
Vandråd Isefjord og Roskilde Fjord udtalelser fra  
vandrådet vedr. Gribskov Kommune 
 

Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) 

Tinghuse Å 

 

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds 
sekretæren) 

2 

Vandløbets kode  05848_y 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Gribskov Vandløbslaug 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

1 

Indstilling Gribskov Vandløbslaug mener at vandområdet skal tages ud af 
vandområdeplanerne under opgave 1. 

Begrundelse Vandløbet alene opfylder kriteriet om slyngningsgrad og mere end 1080 m ud af 
i alt 2.265 m er rørlagt og yderligere 185 m. er en helt lige gravet kanal uden 
slyngning eller knæk.  
For 56 % af strækningen er der derfor ingen slyngning af naturmæssig værdi.  
Vandløbet har ikke målopfyldelse og det har en DFI på 0,35 

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation  Havelse ålaug X 
Danmarks 
Amartørfiskerforening 

 Holbæk ålav X 
Danmarks Sportsfisker 
forbund 

 Vandløbslaug for 
Værebro Å X 

DOF Hovedorganisation  Gribskov Vandløbslaug X 
Friluftsrådet X Vandløbslaug for 

Roskilde kommune  
Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning 

 Gefion X 
Egedal 
Sportsfiskerforening 

 Nordsjællands 
Landboforening  X 

Odsherred 
Sportsfiskerforening 

 Landøkonomisk Selskab X 
Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening 

 Danske Vandløb X 
Foreningen til 
ophjælpning af fiskeriet 
i Roskilde Fjord 

 Landbrug og Fødevarer 
X 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Tinghuse Å 

 

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds 
sekretæren) 

3 

Vandløbets kode 05848_y 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen Gribskov Vandløbslaug 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

2 

Indstilling Gribskov Vandløbslaug mener at vandløbet skal udpeges som Stærkt modificeret. 

Begrundelse Vandløbet er stærkt modificeret og rørlagt på mere end 1080 m som forhindrer at 
der kan opnås målopfyldelse på strækningen.  
Der har været planlagt en genåbningsindsats på strækningen, men den er blevet 
taget ud på note 5. som værende ikke omkostningseffektiv.  
Det har ikke været muligt at behandle dette vandløb under opgave 2. da der ligger 
en videreført indsats fra VP. 1 (ROS-220 og ROS-227) 

Organisationer er støtter forslaget 
DN 
Hovedorganisation 

 Havelse ålaug X 
Danmarks 
Amartørfiskerforening 

 Holbæk ålav X 
Danmarks 
Sportsfisker forbund 

 Vandløbslaug for 
Værebro Å X 

DOF 
Hovedorganisation 

 Gribskov Vandløbslaug X 
Friluftsrådet X Vandløbslaug for 

Roskilde kommune  
Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning 

 Gefion X 
Egedal 
Sportsfiskerforening 

 Nordsjællands 
Landboforening  X 

Odsherred 
Sportsfiskerforening 

 Landøkonomisk Selskab X 
Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening 

 Danske Vandløb X 
Foreningen til 
ophjælpning af 
fiskeriet i Roskilde 
Fjord 

 Landbrug og Fødevarer 

X 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) 

Tinghuse Å  

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds 
sekretæren) 

4 

Vandløbets kode 05848_y 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Gribskov Vandløbslaug 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

3 

Indstilling Gribskov Vandløbslaug har ikke nogen problemer med de overførte indsatser, 
men af de beskrevne tekniske grunde mener vi indsatserne skal fjernes og 
vandløbet udpeget som stærkt modificeret. 

Begrundelse Den indsats som er videreført fra VP.1 er en restaureringsindsats som drejer sig 
om plantning af skyggegivende træer langs de åbne strækninger, samt gravning af 
høller og udlægning af strømkoncentratorer hvor det kan være nødvendigt og kan 
gøres uden at forringe vandafledningen. Det er indsatser som Gribskov 
Vandløbslaug flere steder har deltaget i at gennemføre i samarbejde med 
Gribskov kommune og derfor har der ikke været modstand mod disse indsatser.  
Ingen kunne forudsige at disse indsatser ville blive en forhindring for en faglig 
vurdering af vandløbet i vandråddet. 

