et vist omfang er nødvendigt at udtage 
landbrugsjord for at leve op til målsæt-
ningerne.

Virkemidlerne til reduktion af påvirk-
ninger fra punktkilder er generelt meget 
dyre i forhold til andre virkemidler til at 
reducere kvælstofudledningen. Det be-
mærkes dog, at punktkildetiltag ikke er 
tænkt iværksat af hensyn til kvælstoffjer-
nelse, men for at opfylde målsætningen 
i forhold til forurening af vandområder 
med iltforbrugende organiske stoffer, 
fosfor, miljøfremmede stoffer mv. 

Virkemidlerne økologisk jordbrug og 
reduceret husdyrproduktion ses ikke at 
være bragt i spil i indsatsprogrammet 
(tabel 6.4.) på grund af deres relativt 
lave omkostningseffektivitet i forhold til 
kvælstof.

Omkostningsoversigt

Tabel 6.6 opsummerer de velfærds-
økonomiske omkostninger ved imple-
mentering af Vandrammedirektivet i 
Odense Fjord-oplandet fordelt på typer 
af virkemidler. Det ses, at de årlige vel-
færdsøkonomiske omkostninger ved im-
plementering af Vandrammedirektivet i 
oplandet beløber sig til i alt ca. 94 mio. 
kr. Sættes dette i forhold til de samlede 
nuværende udgifter til vandanvendelsen 
i oplandet på 612 mio. kr. (se tabel 6.2.), 
svarer dette til en forøgelse af udgifterne 
fra 0,5 % til 0,6 % af den samlede pro-
duktion og indkomst i oplandet.

En stor del af omkostningerne ved 
indsatsprogrammet kan henføres til 
punktkildetiltag (43%), mens resten 
(56%) stammer fra landbrugsrelate-
rede tiltag samt naturgenopretning. Af 
de landbrugsrelaterede virkemidler ud-
gør udtagning af arealer i omdrift den 
største udgiftspost svarende til 23% af 
de samlede omkostninger, heraf stør-
stedelen (16%) fra udtagning i ådale, 
og resulterer samtidig i 38% af kvæl-
stofreduktionen. Virkemidler i form 
af miljømæssig effektivisering af land-

Eng ved Brahetrolleborg. Foto: Erik Vinther.

brugsdriften udgør blot 7% af de sam-
lede omkostninger, men resulterer i hele 
32% af kvælstofreduktionen, hvilket 
illustrerer disse virkemidlers høje om-
kostningseffektivitet, især når de an-
vendes på omdriftsarealerne i ådalene. 
Udtagning med henblik på grundvands-
beskyttelse resulterer i omkostninger på 
knap 15 mio. kr. årligt svarende til 16% 
af de samlede omkostninger. 

Følsomhedsberegninger viser, at om-
kostningerne for virkemidler, hvor land-
brugsjord tages ud af omdrift eller udta-
ges til afgræsning/vedvarende græs, kan 

være vurderet for højt. Den nuværende 
reform af landsbrugsstøtteordningen be-
tyder, at enkeltbetalingsstøtten formo-
dentlig kan opretholdes for disse arealer. 
Dermed reduceres omkostningen ved 
anvendelse af disse virkemidler. Følsom-
hedsanalysen viser, at omkostningerne 
ved implementering af disse virkemidler 
således kan være op til 16 mio. kr. lavere 
end antaget i den økonomiske analyse.

Ud over virkemidler, der retter sig 
mod miljømæssig effektivisering af 
landbrugsproduktionen, medfører ind-
satsprogrammet en omlægning af i alt 
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12.480 ha, svarende til 19% af land-
brugsarealet i oplandet (67.142 ha efter 
implementering af baseline), til skov (2 
%), vådområder (8%) og vedvarende 
græs (9%). Hertil kommer pesticidfri 
dyrkning omkring vandindvindingsbo-
ringer svarende til godt 2.000 ha. Dette 
indebærer, at naturarealerne i oplandet 
vil øges fra nuværende 6% til ca. 16% 
af oplandsarealet. Landbrugsarealet i 
oplandet vil dermed blive reduceret fra 
i dag at udgøre 68% af oplandsarealet 
til i 2015 at udgøre 56% af oplandsarea-
let, men hvor der således fortsat vil være 
grundlag for en ekstensiv landbrugs-
mæssig udnyttelse på skønsmæssigt ¾ 
af det omlagte areal. 

Landbaseret natur 
Indsatsprogram - oversigt 

Virkemiddel  Målsætning Omkostninger
 Mio. kr./år  

 Omkostninger ved 
sammentænkning 

med VRD- 
indsatsprogram  

Ny natur (Strandeng, mose/fersk 
eng og overdrev) 

Strandeng:  
450 ha 

Mose/eng: 
2.400 ha 

Overdrev:  
600 ha 

1,9

17,0

1,9

0

0

0

Reduceret ammoniakemission (-
50%) fra husdyrbrug >35DE1

450
ejendomme 

(2003) 
(95,7) (90)

Naturpleje – Afgræsning, høslet 
m.m. af nuværende natur 

2.347 ha 
2,5 2,5 

Naturpleje – Rydning, nuværende 
natur

380 ha 1,3 1,3

Forbedrede hydrologiske forhold 
(Inaktivering af grøfter/dræn) 300 km 3,2 3,2

I alt   27,8
(123,5)

7
(97)

Tabel 6.7 

Tabel �.�   
Målsætninger for terrestrisk natur samt omkostninger med og uden sammentænkning 
med Vandrammedirektivet.

Koordineret indsats med 

målopfyldelse for natur 

Beregninger viser, at målopfyldelse i 
terrestriske naturområder i henhold til 
Natura 2000, Regionplan 2005-2013 
samt Rio-aftalen med hensyn til biodi-
versitet, forøger de velfærdsøkonomiske 
omkostninger med i størrelsesordenen 
ca. 28 mio. kr. om året. Af disse kan 
hentes en synergieffekt i form af und-
gåede yderligere omkostninger ved sam-
mentænkning med Vandrammedirekti-
vet på ca. 21 mio. kr. om året. Herved 
vil målopfyldelse for den terrestriske 
natur kunne opnås for yderligere 7 mio. 
kr. (se tabel 6.7). Hertil kommer udgif-
ter til reduktion af ammoniakfordamp-
ning fra landbrug, som er vanskelig at 
estimere, bl.a. som følge af den hastige 
strukturudvikling i landbruget i ret-
ning mod væsentligt færre men større 
bedrifter. Dette vil have stor betydning 
for udgifterne til indførelse af ny tekno-
logi til ammoniakfjernelse. Som følge af 
indsatsprogrammet vil der i sig selv være 
en mindre reduktion i ammoniakemis-

Tørvemosset Sphagnum rubellum i 
højmosen Nybo Mose i Odense Fjords 
opland ved Brahetrolleborg. Foto: Erik 
Vinther. 

Strukturmæssige konsekvenser for 
landbruget i Odense Fjord-oplandet 

Dyrket areal  68.421 ha 

Dyrket areal efter Baseline 2015 67.142 ha 

Landbrugsareal omlagt (VRD) 12.480 ha 

Omlagt andel af samlet 
landbrugsareal …………………….. 

Fordelt på:
 Skov……………………………….. 
 Genskabte vådområder/enge…. 
 Vedvarende græs ………………. 

(overvejende på højbund til   
     grundvandsbeskyttelse)

19%

 2% 
 8% 
 9% 

Tabel side 72 

sionen.  
En synergieffekt kan opnås ved, at 

det arealmæssige behov til genskabelse 
af natur, som er nødvendig i henhold 
til naturmålsætningerne, kan dækkes 
blandt de arealer, der udtages til våd-
områder og vedvarende græs i hhv. ådale 
og på højbund i indsatsprogrammet. I 
indsatsprogrammet udtages således i alt 
5.220 ha til vådområder og ekstensive-
ring i ådale, hvor man kunne tænke sig 
et potentiale for mose/eng, mens der ud-
lægges 4.598 ha højbundsjord til vedva-
rende græs til beskyttelse af grundvan-
det, hvoriblandt der, på lang sigt, kunne 
tænkes et potentiale for genskabelse af 
overdrevsnatur, som bl.a er en væsentlig 
forudsætning for at sikre miljømålene 
for denne naturtype. Det vurderes på 
den baggrund, at naturen kan tilgodeses 
på en måde, der kommer både VRD-
målsætninger og naturmålsætninger til 
gode under forudsætning af, at der gøres 
overvejelser omkring placeringen af den 
genskabte natur samt afstemning med 
jordbundsforhold og forekomst af alle-
rede eksisterende natur.   
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   * vejledende grænseværdi i sommerperioden

Parameter og maksimal grænseværdi 
Udledningens 
størrelse (PE) 

BI5 mg/l Tot-N mg/l Tot-P mg/l NH3-N mg/l 

30 – 999 10 8 1,0 3 

1.000 - 49.999 8 8 0,7 3 (2*) 

> 50.000 8 8 (6*) 0,5 3 (2*) 

6.5 Retningslinier.

Ved meddelelse af tilladelser til udledning af spildevand og andre aktiviteter, der på-
virker vandets tilstand i oplandet til Odense Fjord, gælder følgende retningslinier:

1) Forringelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand som grundvand skal 
forebygges. 

2) Der må ikke ske en øget direkte eller indirekte forurening af overfladevand, med 
mindre denne begrænsning måtte føre til øget forurening på andre områder. 

3) Tilstanden i vandløb, søer, kystvande, vådområder og grundvand skal leve op 
til de fastlagte miljømål, som de fremgår af kapitel 5 og detailkort på www.
odenseprb.ode.mim.dk. Vandområder, hvor målsætningen ikke direkte fremgår 
af detailkort, primært de ca. 2.600 søer større end 100m2, er som udgangspunkt 
omfattet af Vandrammedirektivets basismålsætning og skal således senest 2015 
have opnået som minimum ”god økologisk tilstand”. 

4) Senest 2012 skal de i indsatsprogrammet beskrevne foranstaltninger, eller 
miljømæssigt ligeværdige foranstaltninger, være gennemført. Dog skal bindende 
foranstaltninger gennemføres som beskrevet. Dette gælder både basisforanstalt-
ninger og supplerende foranstaltninger. 

5) Foranstaltningerne bør gennemføres og prioriteres efter tidsplanen, som den 
fremgår af tabel 6.8. 

6) Mindre strenge miljømål, jf. kapitel 5 og detailkort, kan undtagelsesvis fastlæg-
ges umiddelbart omkring spildevandsudledninger. 

7) Al spildevandsudledning til søer og stillestående vandområder i øvrigt skal så 
vidt muligt undgås. 

8) Afvanding af søer og stillestående vandområder i øvrigt skal undgås. 

9) Rørlægning af vandløb skal videst muligt undgås. 

10)  Ved meddelelse af nye tilladelser til udledning af spildevand i oplandet kan 
grænseværdierne, kontrolleret efter reglerne beskrevet i DS2399, ikke overstige: 
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11) Regnbetingede udløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer 
skal som udgangspunkt nedbringes til beregningsmæssigt maksimalt 10 årlige 
aflastninger. Konkrete vurderinger af udledningens påvirkning af recipienten 
kan betinge, at aflastningsfrekvensen må nedbringes yderligere. Ud over at 
nedbringe hyppigheden af aflastninger kan også andre foranstaltninger med en 
miljømæssig ligeværdig effekt tages i anvendelse. 

12) For udledninger fra separate regnvandsudløb gælder, at de skal forsynes med 
min. 23,6 m3 bassinvolumen pr. ha. reduceret opland eller eventuelt som alter-
nativ en olieudskiller, der udviser min. 98 % rensning ved et dimensionsgivende 
regnskyl på 18 l/sek./ha. 

13) Kommunerne i oplandet er ansvarlige for, at der træffes foranstaltninger, f.eks. et 
vagtberedskab, der forebygger eller reducerer virkningerne af forureningsuheld.

 

Ved meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand gælder følgende retnings-
linier:

14) Grundvandsindvindingen må ikke overstige den langsigtede grundvandsdan-
nelse i den enkelte forekomst.

15) Vandindvindingen må ikke påvirke grundvandsstanden så meget, at de tilknyt-
tede overfladevandsystemer og terrestriske økosystemer ikke kan opfylde deres 
miljømål.  

16) I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov 
for vandindvinding og alle behov for opfyldelse af miljømål i tilknyttede overfla-
devandssystemer og terrestriske økosystemer, kan der efter gennemførelse af en 
samfundsøkonomisk vurdering prioriteres således:

1. Befolkningens almindelige vandforsyning
2. Opretholdelse af en miljømæssigt acceptabel tilstand i naturen
3. Andre formål – industri og vanding i jordbrugserhvervene.
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6.6 Tidsplan 

Af tabel 6.8 fremgår tidsplanen for gen-
nemførelse af indsatsprogrammets for-
anstaltninger.

For de forudsatte basisforanstaltnin-
ger, ”baseline”, gælder det på flere om-
råder, at der er tale om initiativer, der 
allerede er igangsat og videreføres i plan-
perioden. Visse tiltag på spildevandsom-
rådet er omfattet af vejledende tidsfrister 

i Fyns Amts Regionplan, hvilket er vide-
reført i denne tidsplan.

For andre virkemidler, særligt på 
landbrugsområdet, forudsættes det at 
den fornødne lovgivning forinden bliver 
gennemført. 

