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Jes Philipsen Schmidt (JPS), Skov- og Naturstyrelsen  (SNS) bød velkommen og omtalte, at mødet 
var startskuddet på den offentlige debat om naturgenopretningsprojektet for Grynderup Sø.  
 
JPS omtalte at mødet ville blive afholdt således, at Peder Jepsen, SNS vil præsentere SNS. Herefter 
vil JPS berøre flg. punkter: 

- Særlige vand- og naturindsats (miljømilliard projekter) 
- Århus konventionen. Offentlig debat indtil 1. maj 2009. 
- Præsentation af projektet 

 
Herefter blev der mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Referatet lægges på SNS MJY’s 
hjemmeside. 
 
JPS fortalte, at Grynderup Sø projektet har været forsøgt mange gange. I 1999 forsøgte det 
daværende Viborg Amt at gennemføre projektet som et VMP II projekt.  
 
I hele denne proces har Amt og nu SNS samarbejdet sammen med kommunerne og lodsejerne. I 
forhold til VMPII, som alene skulle gennemføre naturgenopretningen, arbejder vi i 
Miljømilliardprojekterne på at åbne den genskabte natur for offentligheden. Derfor er 
samarbejdspartnerne udvidet med repræsentanter for de organisationer, der deltager i Skive 
Kommunes ’grønne råd’. JPS takkede samarbejdspartnerne for et konstruktivt samarbejde. 
 
Peder Jepsen fortalte om Skov- og Naturstyrelsen og dens opbygning med én central enhed og 19 
decentrale enheder. SNS’s hovedopgaver er: 

• Forvaltning af love: skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven m.fl. 
• Naturgenopretning 
• Naturskoler og naturformidling 
• Arealdrift med fokus på oplevelser og natur 

 
JPS’s indlæg er vist i vedhæftede PowerPoint. 
 
Flg. spørgsmål blev stillet: 
 
Spørgsmål: Vil der blive en søbeskyttelseslinie omkring søen? 
Ja. Der er sø-beskyttelseslinie (Naturbeskyttelsesloven § 16) om alle søer med en vandflade på 
mindst 3 ha. Inden for en afstand på 150 meter fra disse søer må der ikke placeres bebyggelse, 
campingvogne og lignende. Der må heller ikke foretages beplantning eller terrænændringer. 
Formålet med bestemmelsen er at sikre søerne som værdifulde landskabselementer og som 
levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Bestemmelsen gælder ikke for 



driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervene eller for gentilplantning af 
skovarealer og beplantning i eksisterende haver. 

 
Spørgsmål: Vil projektet betyde, at der kommer restriktioner for landbrugsdriften? 
Projektet vil ikke betyde restriktioner på den landbrugsmæssige udnyttelse på arealer i oplandet til 
søen. Dette er nærmere belyst mht. fosforkrav til fremtidige tilladelser til husdyrbrug, jfr. 
vedhæftede bilag 1. 
 
Spørgsmål: Skal projektområdet plejes? 
Der er i bestemmelserne for Miljømilliardprojekter ikke krav om pleje af projektarealerne. Dvs. at 
den enkelte lodsejer selv må bestemme, hvorvidt arealerne skal plejes. Der er dog krav om, at 
lysåbne og lavtvoksende arealer, som modtager støtte skal afslås/afgræsses mindst hvert andet år, 
jfr. krydsoverensstemmelsen, der betyder, at landbrugere, der modtager direkte støtte eller tilskud 
efter visse ordninger under landdistriktsprogrammet, skal overholde en række krav til miljø, 
sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand for at få udbetalt sin støtte/sit tilskud uden 
nedsættelse.   
 
Spørgsmål: Hvad betyder vandstandshævningen for vandværkerne i oplandet? 
Belyses af Skive Kommune. Se vedlagte bilag 2 med liste over emner, der skal belyses for at 
klarlægge spørgsmålet. 
 
Spørgsmål: Hvad betyder vandstandshævningen for sivedrænene? 
Det kommer helt an på, hvor sivedrænene er beliggende i forhold til den fremtidige 
grundvandsstand. I detailprojekteringen vil ejendomme tæt ved projektgrænsen blive vurderet, 
hvorvidt projektet kan forårssag ulemper. I givet fald vil disse ulemper blive afhjulpet. Ejerne vil 
blive kontaktet. 
 
SNS betaler konsulentudgifter og afhjælpningsforanstaltninger til løsning af eventuelle problemer i 
forbindelse med dette og foregående spørgsmål og de øvrige emner i max. listen. 
  
Spørgsmål: Har SNS penge til jordopkøb? 
Ja. 
 
Spørgsmål: Hvordan vil mulighederne for at komme til søen blive? 
På tilsvarende vis, som det i dag er muligt at komme til en eksisterende sø, nemlig ad offentlig vej 
eller sti. De fleste arealer omkring søen vil være i privat eje, og færdsel på disse arealer skal aftales 
med ejeren. 
  
Spørgsmål: Hvor skal højvandsslusen placeres? 
Dette spørgsmål vil der blive taget stilling til i forbindelse med detailprojektet.  
 