Organisationer er støtter forslaget 
DN 
Hovedorganisation 

 Havelse ålaug X 
Danmarks 
Amartørfiskerforening 

 Holbæk ålav X 
Danmarks 
Sportsfisker forbund 

 Vandløbslaug for 
Værebro Å X 

DOF 
Hovedorganisation 

 Gribskov Vandløbslaug X 
Friluftsrådet X 

 
Vandløbslaug for 
Roskilde kommune  

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning 

 Gefion X 
Egedal 
Sportsfiskerforening 

 Nordsjællands 
Landboforening  X 

Odsherred 
Sportsfiskerforening 

 Landøkonomisk Selskab X 
Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening 

 Danske Vandløb X 
Foreningen til 
ophjælpning af 
fiskeriet i Roskilde 
Fjord 

 Landbrug og Fødevarer 

X 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) 

Tt. Hessemose Å ved 
Duemosehus 

 

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds 
sekretæren) 

6 

Vandløbets kode o5778 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Nordsjællands 
Landboforening 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

1 

Indstilling Vandområdet tages ud af vandplanerne. 

Begrundelse Vandområdet ligger opstrøms et rørlagt vandområde, som er stærkt modificeret 
(o2354_y). De nederste 500 m af o5778 er ligeledes rørlagt. I alt er den rørlagte 
strækning på ca. 1,6 km. Opstrøms for rørlægningen er der kun ca. 600 meter 
åben vandløbsstrækning. Vandområdet er privat, der er mangel på data. 

Organisationer er støtter forslaget 
DN 
Hovedorganisation  Havelse ålaug X 
Danmarks 
Amartørfiskerforening  Holbæk ålav X 
Danmarks 
Sportsfisker forbund  Vandløbslaug for 

Værebro Å X 
DOF 
Hovedorganisation  Gribskov Vandløbslaug X 
Friluftsrådet  Vandløbslaug for 

Roskilde kommune  
Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning  Gefion X 
Egedal 
Sportsfiskerforening  Nordsjællands 

Landboforening  X 
Odsherred 
Sportsfiskerforening  Landøkonomisk Selskab X 
Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening  Danske Vandløb X 
Foreningen til 
ophjælpning af 
fiskeriet i Roskilde 
Fjord 

 
Landbrug og Fødevarer 

X 

 

 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Pøle Å 

 

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds 
sekretæren) 

7 

Vandløbets kode O8626 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Nordsjællands 
Landboforening 

Opgave udtalelsen 
vedrører (1, 2 eller 3) 2 

Indstilling Vandområdet bør udpeges som stærkt modificeret. 
Begrundelse Vandområdet er for ca. 200 år siden gravet ved menneskehånd igennem et eng-

/moseområde. Formålet med den historiske landvinding var at skabe græsarealer 
til avlsgården for Frederiksborger hesten. 
Vandområdet ligger nedstrøms Strødam Engsø (vandområdets kode: 727), vandet 
derfra er til tider stærkt belastet med fosforpartikler. Desuden er vandområdet 
termisk belastet pga. den lange gennemstrømningstid i den lavvandede Strødam 
Engsø. Udover det indeholder vandløbet store mængder af 
regnvand fra Hillerød by og spildevand fra Hillerød (ca. 200 l/s). Menneskeskabte 
påvirkninger forhindrer målopfyldelse. 

