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Generelle bemærkninger 

Ringkøbing-Skjern kommune finder det positivt at Miljøministeriet har været lydhøre iverfor de 
vandløbsindsatser kommuner og vandråd har foreslået i forbindelse med vandrådsarbejdet 2019-
2020.  

Tilstandsvurderingen af vandløbene er helt grundlæggende for indsatsprogrammet og det må 
desværre konstateres, at overvågningen på en række parametre stadig er mangelfuld. Der er ukendt 
tilstand i mange vandløb og der mangler rigtig mange data for kvalitetsparametrene fisk, vandplanter 
og alger. Disse data bør fremskaffes via en tilstrækkelig overvågning.  

Staten opfordres dermed til at sikre, at der foreligger en valid tilstandsvurdering for alle vandområder 
med data for de fornødne kvalitetselementer, så det reelle indsatsbehov kan beregnes. 

 

Vurdering af miljøtilstand og indsatskrav 

Ringkøbing-Skjern kommune vil gerne anerkende at Miljøstyrelsen har revideret deres betragtning 
vedrørende udbredelsen af havgræsser så der nu medtages andre havgræsser end ålegræs i vurderingen af 
miljøtilstanden af fjorden. 
 
Ringkøbing Fjord er karakteriseret som stærkt modificeret vandområde pga. af den fysiske modifikation i 
form af en sluse som styres aktivt i Hvide Sande. Derfor er der heller ikke krav om god økologisk tilstand 
men derimod godt økologisk potentiale. På trods af disse specielle forhold anvendes dog de samme 
parametre til vurdering af fjordens tilstand, nemlig klorofyl-indhold og udbredelsen af havgræsser som i 
andre fjorde og kystvande.  
Den nuværende slusepraksis sikrer en salinitet på 12-14 promille i forår-sommerperioden og at saliniteten 
ikke i gennemsnit falder under 6 promiller over hele året. Med Indslusning af saltvandet fulgte 
sandmuslingen som har vist sig at have en overordentlig stor betydning for fjordens miljøtilstand. En sund 
bestand af sandmuslinger i fjorden er i stand til at filtrere vandet i fjorden op til 6 gange i døgnet – dermed 
er klorofyl-indholdet heller ikke en passende paramter at måle fjordens tilstand på, eftersom den ikke kun 
afhænger af næringsstoftilførslen.  
I 2019 steg klorofyl-indholdet pludseligt til niveauer fra før indførslen af den nuværende slusepraksis i 1996 
se fig. Xx. Dette skete ikke pga. en større kvælstoftilførsel, men pga. et fald i salinitet som slog 
sandmuslingerne ihjel og dermed stoppede filtrationen af vandet i fjorden. Dette blev også påpeget i 
NOVANA rapporten for 2019 hvor der anføres: 
” Saltholdigheden påvirker både planktonsammensætningen og muslingepopulationen i fjorden, to faktorer 
som tilsammen får fjordens økosystem til at ændre sig markant i negativ retning. Der er behov for en 
nærmere analyse af denne fjords økologiske tilstand”. (Kilde: https://dce2.au.dk/pub/SR418.pdf) 
Ringkøbing-Skjern kommune vil gerne indstille til at denne nærmere analyse igangsættes hurtigst muligt. 
2019 viste med al tydelighed at vi ikke har med et stabilt system at gøre og det bør undersøges til bunds 
hvordan fjorden stabiliseres. 



 
Fig. Xx Udviklingen i klorofyl fra 2014-2020 station RKB1 

 
 

 
Fig. Saliniteten var i 2019 < 6 promiller i 8-9 måneder 

 
Havgræsser 
Bunden af Ringkøbing Fjord indeholder store mængder organiske og mineralske partikler. Når det blæser, 
hvirvles partiklerne let op i vandet og gør vandet uklart. 