Alle foranstaltninger skal i henhold 
til Vandrammedirektivet være iværksat 
senest ved udgangen af 2012. 

Tabel �.�
Tidsplan for gennemførelse af basis- og 
supplerende foranstaltninger.
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Odense Å ved Hillerslev Bro omgivet af dyrkede arealer. Foto: Erik Vinther.
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Odense Pilot River Basin

7. Overvågningsprogram

Vandrammedirektivet opererer med tre 
former for overvågning: kontrolovervåg-
ning, operationel overvågning og under-
søgelsesovervågning.

Kontrolovervågningen er beregnet til at 
give et billede af den generelle mil-
jøtilstand – herunder udviklingen i 
denne.

Den operationelle overvågning sigter på 
at undersøge tilstanden i de vand-
områder, der i dag ikke opfylder 
de fastsatte miljømål.  Efterhånden 
som målene måtte blive opfyldt, vil 
overvågningen af de pågældende 
vandområder overgå til kontrolover-
vågning.

Undersøgelsesovervågning iværksættes i 
vandområder, hvor det er uafklaret, 
hvorfor miljømålene ikke er opfyldt.

Med udgangspunkt i det allerede eksi-
sterende overvågningsprogram, på visse 
punkter dog justeret under hensyntagen 
til ovenstående, er der opstillet et samlet 
overvågningsprogram for vandområder-
ne i oplandet. Programmet fremgår af 
tabel 7.1 og er sammensat af de to først-
nævnte elementer af Vandrammedirek-
tivets principper for overvågning.

Hertil kommer et program for over-
vågning af påvirkninger af overfladevand 
og grundvand jf. afsnit 7.6. Der henvises 
til detailkort med overvågningslokalite-
ter på www. odenseprb.ode.mim.dk

Efterfølgende beskrives overvågnings-
programmet for de enkelte typer af 
vandområder.

 

Odense Pilot River Basin – Frekvenser for kontrol- og operationel overvågning 

Biologi Hydromorfologi Fysisk-kemiske elementer Akvatisk
medie

Kvalitets-
elementer 

Frekvens
/interval

Kvalitets-
elementer 

Frekvens
/interval

Kvalitets-
elementer 

Frekvens
/interval

Større planter 1 / 2 Hydrologi Kontinuerligt1 Organisk stof 
Næringsstoffer 

4 / 2 

Smådyr 1 / 2 Vandløbs- 
kontinuitet 

1 / 6 

Vandløb 

Fisk 1 / 2 Morfologi 1 / 2 

Prior. og andre 
MFS

4 / efter be-
hov

Planteplankton 
- klorofyl 
- arter 

7 / 2 
7 / 0-2 

Hydrologi 12 / 0-2 Temperatur, ilt, 
salinitet, 
alkalinitet 

7–19 / 2 

Større planter 1 / 2 Næringsstoffer 7-19 / 2 

Smådyr 1 / 0-1 

Søer
(>5 ha) 

Fisk 1 / 0-1 

Morfologi 1 / efter be-
hov

Prior. og andre 
MFS

6 / efter be-
hov

Planteplankton 
- klorofyl 
- arter 

6  / 0-1 
-

Temperatur, ilt, 
salinitet, 
alkalinitet 

6 (1) / 1 

Næringsstoffer 6 (1) / 1 

Søer
(<5 ha) 

Større planter 1 / 0-1 

-

Prior. og andre 
MFS

efter behov 

Planteplankton 35 / 6 Temperatur, ilt, 
salinitet, 

35 / 6 

Større alger 1 / 4 Næringsstoffer 35 / 6 

Blomsterplanter 2 / 6 Prior. og andre 
MFS

1 / 2-6 

Kyst-
vande 

Bunddyr 1 / 6 

Vandstand Kontinuerligt

MFS-effekter på  
biota2

1 / 4-6 

Grund-
vand 

- Næringsstoffer  
Uorganiske stof-
fer
Andre stoffer 

1 /  1-2 

1Kun vandområder med opland > 50 km2

2Biota: muslinger, snegle og fisk 

Tabel 7.1Tabel �.1
Oversigt over det foreslåede program for kontrol- og operational overvågning i 
Odense Pilot River Basin. Frekvens beskriver antallet af årlige målinger, interval beskri-
ver antallet af år, målingen udføres i en �-års-periode. Tabellen omfatter ikke antallet 
af stationer for de enkelte målinger. MFS: Miljøfremmede stoffer. Med hensyn til 
overvågning af påvirkninger henvises til tabel �.�.
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7. Overvågningsprogram

7.1 Vandløb

Blandt oplandets 316 vandløbsområder 
(i alt 1.015 km) opfylder kun 15 (62 km) 
i dag målet om mindst god økologisk 
tilstand (afsnit 5.2.1). Alle øvrige vand-
løbsområder skal derfor ifølge Vand-
rammedirektivet indgå enten i en opera-
tionel overvågning (målet ikke opfyldt) 
eller i en undersøgelsesovervågning (til-
stand og/eller påvirkning ukendt). 

Kontrolovervågning

En del af vandløbsområderne i oplan-
det indgår i dag i et nærmere fastlagt 
nationalt overvågningsprogram (kaldet 
NOVANA), der skal dække behovet for 
kontrolovervågning (jf. Teknisk Anvis-
ning fra DMU nr. 21). Der er her tale 
om i alt 23 stationer, som er placeret i 21 
forskellige vandområder. Blandt disse 
har 2 stationer (2 vandområder) mindst 
god økologisk tilstand, hvilket nogen-
lunde svarer til omfanget af målopfyl-
delsen i oplandet. Imidlertid er små 
vandløb (især type 1) væsentligt under-
repræsenteret i NOVANA. Eftersom det 
er hensigten med kontrolovervågning 
at opnå et repræsentativt billede af den 
økologiske tilstand i vandløb i oplandet 

som helhed, suppleres NOVANA med 
yderligere 22 stationer, primært placeret 
i mindre vandløb (tabel 7.2).

Vandrammedirektivet angiver mini-
mumskrav for valg af overvågningspara-
metre og undersøgelseshyppigheder. De 
parametre og den målehyppighed, som 
anvendes i oplandet, fremgår af tabel 
7.1. 

Operationel overvågning

Ud over NOVANA er der på landsplan 
for 2007 fastlagt et regionalt overvåg-
ningsprogram (DEVANO; DEcentral 
VAnd- og NaturOvervågning), som 
omfatter 11 stationer i vandløbsom-
råder, hvor målet ikke er opfyldt. DE-
VANO skal bidrage til den operatio-
nelle overvågning. Stationerne udvælges 
repræsentativt, således at de realistisk 
afspejler menneskeskabte påvirkninger 
og virkningen af de miljøforbedrende 
foranstaltninger, som kommunerne i de 
kommende år skal iværksætte. Det er 
imidlertid ikke overkommeligt at un-
dersøge tilstanden i alle vandområder. 
Det nødvendige antal vandområder til 
operationel overvågning er derfor valgt 
således: 15 % af type 1-, 30 % af type 
2-, og 70 % af type 3-vandløb (tabel 
7.2). Det betyder i praksis, at i alt 50 
vandløbsområder undersøges. Regnes 
der i gennemsnit med 1,5 station i hvert 
vandområde, giver det i alt 65 stationer. 
Dertil skal lægges yderligere 5 stationer 
fra habitatområde H98 (Odense Å med 
tilløb), hvor de tilknyttede ”habitatar-
ter” og ”habitatnaturtyper” ikke har en 
tilstand, der svarer til gunstig bevarings-
status. Derved bliver det samlede antal 
operationelle stationer 70.

De parametre og den målehyppighed, 
som anvendes i oplandet, fremgår af ta-
bel 7.1. Det hidtil opstillede DEVANO-
program indeholder ikke kvalitetsmål 
for planter, men det vil fremover være 
ønskeligt at have disse med i lysåbne 
vandløb, specielt hvor planterne er på-
virket af grødeskæring.

Inden for habitatområde H98 (Oden-
se Å med tilløb) skal der desuden gen-
nemføres en specialovervågning af Tyk-
skallet Malermusling, Pigsmerling og 
Bæklampret samt naturtyperne 3260 og 
6430 (”vandplanter” og brednære ”høj-
staudesamfund”). Denne overvågning 
vil blive nærmere fastlagt i forbindelse 
med naturplanerne.

Undersøgelsesovervågning

Undersøgelseovervågningen omfat-
ter bl.a. vandområder, hvor tilstand 
og/eller påvirkning er ukendt. I 2007 
påregnes således undersøgt fysiske for-
hold og smådyrfauna på 200 stationer i 
vandløbsområder med ukendt tilstand, 
ligesom passagemulighederne for fisk 
forbi udvalgte spærringer/fiskepassager 
undersøges. Denne type overvågning er 
behovsbetonet og beregnet til at støtte 
op om og supplere den operationelle 
overvågning. Den vil således også skulle 
tages i anvendelse, når der er behov for 
mere detaljeret at belyse effekter af ud-
førte restaureringer eller særlige forure-
ninger af vandløbsområder.

Kontrol-
overvågning 

Operationel 
overvågning 

NOVANA 
(2004-2009) 

23 - 

DEVANO 
(2007) 

- 11 

Supplerende 
undersøgelser

22 59 

I alt 45 (14) 1 70 (23) 2

1 Heraf type 1: 30; type 2: 9, type 3: 6.
2 Heraf type 1: 47; type 2: 17; type 3: 7  
(heraf 5 i medfør af Habitatdirektivet)

Tabel �.�
Antal overvågningsstationer i vandløb i 
oplandet til Odense Fjord. Tal i parentes 
angiver % dækning af det samlede antal 
vandområder (NOVANA med supple-
ment), eller antal vandområder, som må 
formodes ikke at opfylde mindst ”god 
økologisk tilstand” (DEVANO med sup-
plement).

Overvågning af fysiske forhold i vand-
løb. Foto: Frank G. Larsen.
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7.2 Søer

Kontrolovervågning 

Denne dækkes principielt af det lands-
dækkende overvågningsprogram NO-
VANA.  I oplandet er 8 af i alt 14 søer 
større end 5 ha omfattet af denne over-
vågning. Det drejer sig om Arreskov Sø, 
Nørresø, Dallund Sø, Langesø, Grus-
gravssø 7.1, Fjellerup Sø, St. Øresø og 
Søbo Sø. Blandt de mindre søer er 15 på 
0,1-5 ha og 7 småsøer (0,01-0,1 ha) om-
fattet af NOVANA. Dette svarer til hhv. 
1,4% og 0,5% af det samlede antal søer 
i disse størrelseskategorier. 

Arreskov Sø er sammen med 19 an-
dre danske søer udvalgt til at indgå i et 
særligt intensivt overvågningsprogram, 
der skal give en detaljeret beskrivelse af 
natur- og miljøtilstanden i søerne for 
at kunne påvise såvel naturgivne som 
menneskeskabte ændringer i søerne. 
Desuden skal programmet levere viden 
til bl.a. konsekvensvurderinger og sce-
narieanalyser for de øvrige søer. 

Operationel overvågning 

Der er 6 søer >5 ha, som ikke er omfat-
tet af NOVANA. Da disse alle er i ri-
siko for ikke at opfylde målsætningen i 
2015, skal de omfattes af en operationel 
overvågning, der som udgangspunkt skal 
foretages hvert tredje år. Denne er ind-
befattet i det DEVANO-program, der 
for hele Fyn i øjeblikket omfatter 4 søer. 
Med disse ressourcer kan der overvåges 
ca. 1 af disse 6 søer pr. år, hvilket giver 
en overvågning ca. hvert 6. år.

Af de ca. 2.600 mindre søer vil stør-
stedelen skulle omfattes af en opera-
tionel overvågning, fordi de ikke op-
fylder deres miljømål. Det vil dog kun 
være muligt at undersøge en brøkdel af 
disse. Ifølge Vandrammedirektivet kan 
man dog i forbindelse med overvågning 
gruppere dem på basis af deres type og 
oplandets karakter, hvorefter overvåg-
ningen kan foretages på en delmængde 
af søerne. Der er ikke i øjeblikket plan-
lagt overvågning af disse mindre søer.

Undersøgelsesovervågning

Undersøgelsesovervågning bruges, hvor 
der er behov for en nærmere afklaring af 
årsagen til manglende målopfyldelse, el-
ler hvor effekten af særlige indgreb skal 
følges. Som eksempler på undersøgelses-
overvågning kan nævnes: Opgørelse og 
kildeopsplitning af belastningen fra op-
landet til udvalgte søer, undersøgelse af 
særlige belastninger, f.eks. fra andehold, 

undersøgelse af belastning og koncen-
tration af miljøfarlige stoffer i sediment 
eller vandfase, effekt af restaurerings-
indgreb. I 2007 undersøges stikprøver 
af næringsstofudledningen til visse søer, 
samt effekten af restaurering af Sønder-
by Sø.

Måling af vandets gennemsigtighed - sigtdybden - er en enkel metode til at beskrive 
søens miljøtilstand. Foto: Jette Christiansen.
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7.3 Vådområder

Vandløb, søer og kystvande udgør sam-
men med tilstødende vådområder plan-
lægningsenhederne i vandplanerne. 
Velfungerende vådområder med bl.a. 
en ”naturlig hydrologi” er ofte en for-
udsætning for, at tilstødende vandløb, 
søer og kystområder kan nå Vandram-
medirektivets mål om en ”god økologisk 
tilstand”, og omvendt er velfungerende 
vandløb, søer og kystvande ofte helt af-
gørende for vådområdernes tilstand.