Organisationer er støtter forslaget 
DN 
Hovedorganisation  Havelse ålaug X 
Danmarks 
Amartørfiskerforening  Holbæk ålav X 
Danmarks 
Sportsfisker forbund  Vandløbslaug 

for Værebro Å X 
DOF 
Hovedorganisation  Gribskov 

Vandløbslaug X 
Friluftsrådet 

 
Vandløbslaug 
for Roskilde 
kommune 

 

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning  Gefion X 
Egedal 
Sportsfiskerforening  Nordsjællands 

Landboforening  X 
Odsherred 
Sportsfiskerforening  Landøkonomisk 

Selskab X 
Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening  Danske 

Vandløb X 
Foreningen til 
ophjælpning af 
fiskeriet i Roskilde 
Fjord 

 
Landbrug og 
Fødevarer X 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Pøle Å 

 

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

8 

Vandløbets kode O8636_a 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Nordsjællands 
Landboforening 

Opgave udtalelsen 
vedrører (1, 2 eller 3) 2 

Indstilling Vandområdet bør udpeges som stærkt modificeret. 

Begrundelse Vandområdet betegner Pøle Å-strækningen mellem Solbjerg Engsø 
opstrøms og Alsønderup Enge 
nedstrøms. Vandområdets miljøkvalitet er påvirket af, at det ligger 
nedstrøms for to kunstigt skabte VMP II-vådområder, Solbjerg Engsø 
(vandområdets kode: 723) og Strødam Engsø (vandområdets kode: 727). 
Søerne skyller til tider stærkt fosforholdigt vand ud i Pøle Å. På grund af 
søerne er vandområdet desuden termisk belastet (lang opholdstid i de 
lavvandede søer). Vandområdet har kun ringe fald og kan ikke regenerere 
sig selv. De menneskeskabte søer forhindrer målopfyldelsen, medmindre 
de to omtalte søer bliver by-passet, så søerne kun oversvømmes engang 
imellem. 

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation  Havelse ålaug X 
Danmarks 
Amartørfiskerforening  Holbæk ålav X 
Danmarks Sportsfisker 
forbund  Vandløbslaug for Værebro Å X 
DOF Hovedorganisation  Gribskov Vandløbslaug X 
Friluftsrådet  Vandløbslaug for Roskilde 

kommune  
Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning  Gefion X 
Egedal 
Sportsfiskerforening  Nordsjællands Landboforening  X 
Odsherred 
Sportsfiskerforening  Landøkonomisk Selskab X 
Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening  Danske Vandløb X 
Foreningen til 
ophjælpning af fiskeriet i 
Roskilde Fjord 

 
Landbrug og Fødevarer 

X 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Pøle Å 

 

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

9 

Vandløbets kode o8621 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen Nordsjællands Landboforening 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

2 

Indstilling Vandområdet bør udpeges som stærkt modificeret. 

Begrundelse Vandområdet betegner Pøle Å-strækningen mellem Alsønderup Enge og 
udløbet i Arresøen. Vandområdets 
miljøkvalitet er påvirket af, at det ligger nedstrøms for tre kunstigt skabte 
VMP II-vådområder, Alsønderup 
Enge (vandområdets kode: 683), Solbjerg Engsø (vandområdets kode: 723) 
og Strødam Engsø 
(vandområdets kode: 727). Søerne skyller til tider stærkt fosforholdigt vand 
ud i Pøle Å. På grund af søerne 
er vandområdet desuden termisk belastet. Vandområdet har ingen fald og 
kan ikke regenerere sig selv. De 
menneskeskabte søer forhindrer målopfyldelsen. 

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation  Havelse ålaug X 
Danmarks 
Amartørfiskerforening  Holbæk ålav X 
Danmarks Sportsfisker 
forbund  Vandløbslaug for 

Værebro Å X 
DOF Hovedorganisation  Gribskov 

Vandløbslaug X 
Friluftsrådet  Vandløbslaug for 

Roskilde kommune  
Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning  Gefion X 
Egedal 
Sportsfiskerforening  Nordsjællands 

Landboforening  X 
Odsherred 
Sportsfiskerforening  Landøkonomisk 

Selskab X 
Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening  Danske Vandløb X 
Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord  Landbrug og 

Fødevarer X 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Ramløse Å  

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

10 

Vandløbets kode O8639 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen Nordsjællands Landboforening 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

2 

Indstilling Vandområdet bør udpeges som stærkt modificeret.  