Ringkøbing Fjord er lavvandet og meget vindeksponeret. Det er derfor store områder i fjorden, der 
ophvirvles (resuspension). Vandplanter, som ålegræs, danner store skove under vandet og har en 
dæmpende effekt på denne ophvirvling. De øger endvidere bundfældningen af partikler og bidrager 



dermed til at holde vandet klart til gavn for deres egen vækst og udbredelse. Det uklare vand betyder, at 
lyset ikke trænger ned til bunden, og derfor har planterne ekstra svært ved at brede sig, når planternes 
udbredelse først er mindsket i fjorden.  

De tætte skove af planter er grundlaget for velfungerende økosystemer som Ringkøbing Fjord, idet de har 
en høj produktion af planter og dyr, som er føde for de næste led i fødekæden som for eksempel fugle og 
fisk. Vandplanter kan sikre levegrundlag for mange flere arter en end planteplankton kan, idet 
vandplanterne har mange gavnlige funktioner. Ud over at mindske ophvirvling af bunden binder de også 
næringsstoffer og skaber et stabilt miljø uden store variationer i iltforhold og næringsstofkoncentrationer. 
De er desuden hjemsted for smådyr og fiskeyngel. De lavvandede områder med vandplanter er også vigtig 
føde for fugle, bl.a. knopsvane, flere arter af gæs og blishøne. Når næringsstofferne bindes i vandplanter, er 
der ikke risiko for store mængder af algeopblomstringer. Algeropblomstringerne fjerner ilten fra vandet og 
kan være giftige for mennesker og dyr. Planterne er også vigtige som henfaldne døde plantedele, idet 
mange bunddyr lever af de svampe og bakterier, som nedbryder plantematerialet. Derfor skaber planterne 
også en større rigdom af forskellige arter af bunddyr, som igen er føde for forskellige fisk og fugle.  

 

Næringsstofreduktion 

Der er i vandområdeplan 2022-2027 vurderet en nødvendig kvælstofreduktion på 1183 tons N for at opnå 
et godt økologisk potentiale i Ringkøbing Fjord. Seges udarbejdede i 2020 en analyse af konsekvenserne for 
landbruget på bedriftsniveau med en reduktion af knap 1000 t N, hvis reduktionen skal hentes med den 
reguleringsmodel der forelå på daværende tidspunkt. Den indebar et krav på yderligere 30 % efterafgrøder. 

Konklusionen på analysen var, at hvis ikke den kollektive indsats uden for markfladen kan øges betydeligt, 
kan det føre til braklægning på op mod 20% af det konventionelle landbrugsareal og en nedgang i 
produktionen som følge af reduktioner i kvælstofkvoterne. Den samlede omkostning blev vurderet til at 
være i størrelsesordenen 200 millioner svarende til1400 kr./ha.  

Hvordan kan vi hjælpe Ringkøbing Fjord med at opnå miljømålet og bibeholde landbrugsproduktion 

En fjord med veludviklede undervandskove danner basis for det veludviklede liv af fugle og fisk, som mange 
mennesker også sætter stor pris på. Det klare vand og den faste bund er vigtig for vores rekreative 
interesser som vandsport og strandaktiviteter i sommerperioderne. 

Flere steder i landet forsøger man lige nu at give undervandsplanterne en støttende hånd, så store områder 
igen kan blive dækket af planter og vandet kan blive klart. I både Horsens – og Vejle fjord har man opnået 
gode resultatet med udplantningen. Disse erfaringer bør udnyttes og afprøves i Ringkøbing Fjord.  

Det har også været forsøgt i Ringkøbing Fjord hvor konsulentfirmaet Landudviklerne i samarbejde med 
Århus Universitet undersøgte, om udsåning af ålegræsfrø i beskyttende, biologiske måtter kunne fremme 
spiringen af nye planter. Måtterne skulle sikre, at nye spæde planter fik sikret stabile forhold og ikke 
overdækkedes af sand og dynd, eller at frø og spæde planter blev skyllet ind på land eller helt ud på dybt 
vand af vandbevægelserne, når frøene løsnes fra frugten.  Desværre faldt forsøget sammen med den 
varmeste sommer i mange år i 2018 og et yderligere forsøg i 2019 lykkedes heller ikke grundet den lave 
salinitet.  