Vådområderne må derfor indgå som 
en integreret del af både kontrol-, opera-
tionel og undersøgelsesovervågning.

Et overvågningsprogram for vådområ-
derne bør sammensættes af delelementer 
fra NOVANA, således at resultaterne fra 
de forskellige overvågningsprogrammer 
er sammenlignelige og kan indgå som 
delmængder i en samlet overvågning.
Overvågning af vådområderne bør der-
for bestå af en til flere af de parametre, 
der er nævnt i tabel 7.3.

Der bør desuden foretages en under-
søgelsesovervågning af vandoplandets 
kilder, både fordi kilderne udgør en me-
get vigtig del af vandområderne og fordi 
kendskabet til kilderne i høj grad bygger 
på en indirekte viden opnået via botani-
ske indikatorer og grundvandsmodeller. 
Overvågningen skal tilvejebringe det 
nødvendige grundlag for at inddrage 
kilderne i de kommende vand- og na-
turplaner og forbedre grundvandsmo-
dellerne, således at de i højere grad end 
nu kan benyttes til at vurdere vandind-
vindingens effekt på vådområder, søer 
og vandløb.

Overvågning af vådområder 

 Opdeling af de enkelte vådområder i habitatnaturtyper og hovednaturtyper (jf. 
Teknisk anvisning til kortlægning af terrestriske naturtyper) 

 Vegetationsanalyser (pin point) i 1-20 analysefelter på 50x50 cm i hver af de 
lysåbne naturtyper (jf. Teknisk anvisning til overvågning af terrestriske 
naturtyper) 

 Indsamling af supplerende data (artsliste, dækningsgrad af vedplanter) i 1-20 
cirkler med radius på 5 m udlagt i hver af de lysåbne naturtyper (jf. Teknisk 
anvisning til overvågning af terrestriske naturtyper) 

 Analyse af C/N-forhold, fosfortal og pH i 1-10 jordprøver i hver af de lysåbne 
naturtyper. I kilder, hængesæk og højmoser udtages 1-10 vandprøver til 
bestemmelse af pH, ledningsevne, NOx

- (jf. Teknisk anvisning til overvågning af 
terrestriske naturtyper) 

 I sumpskove foretages vegetationsanalyse og supplerende dataindsamling i 1-
20 felter samt analyse af C/N-forhold, fosfortal og pH i 1-10 jordprøver (jf. 
Teknisk anvisning til overvågning af skovnaturtyper) 

 Udfyldning af standardfeltskema til belysning af artsindhold, struktur og 
invasive arter på hele vådområdet (Feltskema udviklet af DMU). 

Tabel 7.3 

Tabel �.�
Parametre i overvågning af vådområder

Vegetationens indhold af arter og deres dominans bestemmes ved hjælp af den 
såkaldte ”pin point-metode”. Ved at gentage undersøgelsen over flere år fås et udtryk 
for vegetationens udvikling. Pin-point metoden benyttes i dag i det terrestriske over-
vågningsprogram under NOVANA. Foto: Erik Vinther.



Miljøcenter Odense

�1

7. Overvågningsprogram

7. 4 Grundvand

Overvågningsprogrammet for grund-
vand består af kontrolovervågning og 
operationel overvågning. Kontrolover-
vågning skal følge udviklingen i grund-
vandskvaliteten i grundvandsforekom-
sterne med en frekvens på 1 gang hvert 
6. år. Den operationelle overvågning har 
til formål at følge udviklingen i grund-
vandskvaliteten i forekomster, der er i 
risiko for ikke at kunne opfylde mål-
sætningen, og skal foregå mindst 1 gang 
om året.

Overvågningen af grundvandsfore-
komsterne inden for Odense Fjord-
oplandet udgøres af en rutinemæssig 
overvågning af alle vandværksboringer 
samt en særlig overvågning af 3 statslige 
overvågningsområder, der ligger helt el-
ler delvist inden for oplandet. 

Der er i alt 255 vandværksboringer 
inden for Odense Fjord-oplandet, der 
analyseres minimum hvert 3. 4. eller 5. 
år. Langt de fleste vandværksboringer 
analyseres hvert 3. år.  Der analyseres 
for næringsstoffer, uorganiske stoffer 
samt pesticider og andre miljøfremmede 
stoffer. 

Overvågning i de 3 nationale over-
vågningsområder består af 21 boringer, 
hvorfra der udtages prøver hvert 6. år 
eller hvert år afhængig af udviklingen 
i grundvandskvaliteten. Der analyseres 
for næringsstoffer, uorganiske stoffer og 
miljøfremmede stoffer, herunder pesti-
cider.

Det vand, der indvindes på vandvær-
kerne, er ofte af ældre dato – dvs. mere 
end 40 år gammelt. Som følge heraf 
er overvågning ikke specielt egnet til 
at følge en begyndende forurening af 
grundvandet, idet forureningen har 
været mange år undervejs, inden den 
registreres i grundvandet. Det nationale 
overvågningsprogram er i højere grad 
målrettet det nydannede og mere over-
fladenære grundvand, således at der på 
nationalt plan kan tages initiativer til at 
forhindre en forurening, hvis overvåg-
ningsprogrammet indikerer, at det øvre 
grundvand forurenes.

Samlet indgår 275 boringer i over-

vågningen. Med den anvendte analyse-
frekvens betyder det, at ca. 90 boringer 
hvert år analyseres for næringsstoffer, 
uorganiske sporstoffer og miljøfrem-
mede stoffer.

Prøvetagning ved jordvandsstation. Foto: Bjarne Andresen.
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7.5 Kystvande

Kystvandene omfatter alene Odense 
Fjord, opdelt i den indre del, Seden 
Strand, og den større yderfjord. Der er 
udpeget tre vandområder i fjorden, for-
uden Seden Strand to vandområder i den 
ydre del. Sidstnævnte opdeling er be-
grundet i, at den vestlige del af yderfjor-
den er højt målsat ved udpegning som 
naturvidenskabeligt referenceområde 
(se kapitel 2 og 5). Odense Fjord indgår 
i den nationale (NOVANA)overvågning 
med et omfattende måleprogram, der 
også omfatter målinger af stoftilførsler 
til fjorden (se kap. 7.6) samt kørsel af en 
dynamisk, 3-dimensionel fjordmodel. 
Ud over de generelle overvågningshen-
syn er hensigten med det udbyggede 
måleprogram bl.a. at opnå en bredere sy-
stemforståelse, herunder forhold vedrø-
rende årsag og virkning, videreførelse af 
lange tidsserier mht. påvisning af eksem-
pelvis klimaeffekter, fortsat udvikling af 
modelværktøjet etc. Overvågningen er 
derfor for de fleste kvalitetselementer 
mere udbygget end minimumskravene i 
Vandrammedirektivet foreskriver.

Kontrolovervågning

Denne dækkes i princippet af NOVA-
NA. Men da alle tre udpegede vandom-
råder i Odense Fjord er i risiko for ikke 
at opfylde målsætningerne, er de selv-
skrevne til at indgå i den operationelle 
overvågning (se herunder).

Operationel overvågning

Ingen af de tre vandområder, som Oden-
se Fjord er opdelt i, opfylder målsætnin-
gerne ved at have god økologisk status 
(se kapitel 5) og skal derfor omfattes af 
den operationelle overvågning. 

Frekvensen af overvågningen fremgår 
af tabel 7.1. De fysisk-kemiske parametre 
og fytoplankton overvåges hyppigt, fordi 
de vandskiftemæssige forhold i fjorden 
er så dynamiske, at der ud over en be-
tydelig horisontal variation er en meget 
stor tidsvariation. Den pelagiske over-

vågning foregår 
på 2 stationer, 
én i inderfjorden 
og én i det dybe, 
lagdelte område 
i yderfjorden. 
Den føromtalte 
markante varia-
tion fordrer, at 
overvågningen 
også burde om-
fatte en pelagisk 
station i det 
vestlige vand-
område i yder-
fjorden, som jf. 
kap. 5 skal opnå 
høj økologisk 
tilstand.

NOVANA-programmet i Odense 
Fjord indebærer, at overvågning af bio-
logiske kvalitetselementer som bund-
fauna og makrofytter (såvel større alger 
som blomsterplanter) omfatter relativt 
mange stationer og transekter.

Overvågningen af miljøfremmede 
stoffer er omfattende, men der er ikke 
lagt vægt på så hyppige målinger af 
koncentrationer, som det ellers fremgår 
af Vandrammedirektivet. Til gengæld 
omfatter overvågningen – foruden må-
linger af forekomster i sediment og biota 
(muslinger, fisk) – i stedet en række må-
linger af effekterne af miljøfremmede 
stoffer på snegle, muslinger og fisk. 

Undersøgelsesovervågning

En markant næringsstofkilde til alge- 
og plantevækst er omsætning i og efter-
følgende afgivelse (flux) fra sedimentet. 
Denne interne belastning er nødvendig 
at kvantificere og sætte i relation til den 
antropogene, landbaserede belastning. 
Dette gælder ikke mindst mht. de fos-
forpuljer, der er  ophobet i sedimentet i 
tiden, før den omfattende spildevands-
rensning blev iværksat, og det er således 
nødvendigt at følge udviklingen i fosfor-
aflastningen.

Det kan være nødvendigt at udvikle 

programmer, der specielt fokuserer på de 
fysiske påvikninger, som fjorden udsæt-
tes for (skibsfart, oprensning af sejlren-
der, mv.).

Ålegræsset i Odense Fjord er gået mar-
kant tilbage i de senere år, trods visse 
forbedringer i vandkvaliteten. Årsagen 
hertil er endnu ikke tilstrækkeligt klar-
lagt, hvorfor det er nødvendigt at iværk-
sætte supplerende programmer, der kan 
belyse problemstillingen yderligere. 

Der kan blive behov for at undersøge 
fysiske og økologiske effekter af de in-
vasive arter, der er konstateret i Odense 
Fjord. Der er her tale om den kinesiske 
uldhåndskrabbe (Eriocheir sinensis), der 
er kendt for at kunne underminere diger 
og dæmninger, men som foreløbigt kun 
er meget sparsomt registreret i Odense 
Fjord, samt Dusktang (Dasya baillou-
viana), en rødalgeart, der efterhånden 
synes at være etableret i fjorden. Des-
uden er der især i de senere år konstate-
ret opblomstringer af potentielt toksiske 
algearter i Odense Fjord; opblomstrin-
gerne har lejlighedsvis givet anledning 
til fiskedød i havbrug og bunddyrdød i 
de fynske farvande, og der vil være brug 
for at undersøge effekterne på fisk og 
bunddyr i Odense Fjord ved sådanne 
opblomstringer. 

Prøvetagning i havet med rosettevandhenter og CTD-sonde. Foto: 
Fyns Amt.
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7. Overvågningsprogram

7.6 Påvirkninger

Selv om overvågningen af miljøtilstan-
den af de enkelte typer af vandområder 
kan give indikationer på, hvilke typer af 
påvirkninger der influerer på miljøtil-
standen, er det nødvendigt også direkte 
at overvåge de enkelte påvirkninger med 
henblik på sikkert og omkostningseffek-
tivt at kunne målrette den nødvendige 
miljøindsats og følge effekten af miljø-
indsatsen. Overvågning af påvirkninger 
kan også være nødvendig for i tide at 
kunne sætte ind og forhindre en for-
værret miljøtilstand af vandområderne 
som følge af ændret påvirkning, særligt 
i forbindelse med vandområder, hvor 
effekten på vandområdet af en ændret 
påvirkning først ses mange år efter, at 
påvirkningen er ændret. Påvirkninger 

kan f.eks. være spildevandsudledninger, 
næringsstoftab fra landbrugsdrift eller 
den fysiske påvirkning fra vandløbsre-
gulering og vandløbsvedligeholdelse, 
jf. også tabel 3.1. For at kunne adskille 
den menneskeskabte påvirkning fra den 
naturbetingede er det nødvendigt også 
at udføre overvågningsaktiviteter, der 
identificerer størrelsen af den naturbe-
tingede påvirkning, f.eks. størrelsen af 
den naturbetingede næringsstoftilførsel.     

Overvågningen af de enkelte påvirk-
ninger er bl.a vigtig i undersøgelses-
overvågningen, hvor man skal belyse 
sammenhængen mellem påvirkning og 
miljøtilstand – dvs. effekten på miljø-
tilstanden af påvirkninger og ændringer 
i disse. Overvågningen sker enten ved 

direkte registrering af størrelsen af på-
virkningen eller ved modelberegning af 
påvirkningen ud fra statistiske og geo-
grafiske oplysninger, som kan karakte-
risere påvirkningen. Det vil i praksis af 
ressourcemæssige årsager være umuligt 
regelmæssigt direkte at overvåge/regi-
strere størrelsen af alle påvirkninger af 
hvert enkelt vandområde. Ser man f.eks. 
på det diffuse tab af næringsstoffer fra 
bl.a landbrugsområder, vil denne på-
virkning skulle overvåges ved en kombi-
nation af direkte målinger, der beskriver 
påvirkningen på bestemte lokaliteter, 
og modelberegninger af størrelsen af 

OVERVÅGNING AF PÅVIRKNINGER 

Forurenende stoffer (næringsstoffer, organisk stof og miljøfremmede stoffer) 
Spildevandsudledninger 

 Måling af udledning fra kommunale renseanlæg (kommune) 
 Geografiske oplysninger om placering af udledninger og nedbørsoplandet/kilden til udledninger. Statistiske oplysninger om 

opland/kilde samt eventuelle godkendelsesvilkår for udledninger (kommune). 
 Modelberegning af udledning fra regnbetingede udløb og spredte bebyggelser. 
 Måling af udledning fra udvalgte regnbetingede udløb samt udløb fra spredte bebyggelser.   