Spørgsmål: Vil engene blive beskyttet mod byggeri? 
Det meste byggeri i det åbne land er omfattet af Planlovens § 35. Kommunen kan give tilladelse til 
ændringer, incl. byggeri mv. 
 
Spørgsmål: Det ser ud til, at SNS vil etablere alle de rekreative foranstaltninger nu på en gang. Var 

det ikke bedre at følge udviklingen og etablere de forskellige foranstaltninger 
efterhånden, som behovet herfor opstår? 



Af bevillingsmæssige årsager er pengene til stede nu. Derfor forsøger vi at være omhyggelig i vores 
planlægning af de rekreative foranstaltninger. Viser det sig senere, at området bør udbygges 
yderligere, må vi søge penge hertil i SNS. 
 
Spørgsmål: Hvordan skal trampestien etableres? 
Trampestien skal ikke anlægges. Publikum skal gå på græsmarken. Eneste afmærkning af stien kan 
være stenterne ved hegnsgennemgangene. Lignende stier er meget almindelige i f.eks. England.  
 
Spørgsmål: Hvem skal eje jorden i projektet? 
I princippet de private lodsejere. Af hensyn til at friholde private lodsejere gener ved publikums 
adgang, forsøger SNS at erhverve arealerne nord for P-pladsen på ved Skruen, idet vi her forventer 
at det største publikums pres vil være. 
 
Spørgsmål: Hvem skal vedligeholde P-pladser, opholdsarealer mv. og vejene, hvor der skal være 

offentligt adgang? 
De rekreative foranstaltninger opsættes og ejes af SNS. Derfor står SNS for vedligeholdelse. Mht. 
til vejene er kommunen vejmyndighed. Derfor skal Skive Kommune og SNS drøfte dette 
spørgsmål. 
 
Spørgsmål: Vil det ikke være muligt at få et kort med projektgrænsen? 
Kort er vedhæftet. 
 
JPS sluttede mødet med at takke for fremmødet, den positive stemning på mødet og spørgsmålene. 
JPS opfordrede endnu engang til at kommentere projektet inden den 1. maj 2009. 
 
De fremmødte klappede efter JPS’ s afslutning. 
 
Referent:  
 
Jes Philipsen Schmidt 
projektleder 



    bilag 1 
 
Konflikt mellem krav i Vandplaner og naturgenopretningsprojekter med sødannelse. 
  
Vandrammedirektivet kræver ”mindst god miljøtilstand” i alle overfladevande. Det betyder, at 
naturgenopretningsprojekter med sødannelse risikerer stor lodsejermodstand, hvis det medfører krav 
om begrænset næringsstofudledning i søens topografiske opland, der næsten altid er meget større 
end projektområdet.  
 

Problemstillingen har været forelagt Ivan Karottki (BLST), der havde følgende oplysninger: 

BLST har selv været opmærksomme på problemet, men har endnu ikke arbejdet med en konkret 
løsning. Det er dog allerede besluttet, at genoprettede søer hverken er kunstige eller modificerede, 
hvorved mulighederne for lempet målsætning for den type områder bortfalder. Der vil blive forfattet 
et særligt kapitel, i den vejledning MC’erne benytter til vandplanerne, om 
naturgenopretningsprojekter med sødannelse generelt, d.v.s. uafhængigt af om der tidligere har 
været sø eller ej. Heri vil der være en meget konkret kobling mellem projektets formål og den deraf 
følgende lempede målsætning. Kapitlet forventes tidligst færdigt i juni. 

Ivan Karottki oplyste også, at naturgenopretningsprojekter vurderes som det mest kosteffektive 
virkemiddel, og en afklaring af problemstillingen er derfor højt prioriteret. Han vil overveje, om 
SNS skal inddrages i arbejdet med retningslinjerne for målsætning af søer i 
naturgenopretningsprojekter. 

Konklusionen må være, at lodsejerne ikke behøver bekymre sig, for der vil blive taget højde for den 
dårlige vandkvalitet i genoprettede søer. 

I øvrigt må alle på sigt regne med at blive mødt med krav, hvis de udleder for mange næringsstoffer 
af hensyn til enten grundvand eller en nedstrøms beliggende lokalitet. Også næringsstoffølsomme 
terrestriske lokaliteter i nærheden kan udløse krav.  

Hvis gennemførelse af et projekt opgives i et område, der ” har undergået væsentlige fysiske 
forandringer”, så har det ifølge vandrammedirektivet følgende miljømål: 

For vandområder som har undergået væsentlige fysiske forandringer, er vandrammedirektivets 
miljømål et "godt økologisk potentiale". Det indebærer bl.a. at der for dyr og planter kun må være 
svage ændringer i artssammensætning og individantal i forhold til det bedst mulige der kan opnås 
under de givne fysiske forhold. Kravene til vandkvaliteten er som for de øvrige vandområder. 

Der stilles derfor krav om miljømæssig optimal drift, og ansøgninger om udvidelse vil blive mødt 
med krav om miljøneutralitet. D.v.s. lodsejerne bliver faktisk mødt med krav hvis projektet ikke 
gennemføres, hvorimod der sandsynligvis åbnes for en lempelse, hvis der kommer en sødannelse af 
hensyn til næringsstoftilbageholdelse! Tilbage står at få en mere præcis definition af ”væsentlige 
fysiske forandringer ”, men mange dyrkede arealer har forandringer p.g.a. dræning, opfyld og 
sætninger. 