Dybdegrænsen for udbredelse af ålegræs i Ringkøbing Fjord er ændret fra 2,7 m sidste planperiode til 3,1 m 
på baggrund af nye modelkørsler. Der foreligger ikke historiske data for udbredelse af ålegræs i Ringkøbing 
og store dele af fjorden når ikke dybde på 3,1 m. Ringkøbing-Skjern kommune vil gerne opfordre til, at de 
lokale forhold hele tiden tages med i betragtning og at man ikke blot læner sig op af modelberegninger. 



Dette blev også påpeget af den internationale evaluering der blev udarbejdet i 2017 citat ” Panelet ikke, at 
den valgte danske typologi tilstrækkeligt afspejler de individuelle forhold i de mange danske fjorde og 
kystvande” kilde:  https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/b64fb48a-3857-4103-ba0f-
3a08934fea53/Bilag%202%20-%20Sammendrag-af-den-internationale-evaluering-af-de-danske-
marine-modeller.pdf 
 
 

Søer 

Tim Engsø (vandområde nr. DKLAKE642) blev i 2006 etableret som led i et statsligt vådområdeprojekt, denne 
sø fremstår nu i høringsmaterialet som en målsat sø.  Ringkøbing-Skjern kommune finder det problematisk, 
at en sø som er etableret for at fjerne næringsstoffer nu er målsat, da det kan vanskeliggøre gennemførslen 
af kommende både vådområde-, lavbunds og klima- lavbundsprojekter opstrøms søen. Konkret har 
kommunen kendskab til 3 større projekter som alle ligger opstrøms Tim Engsø og som kan risikere at falde 
eller blive voldsomt meget dyrere ifald der skal afværgeforanstaltninger til for at reducere eller eliminere 
en mulig påvirkning af søen. Ringkøbing-Skjern kommune henstiller derfor til at de søer som etableres i 
forbindelse med næringsstoffjernelse ikke målsættes eller målsættes lempeligere  

 

Klima 

Kystdirektoratet har vurderet at slusen i Hvide Sande kan opretholde sin funktion frem til 2050 hvorefter 
vandstanden i Vesterhavet er steget så meget, at det ikke længere er muligt passivt at lukke vand ud fra 
fjorden. Hvis der ikke længere kan lukkes vand ud af fjorden vil vandstanden stige over det fastlagte niveau 
på +0,20 cm DVR09 med oversvømmelser til følge.  Omvendt vil miljøtilstanden i fjorden hurtigt forringes 
hvis ikke der lukkes saltvand ind. Denne problemstilling bør man fra Miljøstyrelsens side tage med i 
betragtning på den lange bane.   

 

Udpegningen ”ingen fiskevandsinteresser”  

Miljøstyrelsen har udpeget en række støttelag som anvendes i forbindelse med sagsbehandlingen tilknyttet 
Vandområdeplanlægningen. Et af lagene angiver hvor der ikke findes fiskevandsinteresser. I den 
nuværende udpegning er 14 strækninger i Ringkøbing-Skjern kommune omfattet af udpegningen. 
Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at der er 3 strækninger som bør udgå af denne udpegning da der 
findes fiskevandsinteresser her. Se de indstillede vandløbsstrækninger herunder. 

 

ID Vandløb Længde 

Km 

Mål Indstilling/begrundelse 

o6113 Sab Bæk 2,5 God økologisk 
tilstand 

Sab Bæk har en større bestand af ørreder, hvilket er 
dokumenteret af både Ringkøbing Amt og DTU Aqua i 
perioden 2000 – 2015. Der er foretaget tre 
undersøgelse i perioden med en samlet bestand på 
henholdsvis 130, 300 og 250 ørreder pr. 100 m2 



o8588 Kærbæk 5,73 God økologisk 
tilstand 

Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2019 omlagt 
vandløbet uden om sø, der har fungeret som spærring 
for op- og nedtrækkende fisk til den pågældende 
strækning af Kærbæk, som et led i indsatser under 
Vandområdeplan 2015 – 2021 med henblik på 
målopfyldelse for fisk. 