Tab af næringsstoffer fra landbrugsdrift: 
 Måling af diffus næringsstofafstrømning i vandløb, der afvander landbrugsområder 
 Måling af næringsstofudvaskning og drænafstrømning fra marker 
 Måling af næringsstofindhold i øvre grundvandsmagasiner i landbrugsområder  
 Måling af næringsstofdepositionen på vand- og landflader i landbrugsområder 
 Statistiske og geografiske oplysninger om landbrugsproduktion/drift, herunder oplysninger for enkeltbedrifter, og oplysninger 

om forbruget af hjælpestoffer som gødning, pesticider og importeret foder (”Danmarks Statistik”, ”Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri”). 

 Statistiske og geografiske oplysninger om planlagt og godkendt ændring af landbrugsproduktion/drift for enkeltbedrifter 
(kommune)  

Baggrundstab af forurenende stoffer 
 Diffus afstrømning af organisk stof, næringsstoffer mv. i vandløb, der afvander naturarealer 

Emission af forurenende stoffer fra industri 
 Luftemissionsmåling fra industrier (industri) 
 Statistiske og geografiske oplysninger om emissioner fra transportarbejde, kraftværker, husholdninger og industri/virksomheder 

Luftbåren deposition af forurenende stoffer på vand- og landflader 
 Modelberegnet deposition distribueret til forskellige typer af vand- og landflader i oplandet. 
 Måling af deposition i by- og landområder med forskellige lokale kildestyrker  

Fysisk påvirkning 
 Statistiske og geografiske oplysninger om vandløbsregulering, dræning og vedligeholdelse (kommuner). Dertil kommer 

oplysning om udførte restaureringer 
 Registrering af lokaliteter med erosion langs vandområder   
 Registrering af fysisk påvirkning fra bl.a. vandindvinding ved synkrone vandføringsmålinger i vandløb i 

minimumsafstrømningssituationer, samt pejlinger af grundvandsstand i vådområder 
 Statistiske og geografiske oplysninger om vandindvinding (kommuner) 
 Registrering af omfanget af jagt og fiskeri i forbindelse med søer og fjorden   
 Påvirkning fra sejlads (rekreativ, kommerciel) og fra vedligeholdelse af sejlrender og havneanlæg  

Tabel 7.4 

Tabel �.�
Overvågning af påvirkninger. Hvor 
overvågningsdata indsamles af andre 
end Miljøministriet, er dette anført i 
parentes.
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7.6 Påvirkninger

påvirkningen baseret på statistiske og 
geografiske oplysninger om landbrugs-
produktionen/driften i lokalområdet. 
Målingerne er til enhver tid nødvendige 
for løbende at kunne kalibrere og verifi-
cere de anvendte modeller til beskrivelse 
af påvirkningen.     

Overvågningsprogrammet for påvirk-
ninger af vandområder i Odense Fjord-
oplandet fremgår af tabel 7.4. Pro-
grammet omfatter overvågning af såvel 
påvirkninger med forurenende stoffer 
som fysiske påvirkninger.  

Vandløb

Der er for vandløb især tale om påvirk-
ninger i form af tilførsel af forurenende 
stoffer og fysiske forstyrrelser af vandlø-
bene og deres nære omgivelser.

Udledninger fra kommunale rense-
anlæg overvåges af kommunerne som 
led i deres egenkontrol. Kommunerne 
vil derudover skulle foretage en over-
vågning af såvel regnvandsbetingede 
spildevandsundledninger (aflastnings-
omfang og hyppighed) som afløb fra – i 
det mindste -  udvalgte spredtliggende 
ejendomme. Der findes ingen program-
mer for måling af afstrømning af pe-
sticider fra landbruget, men modeller 
er under udvikling i forbindelse med 
de af Miljøstyrelsen finansierede pesti-
cidforskningsprojekter. Derimod er der 
udviklet modeller for bestemmelse af 
tabet af kvælstof fra landbruget, ligesom 
tilsvarende modeller er under udvikling 
for fosfor.

Fysiske påvirkninger i form af vand-
løbsvedligeholdelse (hyppighed, tids-
punkt, omfang og metode) skal frem-
over dokumenteres ud fra de kommunale 

vandløbsregulativer og protokoller over 
den aktuelt udførte vedligeholdelse. 
Desuden skal forekomst af spærringer 
i hele vandløbssystemer dokumenteres, 
især i de mindre vandløb (udformning, 
højde m.v.) samt i de af kommunerne 
udførte restaureringer, og placeringen 
angives på kort. Derudover vil omfan-
get af vandindvinding og betydningen 
heraf for især de mindre vandløb (med 
tilknyttede kilder) skulle dokumenteres. 
Endelig vil driften af de vandløbsnære 
arealer skulle registreres for at man kan 
vurdere dennes betydning for vandløbe-
nes tilstand og forbedringspotentiale.

Søer

De vigtigste påvirkninger, der forhin-
drer målopfyldelse i søerne, stammer 
fra tilførslen af næringsstoffer, fosfor og 
kvælstof fra oplandet og i et vist omfang 
fra luften. Målinger af tilførslen fra op-
landet gennemføres i øjeblikket kun på 
Arreskov Sø, idet tilførslen til de øvrige 
søer vurderes på grundlag af modeller, 
ud fra bl.a. arealanvendelsen i oplandet. 
For en række søer indgår desuden tidli-
gere målinger af vand- og næringsstof-
transport i modellerne. For at verificere 
modellernes resultater udtages stikprø-
ver af vandføring og stoftransport i til-
løbene til søerne. Hvis det viser sig, at 
denne fremgangsmåde ikke er tilstræk-
kelig, må der i højere grad gennemføres 
egentlige stoftransportmålinger ved de 
enkelte søer. 

Da tilførslen af miljøfarlige stoffer til 

søerne ikke generelt synes at udgøre en 
hindring for søernes målopfyldelse, har 
måling af dette en lav prioritet og gen-
nemføres ikke i øjeblikket.  På landsplan 
er der dog planlagt en screening for mil-
jøfarlige stoffer i visse vandløb og søer, 
hvoraf nogle kan ligge i Odense Fjords 
opland.

Kystvande

Det er afgørende vigtigt at klarlægge 
omfanget af de faktorer, som bidrager 
til at påvirke Odense Fjord, og denne 
overvågning må nødvendigvis foretages 
parallelt med den allerede omtalte over-
vågning. Der har traditionelt været en 
veludviklet overvågning af tilførslerne 
af næringsstoffer til fjorden, primært via 
intensivt drevne målestationer i Odense 
Å og noget mindre intensivt drevne sta-
tioner i tre mindre vandløb. Her blev 
transport af kvælstof, fosfor og organisk 
stof målt. Tilsammen måltes op til 80 
% af stoftilførslerne til fjorden. Denne 
monitering er nu kun ekstensiv. Den in-
tensive overvågning skal genetableres i 
form af undersøgelsesovervågning, som 
således skal videreføres. 

Overvågning af tilførsel af miljøfarlige 
stoffer via Odense Å er ophørt som NO-
VANA-aktivitet. Det er nødvendigt at 
genetablere og udbygge overvågningen 
af tilførslen af miljøfremmede stoffer til 
Odense Fjord. Der skal endelig etableres 
en overvågning af de fysiske påvirknin-
ger fra sejlads og fra vedligeholdelse af 
sejlrender og havneanlæg.Gylletank. Foto: Bjarne Andresen.

Ejby Mølle Renseanlæg. Foto: Nils Daell Kristensen.
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Odense Pilot River Basin

Ifølge Vandrammedirektivet skal der i 
Vandplanen foretages en beskrivelse af, 
hvorledes offentligheden har været ind-
draget i planprocessen. I dette afsnit 
beskrives erfaringer fra offentlighedens 
inddragelse i Odense Pilot River Basin  
- projektet, og der drages paralleller til 
offentlighedsprocessen efter Miljømåls-
loven. 

Vandrammedirektivets bestemmel-
ser gennemføres i Danmark ved Miljø-
målsloven, der beskriver den arbejds- og 
planlægningsproces, der skal gennemfø-
res for at opnå Vandrammedirektivets 
mål om “god økologisk tilstand” i alle 
overfladevande og grundvand. Miljø-
målsloven foreskriver en proces, hvor 
offentligheden ad flere omgange har 
mulighed for at bidrage med forslag og 
kommentarer. Af tabel 8.1, ses hvor of-
fentligheden har mulighed for at bidrage 
til gennemførelse af Vandrammedirekti-
vets målsætning. 

8. Inddragelse af offentligheden

Arbejdsprogram og tidsplan for 
processen med udarbejdelse af 
vandplaner. 

Offentliggøres senest  
22. december 2006. 

Høringsfrist: 
6 måneder 

Idefasen indledes samt forslag til 
oversigt over væsentlige 
vandforvaltningsmæssige opgaver 

Materiale offentliggøres 
senest 22. juni 2007. 

Høringsfrist: 
6 måneder 

Forslag til vandplaner Offentliggøres senest  
22. december 2008. 

Høringsfrist: 
6 måneder 

Forslag til kommunale handleplaner Offentliggøres senest  
22. juni 2010 

Høringsfrist 
8 uger 

Tabel �.1
Offentlighedens muligheder for bidrag 
til den officielle gennemførelse af Miljø-
målsloven.

Nærværende vandplan er som tidlige-
re beskrevet udarbejdet som et pilotpro-
jekt forud for den officielle tidsplan for 
implementering af Vandrammedirekti-
vet, og i Danmark, Miljømålsloven. Det 
har derfor ikke været muligt og ej heller 
haft mening at invitere offentligheden 
til at deltage og bidrage som beskrevet 
i Miljømålsloven. Pilotprojektet har 
derfor valgt at inddrage offentligheden 
på en noget anderledes måde, både for 
at sikre offentlighedens input til denne 
pilotvandplan og samtidig at opnå nye 
erfaringer i arbejdet med offentlighe-
dens inddragelse i planprocessen. I det 
følgende beskrives, hvordan offentlighe-
den er blevet inddraget undervejs i pro-
cessen med at udvikle vandplanen, samt 
resultaterne heraf. 

8.1 Introduktion 
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8. Inddragelse af offentligheden

For at sikre en succesrig implementering 
af en vandplan er det nødvendigt, at der 
er en almen accept af planen, af foreslå-
ede miljømål og af de virkemidler, der er 
nødvendige for at kunne nå miljømålene 
i det omhandlende geografiske vandop-
land. Dette nødvendiggør en tidlig 
identifikation af alle interessenter samt 
deres deltagelse i vandplanprocessen, 
hvilket vandmyndigheden gennemførte 
fra starten af projektet. Et overblik over 
interessenter er givet i tabel 8.2.

Vigtige elementer i frembringelse af 
denne vandplan har været en artikel 5-
analyse (basisanalyse) med risikoanalyse 
og udvikling af et omkostningseffektivt 
indsatsprogram. Disse rapporter er alle 
udarbejdet af vandmyndigheden og har 
været drøftet med interessenter i Odense 
Fjord-oplandet. 

og rapporter og for, at det lokale/regio-
nale politiske niveau var informeret om/
enige i de beslutninger, der blev taget på 
baggrund af basisanalysen, risikovurde-
ringen og det omkostningseffektive ind-
satsprogram. For yderligere at kvalitets-
sikre det omfattende arbejde blev der i 
foråret 2004 dannet en ekstern teknisk 
rådgivende følgegruppe med formå-
let at drøfte resultater og rapporter i et 
forum af professionelle personer. Sent i 
processen i foråret 2006 blev en miljø-
økonomisk rådgivende ekspertgruppe 
dannet for at kvalitetssikre resultaterne 
fra omkostningseffektivitetsanalysen af 
indsatsprogrammet.  

Som beskrevet ovenfor blev forbere-
delsen af pilotvandplanen gjort til et sær-
ligt tema i den lovbestemte regionplan 
2005. Yderligere er hjemmesiden www.
odenseprb.ode.mim.dk blevet opbygget, 
for at offentligheden kan informeres om 
projektet og pilotvandplanen. 

8.2 Offentlig oplysning og høring i pilotprojektet 

Interessenter 

Niveauet for 
repræsentanter 

Hovedaktører Andre myndigheder Handels- og forretnings 
interesser, forskning etc.  