Begrundelse Vandområdet får tilført sit vand fra den menneskeskabte Holløse 
Bredning (Vandområdets kode: 703), et 
lavvandet VMP II-vådområde, som blev indviet i 1999. Vandet fra søen er 
termisk belastet. Ved siden af får 
vandområdet tilført vand fra to pumpelag på hhv. højre og venstre side. 
Vandløbet er på knap halvdelen 
inddiget og har karakter af en afvandingskanal. Vandløbet har intet fald. 
Betonbro tæt ved udløbet har en 
bund, der er placeret for højt og som virker opstemmende. Ved vind fra 
syd og sydvest bliver vand fra Arresø trykket ind i vandområdet. Det er 
urealistisk, at vandområdet kan opnå målopfyldelse for naturlige vandløb. 

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation  Havelse ålaug X 
Danmarks 
Amartørfiskerforening  Holbæk ålav X 
Danmarks Sportsfisker 
forbund  Vandløbslaug for 

Værebro Å X 
DOF Hovedorganisation  Gribskov Vandløbslaug X 
Friluftsrådet  Vandløbslaug for 

Roskilde kommune  
Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning  Gefion X 
Egedal 
Sportsfiskerforening  Nordsjællands 

Landboforening  X 
Odsherred 
Sportsfiskerforening  Landøkonomisk Selskab X 
Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening  Danske Vandløb X 
Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord  Landbrug og Fødevarer X 

 



 
Generel udtalelse  

 

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

11 

Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Gefion   

Udtalelse  
Til de politiske udvalg i kommunerne i oplandet for Ise- og Roskildefjord  
 
Sorø den 16. september 2017  

 
Evaluering og eftersendelsen af mindretalsudtalelser i forbindelse med 
arbejdet i Vandrådet for oplandet til Ise- og Roskildefjord  
Det er vigtigt for Landboforeningen Gefion samt de vandrådsrepræsentanter, 
der er udpeget af os, at udvalgspolitikkerne i Kommunerne kender de vilkår, som 
vandrådets repræsentanter har arbejdet under. Det er ligeledes vigtigt, at 
udvalgspolitikkerne i Kommunerne forstår resultatet af vandrådets samlede 
anbefalinger.  
 
Vandrådets samlede anbefalinger er resultatet af vandrådets arbejde, og det der 
er opnået enighed om i vandrådet. Det der ikke fremgår af vandrådets 
anbefalinger, er den store uenighed, der har været mellem organisationernes 
repræsentanter. Den store uenighed mellem organisationernes repræsentanter 
har efter vores opfattelse medført, at Vandrådet langt fra har fået indstillet alle 
de konkrete vandløbsstrækninger som enten burde udtages eller 
omkarakteriseres som stærkt modificerede i vandplanerne.  
 
I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at resultatet af vandrådets 
anbefalinger IKKE er et udtryk for, at vi kan blåstemple alle andre 
vandløbsstrækninger tilstedeværelse i vandplanen.  
 
Resume:  
• Miljøstyrelsen har klart udmeldt, at vandrådene gennem et faktatjek suppleret 
med et virkelighedstjek (inddragelse af lokal viden), kan indstille at konkrete 
vandløb enten kan medtages eller udgå af vandplanerne.  
• Man er således ikke forpligtiget til at tage vandløb med, som ellers opfylder et 
eller flere af de tekniske kriterier fra DCE, bare der kan argumenteres fagligt for 
det.  
• Sekretariatetskommunen har ikke arbejdet efter Miljøstyrelsens klare 
udmeldinger.  
• Det må desværre konkluderes, at Vandrådsmedlemmernes lokale og gode 
kendskab til vandløbene ikke i tilstrækkeligt omfang er bragt i spil.  
• Det er problematisk, at nogle medlemmer af vandrådet reelt ikke har nogen 
interesse i at indgå en dialog om, hvilke vandløb der skal tages ud, da det er 
organisationernes formål at bibeholde så mange vandløb i vandplanerne som 
muligt.  
• Tidsplanen for vandrådsarbejdet har været helt urimelig indsnævret og 
indholdets af rådets arbejde har været for omfattende.  