Projektet er gennemført af Ringkøbing-Skjern 
Kommune, men finansieret af EU’s Hav- og Fiskerifond 
og Fiskeristyrelsen tilskudsordningen til 
vandløbsrestaurering, der har til formål at medvirke til 
at indfri de konkrete miljømål, der er fastsat for 
vandområder i vandområdeplanerne. Ordningen skal 
sikre god økologisk tilstand i de danske vandløb og 
skabe bedre levevilkår for fisk, planter og 
smådyrsfauna. 

Udpegningen af vandløbet som værende uden 
fiskevandsinteresser er i direkte modsætning til 
nugældende vandområdeplan og den foretaget 
indsats, der er gennemført af Ringkøbing-Skjern 
Kommune og finansieret af EU’s Hav- og Fiskerifond 
og Fiskeristyrelsen. 

Endvidere har Vandrådet for Ringkøbing Fjord 
anbefalet okkerindsats på strækningen, som også er 
med i høringen af vandområdeplan 2021 – 2027. 

o5381 Grædebæk 1,79 God økologisk 
tilstand 

Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2022 genåbnet 
rørlagt strækning af Grædebæk, som et led i indsatser 
under Vandområdeplan 2015 – 2021 med henblik på 
målopfyldelse for fisk. 

Projektet er gennemført af Ringkøbing-Skjern 
Kommune, men betalt af Miljøstyrelsen under den 
nationale tilskudsordningen til vandløbsrestaurering, 
der har til formål at medvirke til at indfri de konkrete 
miljømål, der er fastsat for vandområder i 
vandområdeplanerne. Ordningen bidrager til 
genopretning af gydepladser og passage for fisk for at 
sikre det fastlagte miljømål. 

Udpegningen af vandløbet som værende uden 
fiskevandsinteresser er i direkte modsætning til 
nugældende vandområdeplan og den foretaget 
indsats, der er gennemført af Ringkøbing-Skjern 
Kommune og betalt af Miljøstyrelsen. 

 

 



Spildevand 

På spildevandsområder er der kun 3 indsatser i Ringkøbing-Skjern Kommune som alle er regnbetingede 
udledninger fra Ringkøbing-Skjern Forsynings ledningsnet. 

 

Vandområde ID Punktkilde Punktkildetype Recipient  

o6023_y VJA6201S RBU Brejninggård Bæk Videreført fra 
tidligere 
vandområdeplan 

o6023_y VJA1000U RBU Brejninggård Bæk Videreført fra 
tidligere 
vandområdeplan 

Rin_1.8_10239 VFJ4100U RBU Rimmerhus Bæk Ny indsats 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at udledning fra punktkilde VJA6201S ikke er til hindre for 
målopfyldelse nedstrøms udløbet på baggrund af foretagne tiltag. Nedstrøms udledningen fra 
VJA6201S liggende målestation 30928005 Brejninggård Bæk, hvor den nuværende økologisk tilstand 
efter vandområdeplanen er moderat. I både 2020 og 2022 har Ringkøbing-Skjern Kommune udtaget 
faunaprøver bl.a. på stationen umiddelbart nedstrøms udløbet fra punktkilden og i begge år har 
faunaklassen været på 6 svarende til høj økologisk tilstand, hvor den samlede økologisk tilstand også 
bliver høj og dermed er der målsætningsopfyldelse. 

 

Vandløbsstation Smådyr Fisk Planter Alger Samlet 
økologisk 
tilstand 

30928003 Moderat God  høj høj Moderat 

30928004 Moderat ukendt ukendt ukendt Moderat 

30928005 Moderat høj ukendt ukendt Moderat 

 

 



 

Brejninggård Bæk 