NGO’er og foreninger 

Fyns Amt/ 
Miljøcenter Odense 

Kommuner Lokal industri,  Danmarks 
Sportsfiskerforbund 

Repræsentanter for private 
konsulentfirmaer 

Danmarks Jægerforbund 

Dansk Landbrug samt  
3 lokale 
landbrugsorganisationer: 
Fyns Familielandbrug 
De fynske Landboforeninger 
Patriotisk Selskab 
Fonden Fyntour  
(Fyns turistforening) 

Lokalt og 
regionalt  

Foreningen af private 
vandværker på Fyn 

Skov- og Naturstyrelsen  Dansk industri, 
DanskLandbrug 

Dansk ornitologisk 
forening 

Miljøstyrelsen  Danske Vand- og 
Spildevandsforening 

Danmarks 
Naturfredningsforening 

Miljøministeriet  Danske Regioner  Dansk Gartneri Skovdyrkerforeningen 
Nationalt  

Fødevareministeriet  Fødevareøkonomisk 
Institut 

Universiteter og 
forskningsinstitutioner 

Friluftsrådet 

Alle interessenters foreninger blev in-
viteret til en række møder forberedt af 
vandmyndigheden med henblik på in-
volvering af offentligheden i de forskel-
lige trin i forberedelsen af en vandplan.

Planen for offentlig oplysning og hø-
ring indeholder følgende elementer:
•	 Involvering af interessentgrupper 

gennem:
En national faglig følgegruppe
En regional politisk følgegruppe
En teknisk arbejdsgruppe
En miljøøkonomisk ekspertgruppe

•	 Specielt tema i Regionplan Fyn 
2005

•	 Udvikling af en projekthjemmeside

I foråret 2003 blev de to første råd-
givende følgegrupper dannet: den na-
tionale faglige følgegruppe og den re-
gionale politiske følgegruppe. De to 
grupper blev dannet for at sikre både 
en høj professionel kvalitet af arbejdet 

Tabel �.�

Interessenter i Odense Fjord-oplandet



Miljøcenter Odense

��

8. Inddragelse af offentligheden

1.  Tekniske kommentarer
2. Kommentarer relateret til definition af miljømål og referencetil-

stand
3.  Politiske kommentarer
4.  Kommentarer til processen 

Kort summeret er indholdet af kommentarerne i de forskellige kategorier som følger:  

1.  Tekniske kommentarer
• Opklaring af faktuelle forhold

• Konkrete forslag til forbedring af vandområders karakterisering

• Identificering af manglende redskaber i gennemførelsen af Basisanalysen

• Forslag til, hvordan modificerede vandområder kan defineres 

• Forslag til gennemførelse af omkostningseffektivitetsanalysen af 

 indsatsprogrammet. 

2.  Kommentarer relateret til defintion af miljømål og referencetil-
 stand
• Input til definition af miljømål

• Forslag til redskaber til fastsættelse af nuværende tilstand og definition af 

mål

• Videnskabelig støtte til definition af miljømål

• Støtte til valg af, hvor langt tilbage i tiden vandmyndigheden skal for at 

definere referencetilstanden

• Forslag til definition af referencetilstand

• Nødvendig koordination med andre EU-direktiver

3.  Politiske kommentarer
• Kritik af miljømål; nogle ønsker dem mere vidtgående, andre mindre

• Krav om, at pilotbasisanalysen ikke publiceres

• Udtrykker nødvendigheden af korrekt og up-to-date økonomisk vurdering 

(af indsatsprogrammet)

• Synspunkter på omkostninger ved implementering af vandplanen

4.  Kommentarer til processen 
• Spørgsmål om ensartet opfattelse af valg af ambitionsniveauet

• Opmærksomhed på nødvendigheden af samarbejde mellem involverede 

parter

• Kritik af arbejdsformen under første del af samarbejdet

• Ros til arbejdsformen under sidste del af samarbejdet

• Krav om fremsættelse af forslag til, hvordan miljømål og virkemidler gøres 

operationelle

• Opbakning til muligheder for tekniske løsninger i relation til landbrugsemis-

sioner

8.3 Hvilken slags kommentarer har vandmyndigheden modtaget ?

Projektet har draget stor fordel af de tilknyttede fire følgegrupper. Især den tekniske 
arbejdsgruppe har bidraget med en større mængde kommentarer. Kommentarerne fra 
alle fire følgegrupper kan opdeles i følgende kategorier:
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Vandmyndigheden har håndteret kom-
mentarerne på forskellig måde. I relation 
til tekniske kommentarer er aktuelle 
nødvendige ændringer blevet indarbej-
det i basisanalysen, risikovurderingen 
og indsatsprogrammet. Et overblik over 
alle kommentarer kan ses i referater fra 
møderne.

Kommentarer til definition af re-
ferencetilstand og miljømål er blevet 
håndteret på tre forskellige måder. Kon-
krete svar er givet på spørgsmål vedrø-
rende metode. Desuden er forslag til, 
hvilke elementer der bør indgå i fastsæt-
telse af definitionen af miljømål og re-
ferencetilstand, blevet vurderet. Endelig 
er spørgsmål omhandlende koordine-
ringen med andre EU-direktiver blevet 
diskuteret internt i vandmyndigheden 
og i andre myndighedsinstanser. 

Nogle af de mere politiske kom-
mentarer har fået amtsrådspolitikere til 
at svare direkte på disse kommentarer. 
I relation til kommentarer til proces-
sen så har disse kommentarer henledt 
opmærksomheden på arbejdsprocessen 
og måden, hvorpå samarbejdet interes-
senter imellem og mellem interessenter 
og vandmyndigheden er udført. Under 
diskussionerne om basisanalysen blev 
det tydeligt, at der i processen havde 
været et behov for mere plads og tid til 
en gensidig udveksling af informationer 
og dialog imellem interessenterne. Un-
der forberedelsen af indsatsprogrammet 
havde interessenterne opnået et højere 
informationsniveau, og processen fore-
gik lettere, men var dog stadig tidskræ-
vende.   

8.4 Hvilke typer af handling er der sket på 
baggrund af kommentarerne?

8.5 Fremtidige tiltag, der bør iværksættes, 
når den egentlige vandplan skal implemen-
teres

For fremover at sikre et højt niveau af 
deltagelse og engagement er det nød-
vendigt at danne et samarbejdsforum 
for naturligt afgrænsede hoved- eller 
delvandoplande, hvor en vandplan skal 
udarbejdes. Kommunerne har kun 6 
måneder fra den endelige vedtagelse af 
vandplanerne til et udkast til en kom-

munal handleplan skal foreligge. Dette 
fordrer, at kommunerne bliver inddraget 
i arbejdet på et tidligt tidspunkt.  Kom-
munernes lovbundne opgave med ind-
satsplanlægning for grundvandet, der 
sker sideløbende med vandplanarbejdet, 
kan med fordel koordineres i disse sam-
arbejdsfora.
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BERNET 1999-2001: Baltic Eutropication Regional Network. www.bernet.ode.mim.dk. Partners: Fyn County, Denmark (Lead 
partner); Ostrobotnia, Finland; Parnu Region, Estonia; Kaliningrad Region, Russia; Gdansk Region, Poland; Hallands Len, 
Sweden)

Reports:
• BERNET Theme Report: Water Quality Planning
• BERNET Theme Report: Sustainable Agriculture and Forestry
• BERNET Theme Report: Waste Water Management
• BERNET Theme Report: Wetland Management
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Bilag 1.1. Makrofyter (større planter), som karakteriserer referencetilstanden  
i fynske vandløb 

Vandløbstype Gruppe/art, dansk Gruppe/art, latin 

1
Smalbladet Mærke 
Tyndskulpet Brøndkarse 
Akvatiske mosarter 

Berula erecta 
Nasturtium microphyllum 

2

Smalbladet Mærke 
Tyndskulpet Brøndkarse 
Lancetbladet Ærenpris 
Aks-tusindblad 
Alm. Vandranunkel 
Stilket Vandkrans 
Vandstjerne-arter 

Berula erecta 
Nasturtium microphyllum 
Veronica anagallis-aquatica 
Myriophyllum spicatum 
Batrachium aquatile 
Zannichellia palustris 
Callitriche

3

Brudelys 
Alm. Pilblad 
Vandpeberrod 
Vandspir 
Bredbladet Mærke 
Kredsbladet Vandranunkel 
Alm. Vandranunkel 
Aks-tusindblad 
Gul Åkande 
Rust-vandaks 
Glinsende Vandaks 
Langbladet Vandaks 
Bændel-vandaks 
Brodbladet Vandaks 
Butbladet Vandaks 
Børstebladet Vandaks 
Hjertebladet Vandaks 
Svømmende vandaks 
Vandaks-krydsninger 

Butomus umbellatus 
Sagittaria sagittifolia 
Rorippa amphibia 
Hippuris vulgaris 
Sium latifolium 
Batrachium circinatum 
Batrachium aquatile 
Myriophyllum spicatum 
Nuphar lutea 
Potamogeton alpinus 
Potamogeton lucens 
Potamogeton praelongus 
Potamogeton zosterifolius 
Potamogeton friesii 
Potamogeton obtusifolius 
Potamogeton pectinatus 
Potamogeton perfoliatus 
Potamogeton natans 
Potamogeton-krydsninger

Bilag 1.1.  Makrofyter (større planter)
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Arter af planter og dyr som karakteriserer referenctilstanden i fynske vandløb - Bilag 1

Bilag 1.2. Makroinvertebrater (smådyr), som karakteriserer  
referencetilstanden i fynske vandløb 

Vandløbstype Vandløbstype 
Gruppe/art 

1 2 3 
Gruppe/art

1 2 3 
TRICLADIDA (Fimreorme) Tinodes pallidulus • •  

Polycelis felina •S   Lype reducta •   

Dugesia gonocephala • • • Lype phaeopa  • • 

Bdellocephala punctata   • Hydropsyche angustipennis  •L •L

CRUSTACEA (Krebsdyr) Hydropsyche pellucidula  • • 

Gammarus pulex • • • Hydropsyche saxonica  •  

EPHEMEROPTERA (Døgnfluer) Hydropsyche siltalai  • • 

Baetis rhodani • •  Molanna angustata   • 

Baetis fuscatus   • Beraeodes minutus • • • 

Centrotilum luteolum   • Sericostoma personatum • •  

Procloeon bifidum   • Notidobia ciliaris   • 

Heptagenia sulphurea  • • Lepidostoma hirtum   • 

Heptagenia fuscogrisea †   • Brachycentrus subnubilus   • 

Ecdyonurus lateralis †   • Goera pilosa  • • 

Ephemera danica • •  Lithax obscurus •   

Ephemera vulgata   • Silo pallipes • •  

Ephemerella ignita  • • Silo nigricornis  • • 

Paraleptophlebia submarginata  •  Ironoquia dubia •T   

Siphlonurus aestivalis •T   Anabolia nervosa  • • 

Caenis rivulorum   • Limnephilus fuscicornis   • 

ODONATA (Guldsmede) Limnephilus lunatus  • • 

Calopteryx splendens   • Potamophylax nigricornis •S   

PLECOPTERA (Slørvinger) Potamophylax cingulatus • •  

Nemurella picteti •S   Potamophylax latipennis   • 

Brachyptera risi •T   Potamophylax rotundipennis  •  

Taeniopteryx nebulosa  • • Halesus radiatus • • • 

Capnia bifrons •T   Chaetopteryx villosa • • • 

Amphinemura standfussi •T   Athripsodes albifrons  • • 

Isoperla grammatica  •  Athripsodes cinereus  • • 

Leuctra nigra •S •  Mystacides azurea   • 

Leuctra hippopus • •  Ceraclea dissimilis   • 

Leuctra fusca • • • Ceraclea alboguttata  • • 

Nemoura avicularis   • Ceraclea nigronervosa   • 

Nemoura flexuosa •   Micropterna sequax •T   

HETEROPTERA (Tæger) Micropterna lateralis •   

Aphelocheirus aestivalis †  • • COLEOPTERA (Biller) 

MEGALOPTERA (Netvinger) Elodes minuta • •  

Sialis fuliginosa  •  Elodes marginata •S   

Sialis nigripes †   • Elmis aenea  • • 

TRICHOPTERA (Vårfluer) Limnius volckmari • • • 

Rhyacophila fasciata • • • Oulimnius tuberculatus  • • 

Agapetus fuscipes •   Orechtochilus villosus   • 

Agapetus ochripes  • • GASTROPODA (Snegle) 

Hydroptila sparsa  • • Theodoxus fluviatilis  • • 

Ithytrichia lamellaris †   • Ancylus fluviatilis • • • 

Wormaldia occipitalis •S   BIVALVIA (Muslinger) 

Plectrocnemia conspersa • •  Unio crassus  • • 

Polycentropus flavomaculatus  • • 

Polycentropus irroratus   • 

Neureclipsis bimaculata  •L •L

Bemærkninger: 
 Skal være til stede 
 Kan forekomme nogle steder 

† Uddød i Fyns Amt 
T Primært til stede i udtørrende vandløb 
S Primært til stede i kildebække  
L Primært til stede i afløb fra søer 

Bilag 1.2.  Makroinvertebrater (smådyr)
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Bilag 1 - Arter af planter og dyr som karakteriserer referencetilstanden i fynske vandløb

Bilag 1.3. Fiskefauna (inkl. lampretter), som karakteriserer 
referencetilstanden i fynske vandløb 

Vandløbstype Gruppe/art, dansk Gruppe/art, latin 

1 Ørred, især yngel (0+) [2-
5/m2]
Bæklampret 

Salmo trutta 
Lampetra planeri 

2 Ørred 
Bæklampret 
Ål
Elritse 

Salmo trutta 
Lampetra planeri 
Anguilla anguilla 
Phoxinus phoxinus 

3 Ørred 
Bæklampret 
Havlampret 
Ål
Gedde 
Knude
Elritse 
Rimte
Skalle 
Pigsmerling 
Grundling
Aborre 

Salmo trutta 
Lampetra planeri 
Petromyzon marinus 
Anguilla anguilla 
Esox lucius 
Lota lota 
Phoxinus phoxinus 
Leuciscus idus 
Rutilus rutilus 
Cobitis taenia 
Gobio gobio 
Perca fluviatilis 

Bilag 1.3.  Fiskefauna
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NATURA 2000-områdernes udpegningsgrundlag - Bilag 2

Bilag 2.1.  EF-habitatområder

Med * er det angivet, om der er tale om prioriterede habitattyper som Danmark er forpligtet til at give en særlig beskyttelse jf. 
Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.