• Gefion må generelt tage forbehold for, om de vandløb som ikke er 
gennemgået i vandrådet, lever op til de faglige kriterier og har et økologisk 
potentiale der godtgør, at de skal være omfattet af vandplanerne.  
• Som følge af den begrænsede tid til arbejdet i vandrådet og den manglende 
fælles enighed i vandrådet planlægges eftersendelse af en række 
mindretalsudtalelser.  
• Gefion er nød til at fastholde, at vandløbsstrækninger hvor vandløbet har en 
svag hældning, er nedgravet og omkringliggende dyrkede og drænede arealer 
afhænger af vandløbets evne til at transportere vand væk skal udtages af 
vandplanen eller alternativt have en lempet målsætning.  
 
Baggrund  
I forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakkens vedtagelse, besluttede 
regeringen og folketinget, at lokal viden skal bringes i spil i forbindelse med 
kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i 
vandplanerne 2015-2021.  
 
I bekendtgørelse nr.217 om vandråd, er det fastsat, at kommunerne i 
samarbejde med vandrådene for hvert hovedvandopland konkret skal løse 
følgende opgaver:  
 
1. Vurdere, om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets 
forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandplanerne lever op til de opdaterede 
kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som regeringen har fastsat.  
 
2. Udvælge vandområder, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de 
opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt 
modificerede.  
 
I brev af 25. april 2017 supplerer miljøstyrelsen arbejdsbeskrivelsen:  
 
• I forhold til opgave 1 om afgrænsning af vandløb under 10 km2, har et vandråd 
mulighed for at udtrykke deres begrundede vurdering, af om et vandløb, der 
ikke lever op til kriterierne, skal medtages, eller om et vandløb, der lever op til 
kriterierne, skal udgå. Det betyder, at vandrådene som supplement til faktatjek 
af de opdaterede kriterier, også har mulighed for at indsende yderligere 
oplysninger om de konkrete vandløb, hvor der er begrundelse for, at de enten 
skal medtages eller udgå  
 
 
Med brevet af 25. april 2017 gør Miljøstyrelsen det meget klart, at vandrådene 
gennem et faktatjek suppleret med et virkelighedstjek (yderligere oplysninger i 
form af f.eks. lokal viden), kan indstille at konkrete vandløb enten kan medtages 
eller udgå af vandplanerne 2015-2021. Man er således ikke forpligtiget til at tage 
vandløb med, som ellers opfylder et eller flere af de tekniske kriterier fra DCE, 
bare der kan argumenteres fagligt for det. Det gælder fx  
vurderinger af, om det også vil være muligt at opfylde målsætningerne for fisk 
og planter i  
det pågældende vandløb eller ej.  



 
Manglende resultat af vandrådsarbejdet  
Som repræsentanter for landmændene langs vandløbene i vandrådet for 
hovedvandoplandet til Ise- og Roskildefjord, har vi desværre oplevet, at der i 
vandrådet ikke har været den fornødne tid og opbakning til at løse opgaven som 
beskrevet i bekendtgørelsen og senere uddybet af Miljøstyrelsen i brev af 25. 
april 2017.  
 
Forventningen forud for vandrådsarbejdet var ellers, at 
Vandrådsmedlemmernes lokale og gode kendskab til vandløbene kunne bringes 
i spil og give værdifuld indspil til Miljøstyrelsens videre behandling af 
Vandplanerne. Det må desværre nu konkluderes, at Vandrådsmedlemmernes 
lokale og gode kendskab til vandløbene ikke i tilstrækkeligt omfang er bragt i 
spil.  
 