Konklusion: 



Lodsejerne behøver ikke bekymre sig om skærpede krav i vandplanerne p.g.a. sødannelse i 
naturgenopretningsprojekter. Ved projektgennemførelse tages der højde for en eventuelt dårligere 
vandkvalitet i miljømålene.  

Hvis projektet ikke gennemføres, og projektområdet er væsentligt fysisk forandret, vil der blive 
stillet krav til vandkvaliteten, svarende til opfyldelsen af ”god miljøtilstand” i en sø, dvs. som om 
der allerede lå en forholdsvis ren sø i området (Jes).  

Den bekymrede lodsejer har således ”alt at vinde” ved at indgå aftale om projektgennemførelse. 

Man kan sige, at hvis der kommer krav i Vandplanen, så bliver de ikke skrappere, fordi der kommer 
en sø. 

 



 
 
 



Bilag 2 
 
Liste over eventuelle problemer for vandværker, brønde, sivedræn m.m.  
  
 

0 Projekt Grynderup Sø 
   
1 Opgave Beskrivelse 

2 Hovedopgave 
Der planlægges opstemning af vandspejl til dannelse af ny Grynderu
maksimale fremtidige vandspejl forventes fastlagt til kote ca. 0,9 - 1
havet ??.  

3 Problemformulering 
Beskriv hvilke kendte anlæg, der kan blive berørt og angiv mulige ko
ved stigning af grundvandsspejlet 

4 Berørte grundvandsforhold Vandspejl ændres i nærtliggende brønde 

5 Berørte grundvandsforhold Vandspejl ændres i nærtliggende boringer 

6 Berørte grundvandsforhold Grundvandets kvalitet kan påvirkes af en vandsspejlstigning 

7 Status - Grundvandskvalitet 
Samling af foreliggende vandanalyser fra enkeltanlæg - pesticidunde
udført af Viborg Amt og de tidligere kommuners data 

8 Status - Ledningsanlæg Nedgravede ledninger af relevante slags 

9 Status - Bygge- og anlæg Beskriv mulige sætningsskader på bygninger og anlæg ved hævning

10 Status - Grundvandsanlæg Hvert grundvandsindvindingsanlæg beskrives teknisk inden vandspe

11 Status - Grundvandsanlæg Beskriv nutidsværdi af hvert indvindingsanlæg 

12 Status - Grundvandsforhold Berørte spildevandsafledninger til grundvand beskrives og vurderes 

13 Status - Ikke kendte anlæg Uregistrerede brønde - evt. lovliggørelse inden 

14 Status - Ikke kendte anlæg Uregistrerede boringer - evt. lovliggørelse inden 

15 Status - Ulovlige forhold 
Brønde og boringer, der burde være sløjfet (opfølgning på kommune
Grundvad) 

16 Vurdering - Konsekvensområde Konsekvensområdet for grundvand og evt. sætninger vises på kort 

17 Forudsætning - Vandspejlsstigning 
Hvad forstås ved en vandsspejlsstigning, når grundvandsspejlet gen
en årlig variation? 

18 Forudsætning - Vandspejlsstigning 
Forslag: En vandsspejlstigning er en målt stigning excl. den normal 
variation af vandspejlet 

19 Forudsætning - Vandspejlsstigning 
Vis udstrækning af området, hvor der beregningsmæssigt vil kunne 
stigning af grundvandsspejlet på 0,5-1,0 m; 0,25-0,5 m; 0,0 - 0,25 

20 Vurdering - Grundvandsanlæg 
Beskriv mulige konsekvenser for indvindingsanlæg ved en vandspejl
(oversvømmelse af EL-anlæg til pumpe, ændring af vandkvalitet mv

21 Vurdering - Grundvandsanlæg 
Vurdér behov for evt. lukning indvindingsanlæg og etablering af and
vandforsyning. 

22 Vurdering - Erstatninger Beskadigede brønde og boringer - evt. erstatnings størrelse vurdere

23 Forslag - Undersøg grundvandskvalitet 
Grundvandsprøver udtages og analyseres inden vandsspejlsstigning 
aktivt lovligt indvindingsanlæg 

24 Forslag - Kontrol af  vandspejlsstigning Indmål kote for grundvandsspejl i konsekvensområdet - Efter 1. og 

25 Datagrundlag - Beskrivelse Potentialekort - Sekundære magasin (kortets nr., år, kilde) 

26 Datagrundlag - Beskrivelse Potentialekort - Primære magasin (Kortets nr., år, kilde) 

27 Lovgrundlag 
Afklaring af lovgrundlag for tilladelse til en vandspejlstigning - (Svar
negativ vandindvinding !!, dvs. tilladelse skal muligvis gives iht. Lov 
Vandforsyning - dette bør afklares!) 

      
 M Hed venlig hilsen enrik Bang-Andersen , den 31. marts 2009 

 