 
Nr. 94 Odense Fjord

1110  Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1140  Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
1160 Større lavvandede bugter og vige
1310  Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
1330  Strandenge
3130  Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
3260  Vandløb med vandplanter
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7220  *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230  Rigkær.

Nr. 97 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose
1903  Mygblomst (Liparis loeselii)
3140  Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
6410  Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med Blåtop
7210  *Kalkrige moser og sumpe med Hvas Avneknippe
7230  Rigkær
91E0  *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.

Nr. 98 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å
1016  Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
1032  Tykskallet Malermusling (Unio crassus)
1096  Bæklampret (Lampetra planeri)
1149  Pigsmerling (Cobitis taenia)
3260  Vandløb med vandplanter
6430  Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7220  *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230  Rigkær
91E0  *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.

Nr. 103 Storelung
7120  Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
91D0  * Skovbevoksede tørvemoser.
 

Nr. 104 Skove og søer syd for Brahetrolleborg
1016  Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
1166  Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
3150  Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3260  Vandløb med vandplanter
6430  Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7110  *Aktive højmoser
7230  Rigkær
91D0  *Skovbevoksede tørvemoser
91E0  *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
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Bilag 2 - NATURA 2000-områdernes udpegningsgrundlag 

Nr. 105 Arreskov Sø
1016  Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
3150  Næringsrige søer og vandhuller med fl ydeplanter eller store vandaks
3260  Vandløb med vandplanter
6410  Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med Blåtop
6430  Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7230  Rigkær
91D0  *Skovbevoksede tørvemoser
91E0  *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Nr. 106 Store Øresø, Sortesø og Iglesø
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7150 Plantesamfund med Næbfrø, Soldug eller Ulvefod på vådt sand eller blottet tørv
7230 Rigkær.

Bilag 2.2.  EF-fuglebeskyttelsesområder

Nr. 74 Brændegårdssø, Nørresø og skove ved Brahetrolleborg
Skarv
Grågås
Taffeland
Troldand.

Nr. 75 Odense Fjord
Havterne
Splitterne
Rørhøg
Klyde
Knopsvane
Sangsvane
Toppet Skallesluger
Stor Skallesluger
Blishøne.

Nr. 78 Arreskov Sø
Rørhøg
Fjordterne
Grågås
Taffeland.
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  Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande - Bilag 3

Bilag 3.1. 

ARRESKOV SØ 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv. i Arreskov Sø opland 

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III

 Efterafgrøder: Øget areal  45,2 ha 0,63 0   13,244

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 963 ha 0,38 0    29,858

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 963 ha 0,68 0    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 39,7 ha 0,53 0    0

 MVJ – randzoner og vådområder 1,3 ha 0,12 0,001 +  8,923

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 8,2 ha 0,09 0,001  +  28,126

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 49 ha 10,63 0,049 + +  199,657

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   
Ingen øget ammoniak

emission  ?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

55
ejendomme

0,24 0,056
  Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

410,795

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering Renseanlæ

g
   0

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak

 1 lokalitet 0,04 0,01   
Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

558,050

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

1 lokalitet 0,03 0,005   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   
44,750

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokalitet   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 

0 lokalitet   
Reduktion af 

temperatur-påvirkning 
fra kølevand 

 Forurenede grunde – oprydning 0 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer 

– reduceret tab til 
miljø

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -13,39 -0,12 1.293,403



MILJØMIN ISTER IET
100

Bilag 3 - Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande

Bilag 3.2.
Bilag 3.2. 

BRAHETROLLEBORG SLOTSSØ 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv. i Brahetrolleborg Slotssø opland 

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet 

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III

 Efterafgrøder: Øget areal  30,2 ha 0,46 0   
8,849

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 643 ha 0,28 0    19,936

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 643 ha 0,5 0    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 26,6 ha 0,39 0    0

 MVJ – randzoner og vådområder 1,1 ha 0,102 0,001 +  7,550

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 8,2 ha 0,06 0,001  +  28,126

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 0 ha 0 0 + +  0

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   Ingen øget ammoniak
emission

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

60
ejendomme

0,13 0,033
  Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

448,140

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering 

0
renseanlæg

   

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak

1 lokalitet 0,03 0,008   
Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

306,093

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

1 lokalitet 0 0   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   
44,750

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokaliteter   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 

0 lokaliteter   
Reduktion af 

temperatur-påvirkning 
fra kølevand 

 Forurenede grunde – oprydning 0 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer 

– reduceret tab til 
miljø

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -1,94 -0,04 64,461
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  Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande - Bilag 3

Bilag 3.3.Bilag 3.3. 

BRÆNDEGÅRD SØ 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv. i Brændegård Sø opland  

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III

 Efterafgrøder: Øget areal  16,8 ha 0,2 0   4,922

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 358 ha 0,13 0    11,937

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 358 ha 0,23 0    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 14,8 ha 0,18 0    0

 MVJ – randzoner og vådområder 0,5 ha 0,046 0,001 +  3,432

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 3,5 ha 0,04 0  +  12,005

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 0 ha 0 0 + +  0

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   Ingen øget ammoniak
emission  

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

0
ejendomme

0 0
  Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering 

 0 
renseanlæg

   

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak

 0 
lokaliteter 0 0   

Reduceret udledning 
af iltforbrugende 

stoffer og ammoniak 

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

0 lokaliteter 0 0   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokalitet   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 

0 lokalitet   
Reduktion af 

temperatur-påvirkning 
fra kølevand 

 Forurenede grunde – oprydning 0 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer 

– reduceret tab til 
miljø

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -0,826 -0,001 32,296
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Bilag 3 - Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande

Bilag 3.4.
Bilag 3.4. 

NØRRE SØ 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv. i Nørre Sø opland 

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III

 Efterafgrøder: Øget areal  1 ha 0,01 0   0,293

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 21 ha 0,01 0    0,651

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 21 ha 0,01 0    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 0,9 ha 0,01 0    0

 MVJ – randzoner og vådområder 0 ha 0 0 +  0

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 0,2 ha 0 0  +  0,686

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 0 ha 0 0 + +  0

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   Ingen øget ammoniak
emission  

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

3
ejendomme

0,01 0,002
  Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

22,407

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering Renseanlæ

g
   

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak

 0 lokaliteter 0 0   
Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

0 lokaliteter 0 0   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokaliteter   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 

0 lokaliteter   
Reduktion af 

temperatur-påvirkning 
fra kølevand 

 Forurenede grunde – oprydning 0 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer 

– reduceret tab til 
miljø

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -0,05 -0,002 24,037
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  Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande - Bilag 3

Bilag 3.5.Bilag 3.5. 

DALLUND SØ 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv. i Dallund Sø opland 

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet 

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III 

 Efterafgrøder: Øget areal  3,2 ha 0,03 0   
0,938

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 68 ha 0,02 0    2,108

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 68 ha 0,03 0    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 2,8 ha 0,03 0    0

 MVJ – randzoner og vådområder 0 ha 0 0 +  0

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 0,6 ha 0,01 0  +  2,058

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 0 ha 0 0 + +  0

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   Ingen øget ammoniak
emission

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

11 ejendomme 0,03 0,006
  Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

82,159

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering 

0 Renseanlæg    

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak  0 lokaliteter 0 0   

Reduceret udledning 
af iltforbrugende 

stoffer og ammoniak 

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

2 lokalitet 0,04 0,007   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   
89,500

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokalitet   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 

0 lokalitet   
Reduktion af 

temperatur-påvirkning 
fra kølevand 

 Forurenede grunde – oprydning 0 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer 

– reduceret tab til 
miljø

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -0,19 -0,013 176,763
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Bilag 3 - Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande

Bilag 3.6.
Bilag 3.6. 

FJELLERUP SØ 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv.  

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III 

 Efterafgrøder: Øget areal  1,7 ha 0,02 0   
0,498

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 35 ha 0,01 0    1,085

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 35 ha 0,02 0    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 1,5 ha 0,01 0    0

 MVJ – randzoner og vådområder  0 ha 0 0 +  0

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 0,3 ha 0 0  +  1,029

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 0 ha 0 0 + +  0

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   Ingen øget ammoniak
emission  

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

0
ejendomme

  Reduceret udledning 
af iltforbrugende 

stoffer og ammoniak 

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering 

 0 
renseanlæg

   0

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak

 0 
lokaliteter

Reduceret udledning 
af iltforbrugende 

stoffer og ammoniak 

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

0 lokaliteter   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokaliteter   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 

0 lokaliteter   
Reduktion af 

temperatur-påvirkning 
fra kølevand 

 Forurenede grunde – oprydning 0 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer 

– reduceret tab til 
miljø

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -0,06 -0 2,612
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  Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande - Bilag 3

Bilag 3.7.Bilag 3.7. 

LANGE SØ 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv. i Lange Sø opland 

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III 

 Efterafgrøder: Øget areal  14,7 ha 0,21 0   4,307

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 314 ha 0,14 0    9,736

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 314 ha 0,23 0    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 13 ha 0,18 0    0

 MVJ – randzoner og vådområder 0 ha 0 0 +  0

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 2,7 ha 0,03 0  +  9,261

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 0 ha 0 0 + +  0

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   Ingen øget ammoniak
emission  

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

60
ejendomme

0,17 0,041
  Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

448,140

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering 

0
renseanlæg

   0

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak

 0 lokaliteter   
Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

0 lokaliteter   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokaliteter   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 0 lokaliteter   

Reduktion af 
temperatur-påvirkning 

fra kølevand 

 Forurenede grunde – oprydning 0 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer 

– reduceret tab til 
miljø

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -0,96 -0,041 471,444
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Bilag 3 - Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande

Bilag 3.8.Bilag 3.8. 

NØRRESØBY SØ 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv. i Nørresøby Sø opland 

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III 

 Efterafgrøder: Øget areal  47,3 ha 0,71 0   13,859

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 1007 ha 0,44 0    31,222

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 1007 ha 0,78 0    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 41,5 ha 0,61 0    0

 MVJ – randzoner og vådområder 0 ha +  0

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 8,6 ha 0,09 0,001  +  29,498

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 0 ha 0 0 + +  0

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   Ingen øget ammoniak
emission  

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

126
ejendomme

0,15 0,063
  Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

941,094

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering 

0
renseanlæg

   0

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak  0 lokaliteter   

Reduceret udledning 
af iltforbrugende 

stoffer og ammoniak 

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

0 lokaliteter   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokaliteter   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 

0 lokaliteter   
Reduktion af 

temperatur-påvirkning 
fra kølevand 

 Forurenede grunde – oprydning 0 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer 

– reduceret tab til 
miljø

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -2,78 -0,064 1.015,673
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  Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande - Bilag 3

Bilag 3.9.Bilag 3.9. 

SØBO SØ 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv. i Søbo Sø opland 

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III 

 Efterafgrøder: Øget areal  9,9 ha 0,11 0   
2,901

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 212 ha 0,07 0    6.573

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 212 ha 0,12 0    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 8,7 ha 0,1 0    0

 MVJ – randzoner og vådområder 0 ha 0 0 +  0

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 2 ha 0,02 0  +  6,860

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 0 ha 0 0 + +  0

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   Ingen øget ammoniak
emission  

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

33
ejendomme

0 0,001
  Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

246,477

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering Renseanlæ

g
   0

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak

 0 lokaliteter   
Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 0 lokaliteter   

Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokaliteter   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 

0 lokaliteter   
Reduktion af 

temperatur-påvirkning 
fra kølevand 

 Forurenede grunde – oprydning 0 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer 

– reduceret tab til 
miljø

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -0,42 -0,001 262,811
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Bilag 3 - Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande

Bilag 3.10.Bilag 3.10. 

SORTE SØ 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv. i Sorte Sø opland 

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III 

 Efterafgrøder: Øget areal  0 ha 0 0   

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha 0 0    

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 0 ha 0 0    

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 0 ha 0 0    

 MVJ – randzoner og vådområder 0 ha 0 0 + 

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 0 ha 0 0  +  

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 0 ha 0 0 + +  

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   Ingen øget ammoniak
emission  

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

 0 
ejendomme

  Reduceret udledning 
af iltforbrugende 

stoffer og ammoniak 

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering 

0
renseanlæg

   0

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak

 0 lokaliteter   
Reduceret udledning 

af iltforbrugende 
stoffer og ammoniak 

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

0 lokaliteter   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokaliteter   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 0 lokaliteter   

Reduktion af 
temperatur-påvirkning 

fra kølevand 

 Forurenede grunde – oprydning 0 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer 

– reduceret tab til 
miljø

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -0 -0 0
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  Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande - Bilag 3

Bilag 3.11.Bilag 3.11. 