Resultatet af vandrådsarbejdet er bl.a. en generel fællesudtalelse med følgende 
ordlyd: ”Vandrådet ser gerne miljøforbedringer i samtlige vandområder i 
hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord, så længe at vandløbenes 
vandføringsevne, som beskrevet i gældende regulativer, ikke forringes”. Det er 
en vigtigt fællesudtalelse, men der er ikke tale om nok konkrete indspil som 
Miljøstyrelsen kan anvende i forhold til den stillede opgave.  
 
De manglende konkrete fælles indspil skyldes flere årsager.  
 
Vandrådene er på en umulig opgave  
Landboforeningen Gefion er af den opfattelse, at vandrådene er blevet stillet en 
opgave, der er overordentlig vanskelig at løse. Det skyldes flere forhold, 
herunder at tidsplanen er meget presset og at opgaven reelt forudsætter at 
vandrådsrepræsentanterne har en stor faglig viden.  
 
Endelig finder vi det problematisk, at nogle medlemmer af rådene reelt ikke har 
nogen interesse i at indgå en dialog om hvilke vandløb, der skal tages ud, da det 
er organisationernes formål at bibeholde så mange vandløb i vandplanerne som 
muligt. Konkret betyder det, at selvom lodsejerrepræsentanter kommer med 
faglige og veldokumenterede argumenter, så er der andre organisationer, der 
ikke har reel interesse i at tage vandløb ud af vandplanerne, da det strider mod 
foreningernes formål. Det er således hele grundlaget for vandrådenes arbejde, 
der giver udfordringer, da der er lagt op til, at der helst skal være enstemmighed 
i indstillingerne.  
 
Et andet væsentligt problem er, at tidsplanen er helt urimelig indsnævret. 
Vandrådet har sidste møde allerede d. 11 september – og her er det vigtigt at 
erindre, at opgave 2 (karakterisering af vandløbene som enten naturlige, 
kunstige eller stærkt modificerede) først er startet op i august. Gefion finder det 
helt urimeligt, at vores repræsentanter ikke får mulighed for at medvirke til en 
kvalificering af vandløbstemaet, grundet en forceret proces.  
 



• For det første har mange af vores medlemmer haft store problemer med at 
deltage i møder i august grundet høst. Det kunne man have taget højde for i 
planlægningen.  
• For det andet har vi ikke mulighed for at klæde vores medlemmer ordentligt 
på med faglig viden i tide. Vi og vores medlemmer har grundet markarbejdet 
ikke mulighed for at gå opgaverne igennem før ind i september – og da er det 
hele for sent, grundet den indskrænkede tidsplan.  
• For det tredje er det ikke realistisk endsige praktisk muligt at gennemgå og 
vurdere de mange hundrede km vandløb i løbet af få møder og med en 
tidshorisont på 1-2 måneder.  
 
Forbehold  
På grund af den begrænsede tid til arbejdet i vandrådet, har vi ikke nået at 
gennemgå alle relevante vandløb i vandrådet. Gefion må derfor generelt tage 
forbehold for, om de vandløb, som ikke er gennemgået i vandrådet, lever op til 
de faglige kriterier og har et økologisk potentiale der godtgør, at de skal være 
omfattet af vandplanerne.  
 
Det skal særligt påpeges, at en del af de vandløb, som vi ikke har nået at 
gennemgå, har ukendt økologisk tilstand og/eller ukendt okker-påvirkning. 
Grundlaget for at vurdere vandløbenes potentiale er i særlig grad utilstrækkeligt.  
 
Vi vil derfor opfordre til, at vandløb med ukendt økologisk tilstand, generelt 
tages ud af vandplanerne. Hvis der senere tilvejebringes mere viden, som gør 
det muligt at vurdere vandløbets tilstand og økologiske potentiale, må der på 
det tidspunkt tages stilling til, om vandløbet skal inddrages i vandplanerne.  
 