STOREØRE SØ 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv. i Storeøre Sø opland 

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III 

 Efterafgrøder: Øget areal  5,1 ha 0,06 0   
1,494

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 109 ha 0,04 0    3,380

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 109 ha 0,06 0    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 4,5 ha 0,05 0    0

 MVJ – randzoner og vådområder 0 ha 0 0 +  0

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 1 ha 0,01 0  +  3,430

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 0 ha 0 0 + +  0

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   Ingen øget ammoniak
emission  

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

 0 
ejendomme

  Reduceret udledning 
af iltforbrugende 

stoffer og ammoniak 

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering 

0
renseanlæg

   0

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak  0 lokaliteter   

Reduceret udledning 
af iltforbrugende 

stoffer og ammoniak 

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

0 lokaliteter   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokaliteter   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 

0 lokaliteter   
Reduktion af 

temperatur-påvirkning 
fra kølevand 

 Forurenede grunde – oprydning 0 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer 

– reduceret tab til 
miljø

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -0,22 -0 8,304
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Bilag 3 - Basisforanstaltninger og forudsætninger i deloplande

Bilag 3.12.
Bilag 3.12. 

RESTOPLAND ODENSE FJORD 

Baseline 2015 - forudsætninger 
Allerede besluttede men endnu ikke (2004) fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 

regionplan, spildevandsplaner, vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion. mv. i restoplandet til Odense Fjord 

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger Dosering 

Kvælstof

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Fosfor 

Ændret
vandbåret

udledning til 
vandområder

Ton/år

Reduceret
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Andet

Økonomi 

Omkostninger

1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - 
landbrug  

Vandmiljøplan III

 Efterafgrøder: Øget areal  3.040 ha 44,33 0   
890,720

 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 64.691 ha 27,02 0    2.005,744

 EU landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 64.691 ha 48,43 0    0

 Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 2.670 ha 37,87 0    0

 MVJ – randzoner og vådområder 87,1 ha 8,057 0,087 +  597,854

 Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 553,1 ha 5,9 0,055  +  1.897,133

 Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 554 ha 120,22 0,554 + +  2.257,343

Gøteborgprotokollen – reduceret luftbåret 
kvælstofemmission

 Reduceret N-emission fra bl.a. landbrug, kraftværker og 
trafik Hele DK ? 0 +

- 3kgN/ha deposition 
på vandflader og -1,3 
kgN/ha på 
naturarealer ?

Forudsætning om husdyrproduktion - prognose 2005-
2015

 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk Landbrug). 
Det er antaget, at der stilles vilkår som sikrer at 
produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission 
eller forringer effekten af vedtagne virkemidler til 
reduktion af belastningen fra eksisterende produktion. 

 0 0   Ingen øget ammoniak
emission  

?

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ved 
driftoptimering 

3.943
ejendomme 7,2 1,83

  Reduceret udledning 
af iltforbrugende 

stoffer og ammoniak 
29.450,267

 Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. 
driftoptimering 

13
renseanlæg

   0

Renseanlæg – forbedret spildevandsrensing samt UV- og 
ozonbehandling  

2 0,4    

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
fælleskloak

 128
lokaliteter 5 1,6   

Reduceret udledning 
af iltforbrugende 

stoffer og ammoniak 
40.499,200

 Regnvandsbetingede udløb - bassiner ved udløb fra 
separatkloak i søoplande 

0 lokaliteter   
Reduceret udledning 
af olie, bundfældeligt 

stof mv.   

 Nedlagt affaldsdeponi – Stige Ø: 
Afværgeforanstaltninger ifht. ODFJ 

0 lokaliteter   
Reduktion af 
udledning af 

miljøfremmede stoffer

 Virksomheder – Fynsværket: Reduktion af påvirkning fra 
kølevandsudledning ved omlægning af Odense å mv. 

1 lokaliteter 2,7 0,02   
Reduktion af 

temperatur-påvirkning 
fra kølevand 

15.179,000

 Forurenede grunde – oprydning 107
lokaliteter

Miljøfremmede stoffer 
– reduceret tab til 

miljø
29.202,000

SAMLET EFFEKT OG ØKONOMI -308,727 -4,546 121.979,261
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Indsatsprogram for deloplande - Bilag 4

Bilag 4.1.
Bilag 4.1. 

ARRESKOV SØ 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Arreskov sø oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 207 ha 0,1 0 3,1

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 153 ha 0 Ej øget tab ?

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

54 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

?

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 150 ha 0,2 0 2,3

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 0 ha - - -

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 111 ha 0 Ej øget tab ?

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

39 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

?

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 310 ha 3,2 0,031 + 1.063,3

11. Vedvarende græs  0 ha - -  + -

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  180 ha 1,8 0,026 + + 580,7

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 20 ha 2 0,02 + ++ 83,1

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 0 ha - - + ++ -

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 3 ha 0,2 0,003 + + 13,1

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande  2 ha 0,1 0,002 + + 9,8

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler
17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  23 ha 0,2 0,0005  ++ 73,4

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + 
-

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  5 lokaliteter - - ++ 54,9

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder 
svarende til virkemiddel 13 )  

10 ha
  6 km

1 0,01 ++ ++ 33,3
-75,3

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   5 km - - ++ 160,6

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   137 ejendomme 0 0,052   1.023,3

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

0 anlæg - - - - -

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

Xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  8,8 0,137 3.025,5
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Bilag 4 - Indsatsprogram for deloplande

Bilag 4.2.
Bilag 4.2. 

BRAHETROLLEBORG SLOTSSØ 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Brahetrolleborg slotssø oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - - -

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - - -

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - - -

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - -
-

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - - -

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 0 ha - - -

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - - -

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - - -

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 307 ha 3,1 0,031 + 1.053,0

11. Vedvarende græs  91 ha 0,9 0,009  + 293,6

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  19 ha 0,2 0,002 + + 61,3

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 19 ha 1,9 0,019 + ++ 80,6

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 162 ha 4,3 0,016 + ++ 522,6

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 5 ha 0,2 0,005 + + 19,1

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande  2 ha 0,1 0,002 + + 6,4

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  18 ha 0,2 0,0004  ++ 57,3

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + 

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  6 lokaliteter - - ++ 65,9

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder svarende 
til virkemiddel 13 )  

15 ha
  10 km

1,5 0,015 ++ ++ 49,9
-111,8

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   4 km - - ++ 114,7

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   60 ejendomme 0,1 0,05   448,1

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

0 anlæg - - - - -

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

Xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  12,5 0,145 2.660,6
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Indsatsprogram for deloplande - Bilag 4

Bilag 4.3.
Bilag 4.3. 

BRÆNDEGÅRD SØ 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Brændegård sø oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 41 ha 0 0 0,6

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 30 ha 0 Ej øget tab ?

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

11 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

?

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - - -

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 0 ha - - -

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - - -

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - - -

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 173 ha 1,8 0,017 + 593,4

11. Vedvarende græs  44 ha 0,5 0,004  + 141,9

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  44 ha 0,5 0,004 + + 141,9

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 43 ha 4,3 0,043 + ++ 182,3

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 4 ha 0,1 0,0004 + ++ 12,9

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 2 ha 0,1 0,002 + + 8,9

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande  1 ha 0,1 0,001 + + 4,2

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  0 ha - -  ++ -

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + -

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  4 lokaliteter - - ++ 43,9

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder svarende 
til virkemiddel 13 )  

2 ha
  9 km

0,2 0,002 ++ ++ 6.7
-104,8

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   4 km - - ++ 121,3

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   34 ejendomme 0,1 0,04   253,9

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

0 anlæg - - - - -

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  7,5 0,112 1.407,3
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Bilag 4 - Indsatsprogram for deloplande

Bilag 4.4.
Bilag 4.4. 

NØRRE SØ 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Nørre Sø oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - -

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - -

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - -

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - -

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - -

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - -

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 0 ha - -

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - -

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - -

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 1 ha 0 0,0001 + 3,4

11. Vedvarende græs  9 ha 0,1 0,001  + 29,0

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  9 ha 0,1 0,001 + + 29,0

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 1 ha 0,1 0,001 + ++ 4,2

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 1 ha 0 0,0001 + ++ 3,2

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 0 ha - - + +

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande  0 ha - - + +

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  0 ha - -  ++ 

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + 

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  2 lokaliteter - - ++ 22,0

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder svarende 
til virkemiddel 13 )  

0 ha
  3 km

++ ++ -
-35,3

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   1 km - - ++ 39,3

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   0 ejendomme - -   -

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

0 anlæg - - - - -

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  0,3 0,003 94,8
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Bilag 4.5.
Bilag 4.5. 

DALLUND SØ 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Dallund Sø oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - - -

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - - -

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - - -

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha -
- -

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - - -

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 0 ha - - -

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - - -

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - - -

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 59 ha 0,6 0,006 + 202,4

11. Vedvarende græs  2 ha 0 0,0002  + 6,5

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  2 ha 0 0,0002 + + 6,5

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 1 ha 0,1 0,001 + ++ 4,2

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 2 ha 0,1 0,0002 + ++ 6,5

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 0,3 ha 0 0,0003 + + 1,3

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande  0,1 ha 0 0,0001 + + 0,4

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  1 ha 0 0  ++ 4,0

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + -

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  1 lokalitet - - ++ 11

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder svarende 
til virkemiddel 13 )  

0 ha
  0,4 km

- - ++ ++ 0
-4,7

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   0,2 km - - ++ 6,6

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   11 ejendomme 0 0,006   82,2

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

0 anlæg - - - - -

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

Xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  0,8 0,0139 326,7
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Bilag 4 - Indsatsprogram for deloplande

Bilag 4.6.
Bilag 4.6. 

FJELLERUP SØ 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Fjellerup Sø oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - - -

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - - -

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - - -

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - - -

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 0 ha - - -

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - - -

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - - -

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 29 ha 0,3 0,003 + 99,5

11. Vedvarende græs  0 ha - -  + -

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  4 ha 0,04 0,0004 + + 12,9

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 0 ha - - + ++ -

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 1,5 ha 0,04 0,0002 + ++ 4,8

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 0 ha - - + + -

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande  0 ha - - + + -

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  0 ha - -  ++ -

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + -

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  0 lokaliteter - - ++ -

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder svarende 
til virkemiddel 13 )  

0 ha
  0 km

- - ++ ++ -
-

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   0 km - - ++ -

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   0 ejendomme   -

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

0 anlæg - - - - -

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  0,4 0,0035 117,2
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Indsatsprogram for deloplande - Bilag 4

Bilag 4.7.
Bilag 4.7. 

LANGE SØ 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Lange Sø oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 133 ha 0,1 - 2,0

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 85 ha 0 Ej øget tab ?

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

48 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

?

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - - -

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 0 ha - - -

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - - -

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - - -

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 29 ha 0,3 0,003 + 99,5

11. Vedvarende græs  60 ha 0,6 0,006  + 193,6

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  0 ha - - + + -

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 9 ha 0,8 0,0082 + ++ 34,8

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 73 ha 1,9 0,0073 + ++ 235,5

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 0 ha - - + + -

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande  2 ha 0,1 0,0018 + + 7,6

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  6 ha 0,1 0,0001  ++ 18,5

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + -

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  3 lokaliteter - - ++ 32,9

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder svarende 
til virkemiddel 13 )  

1 ha
  1,2 km

0,1 0,001 ++ ++ 3,3
-14,1

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   0,4 km - - ++ 13,1

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   0 ejendomme - -   -

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

0 anlæg - - - - -

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  4,0 0,0273 626,7
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Bilag 4 - Indsatsprogram for deloplande

Bilag 4.8.
Bilag 4.8. 

NØRRE SØBY SØ 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Nørre Søby Sø oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 147 ha 0,1 0 2,2

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 109 ha 0 Ej øget tab ?

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

38 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

?

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - - -

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 0 ha - - -

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - - -

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - - -

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 530 ha 5,4 0,053 + 1.817,9

11. Vedvarende græs  0 ha - -  + -

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  0 ha - - + + -

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 19 ha 1,9 0,019 + ++ 80,1

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 286 ha 7,6 0,029 + ++ 922,6

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 7 ha 0,4 0,007 + + 29,7

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande  2 ha 0,1 0,0022 + + 9,3

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  0 ha - -  ++ -

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + -

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  4 lokaliteter - - ++ 43,9

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder svarende 
til virkemiddel 13 )  

6 ha
  5 km

0,6 0,006 ++ ++ 20,0
-57,7

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   0 km - - ++ -

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   0 ejendomme - -   -

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

0 anlæg - -   -

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  16,1 0,116 2.868,1
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Indsatsprogram for deloplande - Bilag 4

Bilag 4.9.
Bilag 4.9. 

SØBO SØ 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Søbo Sø oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha - - -

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha - - -

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha - - -

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 2 ha 0 0 0

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 0 ha - - -

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 1,5 ha 0 Ej øget tab ?

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0,5 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

?

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 94 ha 1 0,0094 + 322,4

11. Vedvarende græs  98 ha 1 0,0098  + 316,1

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  0 ha - - + + -

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 3 ha 0,3 0,003 + ++ 12,7

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 11 ha 0,3 0,0011 + ++ 35,5

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 0 ha - - + + -

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande  0,4 ha 0 0,0004 + + 1,7

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  0 ha - -  ++ -

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + -

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  0 lokaliteter - - ++ -

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder svarende 
til virkemiddel 13 )  

1 ha
  0,2 km

0,1 0,001 ++ ++ 3,3
-2,4

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   0,1 km - - ++ 3,3

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   0 ejendomme - -   -

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

0 anlæg - - - - -

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  2,7 0,025 692,8
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Bilag 4 - Indsatsprogram for deloplande

Bilag 4.10.
Bilag 4.10. 