Alternativt skal det sikres, at der løbende bliver mulighed for at tage vandløb ud 
af vandplanerne, hvis ny viden eller en konkret vurdering viser, at et vandløb 
ikke har potentiale til at opnå god økologisk tilstand for alle 
vandrammedirektivets kvalitetselementer.  
 
Konkret må vi udtrykke et generelt forbehold vedrørende de små vandløb – især 
vandløb med dårlige faldforhold (under 3 promille). Det er vores opfattelse, at 
flere af de små vandløb med dårlige faldforhold burde tages ud af vandplanen, 
men i den forbindelse har det ikke været muligt at opnå enighed i vandrådet. 
Vandrådets fællesudtalelse er således ikke et udtryk for, at vi kan blåstemple de 
små vandløbs tilstedeværelse i vandplanen.  
 
Anvendelsen af mindretalsudtalelser  
Som følge af den begrænsede tid til arbejdet i vandrådet og den manglende 
fælles enighed i vandrådet planlægges eftersendelse af en række 
mindretalsudtalelser.  
 
Mindretalsudtalelserne skal som udgangspunkt sendes til 
sekretariatskommunen, som indsender det sammen med det øvrige indspil fra 
vandrådet. Da mindretalsudtalelserne ikke kan nås inden kommunens frist d. 18. 
september, er det dog også muligt at indgive supplerende udtalelse direkte til 



Miljøstyrelsen senest d. 31. december 2017, hvilket vi således påtænker at gøre 
brug af.  
 
De politiske udvalg i kommunerne skal derfor orienteres om, at der som følge af 
manglende enighed i vandrådet kan påtænkes indsendt en række 
mindretalsudtalelser.  
 
Af bilag 1 fremgår en oversigt over de vandløb, som vi mener vandrådet i opgave 
1 burde have anbefalet udtaget af vandplanerne.  
 
Konsekvenser for jordbrugserhvervet  
Det er væsentligt for Gefion at sikre, at vandplanerne ikke kommer til at 
indeholde urealistisk høje miljømål langt fra virkeligheden. Vandplanerne bør 
ikke indeholdende nedgravede vandløb som er indrettet efter drænsystemer, og 
som der reelt ikke er sat penge af til at restaurere. Konsekvensen af eksempelvis 
nedsat grødeskæring som følge af urealistiske høje miljømål på nedgravede 
vandløb og de tilstødende drænsystemer er en reduceret afvanding. En 
reduceret afvanding vil på grund af drænsystemet påføre jordbrugserhvervet 
store økonomiske omkostninger.  
 
I vandrådet har der mellem organisationerne været meget stor uenighed om 
konsekvenserne ved at medtage stærkt modificerede vandløb i vandplanen. De 
grønne organisationer hævder, at når et vandløb tages ud, mister det 
muligheden for at få del i de afsatte midler til restaureringer. Vi mener, at et 
vandløb der har interesse for sportsfiskere, godt kan få forbedret forholdene for 
fisk, selv om det er uden for vandplanerne og derfor ikke skal opfylde 
urealistiske krav til fx plantesamfund.  
 
Mange af de vandløb der, med de politisk besluttede kriterier, står til at blive 
medtaget i vandplanerne, kræver en meget stor indsats for at kunne leve op til 
samtlige miljøkrav. Hvad angår stærkt modificerede vandløb, så gælder at langt 
størstedelen af danske vandløb er udrettede og nedgravede. Der er regionale 
forskelle således at fx på Sjælland er flere vandløb udrettede og nedgravede end 
i Jylland. Vandløbsstrækninger hvor vandløbet har en svag hældning, er 
nedgravet og omkringliggende dyrkede og drænede arealer afhænger af 
vandløbets evne til at transportere vand væk skal derfor udtages af vandplanen 
eller alternativt have en lempet målsætning. Det er i den forbindelse, vi ser os 
nødsaget til at eftersende mindretalsudtalelser.  
 