SORTE SØ 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Sorte Sø oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha 0 Ej øget tab 

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 0 ha

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 0 ha

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 0 ha 0 Ej øget tab 

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

0 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 0 ha +

11. Vedvarende græs  0 ha  + 

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  0 ha + + 

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 0 ha + ++

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 0 ha + ++

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 0 ha + +

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande  0 ha + +

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  0 ha  ++ 

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + 

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  0 lokaliteter - - ++

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder svarende 
til virkemiddel 13 )  

0 ha
  0 km

++ ++

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   0 km - - ++

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   0 ejendomme

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

0 anlæg 0 0 - - 

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  0 0 0
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Bilag 4.11.
Bilag 4.11. 

STORE ØRE SØ 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Store ØreSø oplandet  

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund

1. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 97 ha 0,04 0 1,5

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 72 ha 0 Ej øget tab ?

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

25 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

?

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 0 ha - - -

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 10 ha 0,01 0 0,2

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 0 ha - - -

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 7 ha 0 Ej øget tab ?

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

3 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

?

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 0 ha - - + -

11. Vedvarende græs  0 ha - -  + -

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  0 ha - - + + -

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 0 ha - - + ++ -

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 0 ha - - + ++ -

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 0 ha - - + + -

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande  1 ha 0,05 0,0009 + + 3,8

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  0 ha - -  ++ -

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + -

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  0 lokaliteter - - ++ -

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder svarende 
til virkemiddel 13 )  

0 ha
  0 km

- - ++ ++ -

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   0 km - - ++ -

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   15 ejendomme 0,08 0,033   112,0

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

0 anlæg - - - - -

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

Xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  0,17 0,034 117,5
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Bilag 4 - Indsatsprogram for deloplande

Bilag 4.12.
Bilag 4.12. 

RESTOPLAND TIL ODENSE FJORD 

VRD - Indsatsprogram 
Omkostningseffektiv dosering af virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i restoplandet til Odense Fjord

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

Ton/år

Reduceret
fysisk

påvirkning

Natur på 
land

Genska-
belse og 

forbedring 
af kvalitet

Økonomi 

Omkostninger
1.000 kr./år 

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – højbund 

1. Efterafgrøder: Øget areal 11.482 ha 114,7 3.358,4

2. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 40.923 ha 16,6 0 622,4

3. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 30.296 ha 0 Ej øget tab 

4. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

10.626 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

Miljømæssig effektivisering på omdriftsarealer – lavbund/ådale

5. Efterafgrøder: Øget areal 4.565 ha 120,6 1.361,9

6. Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 12.953 ha 13,6 197,0

7. Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 12.953 ha 31,73 909,3

8. P-gødskningkrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor på 
markniveau

 9.586,5 ha 0 Ej øget tab 

9. P-gødskningkrav: Reduceret fosforgødskning på jorde med højt 
fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

3.367,5 ha 0 Reduktion ej 
kvantificeret

Udtagning af landbrugsarealer – højbund

10. Arealer til skovrejsning (løvskov) 0 ha +

11. Vedvarende græs  0 ha  + 

12. Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer  0 ha + + 

Udtagning af landbrugsarealer – lavbund/ådale

13. Arealer til genskabelse af vådområder 3.071 ha 307,1 3,071 + ++ 13.021,0

14. Vedvarende græs på landbrugsarealer 0 ha + ++

15. Bræmmer (5m) langs vandløb i søoplande 0 ha + +

16. Bræmmer (10m) omkring småsøer i søoplande 0 ha + +

Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler   

17. Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning  4.550 ha 43,68  ++ 14.678,3

18. Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer (300 m zone) (ingen pesticidudvaskning) 

? ha - -  + 

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb 

19. Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb  195 lokaliteter - - ++ 2.140,5

20. Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering 
af omdriftsarealer i ådale (incl. genskabelse af vådområder svarende 
til virkemiddel 13 )  

2.000 ha
  499,6 km

200 2 ++ ++ 6.656,0
-5.881,0

21. Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv.   212,9 km - - ++ 6.979,0

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

22. Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning   1.259 ejendomme 7,54 2,77   9.403,6

23. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning (UV- og 
Ozonbehandling) 
 Hygiejnisering, Miljøfremmede stoffer) 

7 anlæg 0 0 - - 28.581,1

Særlige virkemidler natur 

24. Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev)  
 Gennemføres integreret med VM 11-18 

Strandeng: xx ha
Mose/eng: xx ha
Overdrev:  xx ha

+ + + ++ 

25. Reduceret ammoniakemission  fra husdyrbrug >35DE 
 50% reduktion,  840 ton reduceret NHx emission 

xx ejendomme
(2003)

xx  ++ 

26. Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur Xx ha  ++ 

27. Naturpleje – Rydning Xx ha  ++ 

28. Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) Xx km + + + ++ 

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer)  OG OMKOSTNINGER VRD  855,53 7,932 82.027,6
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Bilag 5.1. Kommuneopslag

     En kommunalbestyrelse skal, jf. Miljømålsloven, udarbejde en kommunal handleplan og et kommune-
relateret indsatsprogram, der redegør for, hvorledes vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret 
inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. 

     Miljømålsloven foreskriver dog alene kravene til vandplanen og den kommunale handleplan. Der er såle-
des ingen retningslinier beskrevet for, hvordan et indsatsprogram opsplittes geografisk efter kommunegrænser. 

     Odense Fjords opland er geografisk fordelt på syv kommuner med vidt forskelligt areal inden for oplan-
det. Disse skal hver især udarbejde en kommunal handleplan indeholdende indsatser for Odense Fjord-op-
landet. Der er derfor brug for, at der udvikles et kommuneopslag, hvorfra kommuneindsatsen kan omsættes 
til en kommunal handleplan. 

     Nedenfor er givet et eksempel på, hvordan et kommuneopslag for Faaborg-Midtfyn kommune kunne se 
ud. 

     Indsatsprogrammet er forlods fordelt på oplandene til de 11 største søer samt det øvrige opland til Oden-
se Fjord (bilag 4). Fordeling af indsatsen på kommuneniveau inden for hvert af disse 12 deloplande sker efter 
følgende principper:

    •   Den arealrelaterede indsats på landbrugsområdet til reduktion af den diffuse næringsstofpåvirkning for-     
        deles ligeligt inden for kommunens landbrugsarealer på henholdsvis lavbund (ådale), landbrugsarealer, 
højbund (grundvandsbeskyttelse) og øvrige højbundsarealer.

    •   Indsatser vedrørende fysiske forhold i vandløb, spærringer, regnbetingede udløb, spredt bebyg-      
         gelse, forurenede grunde mv. fastlægges ud fra de konkrete fysiske forhold i den enkelte kommune.

  Kommuneopslag - Bilag 5

Figur: Kommuner i 

Odense Fjord-oplandet.
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Bilag 5 - Kommuneopslag

Bilag 5.2.

*)Der forudsættes om husdyrproduktionen, som en prognose for 2005-2015, en 20% forøget produktion (Prognose fra Dansk 
Landbrug). Det er antaget, at der stilles vilkår, som sikrer, at produktionsforøgelse ikke medfører en forøget emission eller forringer 
effekten af vedtagne virkemidler til reduktion af belastningen fra eksisterende produktion.

Basisforanstaltninger (baseline) -  Faaborg-Midtfyn Kommune 
Allerede besluttede men endnu ikke fuldt gennemførte foranstaltninger i henhold til 
regionplan, spildevandsplaner, Vandmiljøplan III, udvikling i husdyrproduktion mv.  

EffekterIværksatte virkemidler og forudsætninger* Dosering 

Kvælstof

Reduceret
vandbåret

udledning til 
vandomr.

kg/år 

Fosfor 

Reduceret
vandbåret

udledning til 
vandomr.

kg/år 

Reduceret 
fysisk 

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring af 
kvalitet 

Andet

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug  

Efterafgrøder: Øget areal  
1.217 ha 17.078 0   

5% højere udnyttelse af husdyrgødning 25.877 ha 10.410 0    

EU-landbrugsreform (CAP) + forbedret foderudnyttelse 25.877 ha 18.658 0    

Strukturudvikling (arealreduktion ift. 2003) 1.068 ha 14.590 0    

MVJ – randzoner og vådområder 
3 ha 243

3 + 

Udtagning af arealer til skovrejsning (højbund) 231 ha 2.463 23  +  

V
andm

iljø
plan III 

Udtagning af arealer til vådområder (VMP II+III) 221 ha 47.901 221 + +  

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder 

Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning  
1.670 

ejendomme 12.027 3.675
   

Renseanlæg – forbedret spildevandsrensning v. driftsoptimering 6 renseanlæg 90 18    

Regnbetingede udløb - bassiner ved udløb fra fælleskloak 41 lokaliteter 148 185    

Regnbetingede udløb - bassiner ved udløb fra separatkloak i 
søoplande 2 lokaliteter    

Forurenede grunde - oprydning 18 lokaliteter   
Miljøfremmede stoffer – 

reduceret tab til miljø 

SAMLET EFFEKT 124.000 4.100
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  Kommuneopslag - Bilag 5

Bilag 5.3.
Indsatsprogram (supplerende foranstaltninger) -  Faaborg-Midtfyn Kommune  

Omkostningseffektive virkemidler til opfyldelse af miljømål for vand- og naturområder i Odense Fjord-oplandet 

EffekterVirkemidler Dosering 

Kvælstof 

Reduceret
vandbåret
udledning

kg/år 

Fosfor 

Reduceret
vandbåret
udledning

kg/år 

Reduceret 
fysisk

påvirkning

Natur 

Genska-
belse og 

forbedring af 
kvalitet 

Andet

Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug 

Efterafgrøder: Øget areal 
4.248 ha 42.440 0   

Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 15.622 ha 6.322 0    

P-gødskningskrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor 
på markniveau 11.560 ha 0 Ej øget tab    

P-gødskningskrav: Reduceret fosforgødskning på jorde 
med højt fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

H
ø

jbund

 4.062 ha 0 
Reduktion ej 
kvantificeret    

Efterafgrøder: Øget areal 
1.443 ha 37.385 0   

Yderligere 5% højere udnyttelse af husdyrgødning 4.177 ha 4.386 0    

Reduceret N-gødningsnorm (-10%) 4.015 ha 9.838 0    

P-gødskningskrav: Balance mellem tilført og fraført fosfor 
på markniveau 3.091 ha 0 Ej øget tab    

E
ffektivisering på om

driftsarealer 

P-gødskningskrav: Reduceret fosforgødskning på jorde 
med højt fosfortal (26% af landbrugsarealet) 

Lavbund / ådale 

1.086 ha 0
Reduktion ej 
kvantificeret    

Arealer til skovrejsning (løvskov) 
1.318 ha 13.526 132 +

Vedvarende græs 148 ha 1.516 15  +  

Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer 

H
ø

jbund

244 ha 2.505 24 + +  

Arealer til genskabelse af vådområder 
1.031 ha 103.082 1.031 + ++ 

Vedvarende græs på landbrugsarealer 456 ha 12.125 46 + ++  

5 m bræmmer langs vandløb i søoplande 16 ha 777 16 + +  
U

dtagning af landbrugsarealer 

10 m bræmmer omkring småsøer i søoplande 

Lavbund / ådale 

7 ha 374 7 + +  

Udtagning: Vedvarende græs uden gødskning 
1.588 ha 15.240 32  ++ 

G
rund-

vandsbe
skyttelse 

Pesticidfri dyrkning af landbrugsarealer omkring 
drikkevandsboringer 

H
ø

jbund - -  + 
Ingen pesticid-

udvaskning

Reduktion af fysisk påvirkning af vandløb

Fjernelse af spærringer for fisk i vandløb 68 lokaliteter - - ++

Ophør af vandløbsvedligeholdelse med tilhørende ekstensivering af 
omdriftsarealer i ådale (inkl. genskabelse af vådområder)  

652 ha
225 km 65.222 652 ++ +

Genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus, sten mv. 64 km - - ++

Reduktion af påvirkninger fra punktkilder

 Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning  705 ejendomme 4.396 1.550
   

Renseanlæg -  forbedret spv.rensning (UV- og ozonbehandling) 1 anlæg 0 0 - - 
Miljøfrem. stoffer, 
reduceret udledn. 

Hygiejnisering
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Bilag 5.3. fortsat   

Særlige virkemidler-natur

Ny natur (Strandeng, Mose/fersk eng og Overdrev) 
Strandeng:   x ha

Mose/eng: x ha
Overdrev:   x ha

+ + + ++ 
Gennemføres med 

VM 11-19 jf. 
Tabel 6.4 

Reduceret ammoniakemission (-50%) fra husdyrbrug >35 DE 
x ejendomme

(2003) x  ++ 
840 ton reduceret 

NHx emission 

Naturpleje – Afgræsning, høslet m.m. af nuværende natur x ha  ++  

Naturpleje - Rydning x ha  ++  

Forbedrede hydrologiske forhold (Inaktivering af grøfter/dræn) x km + + + ++  

SAMLET EFFEKT (Næringsstoffer) 319.134 3.505
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