Med venlig hilsen  
Jacob Bøge Hansen                                          Per Thomasen  
Gefons repræsentant i Vandrådet                                  Landbrug & Fødevares repræsentant i 
Vandrådet for Ise- og Roskildefjord 

 
 

 
 Bilag 1. Vandløb der bør udtages af vandplanen jævnfør opgave 1 i Vandrådet. 
 



 Navn  Vand
områ
de  

Længde 
(m)  

Kommune 
navn  

Bemærkninger 

Hørby 
Sørend
e  

o221
0  

1140  Holbæk  MST ønsker strækning udtaget - 
to rørlægninger. Vi er enig heri. 

Hørby 
Sørend
e  

o526
2  

859  Holbæk  Ligger opstrøms strækning som 
MST vil tage ud af plan, derfor 
bør denne strækning også udgå. 

Kalvem
ose Å, 
str. 1, 
typ 1  

o512
1_y  

2354  Holbæk  Er kun med pga. 
slyngningsgraden - slyngningerne 
er kunstige og ikke et udtryk for 
naturlige slyngninger 

Lovleds
bækken  

o499
6  

2695  Holbæk  Består af flere vandløb. Er kun 
med pga. slyngningsgraden - 
slyngningerne er kunstige og ikke 
et udtryk for naturlige 
slyngninger 

Rusren
den, 
typ 1  

o489
7_y  

1502  Holbæk  Har meget dårligt faldforhold og 
miljøforbedringer er dermed 
vanskelig at gennemføre uden 
store konsekvenser. 

Svinnin
ge Å, 
typ 
2_bb  

o987
4_x  

2999  Holbæk  MST har foreslået den udtaget 
pga registreret 
blødbundsvandløb. Vi er enig 
heri. 

Torslun
de Å, 
typ 1  

o512
9  

623  Holbæk  Kun med pga. slyngningsgrad, 
slyngningerne er kunstige og ikke 
et udtryk for naturlige 
slyngninger - opstrøms er rørlagt 
og stærkt modificeret. 

Torslun
de Å, 
typ 2  

o849
1_y  

1406  Holbæk  Kun med pga. slyngningsgrad, 
slyngningerne er kunstige og ikke 
et udtryk for naturlige 
slyngninger - opstrøms er rørlagt 
og stærkt modificeret. 

Tt. 
Elverda
ms Å, 
vdl 1-6  

ros_
2.2_
0454
0  

510  Holbæk  MST foreslår vandløbet ud pga 
rørlægning. Enig heri. 

Tt. 
Elverda
ms Å, 
vdl 1-6  

ros_
2.2_
0428
0  

399  Holbæk  Nedstrømsstrækning ønsker MST 
vandløb taget ud, hvofor denne 
strækning også bør udtages. 

Bregnet
ved Å, 
typ 1  

o476
7  

3609  Lejre, 
Roskilde  

Kun med pga. slyngningsgrad, 
slyngningerne er kunstige og ikke 
et udtryk for naturlige 
slyngninger. Vandløbet har 



karakter af blødvandsvandløb på 
ca. 50% af vandløbsstrækningen. 

Garverr
enden, 
A, typ 1  

o929
3  

1040  Lejre  MST ønsker strækning udtaget 
pga. blødbundsvandløb. Vi er 
enig heri. 

Garverr
enden, 
A, typ 1  

o501
7  

701  Lejre  Ligger opstrøms strækning som 
MST vil tage ud af plan, derfor 
bør denne strækning også udgå. 

Helligre
nden, 
typ 1  

ros_
2.2_
0736
0  

396  Lejre  Strækningsvis har Helligrenden 
dårlig faldforhold, fysiske forhold 
og er kanallignende hvorfor hele 
vandløbet bør udtages. 
 

Helligre
nden, 
typ 1  

ros_
2.2_
0734
0  

258  Lejre  Strækningsvis har Helligrenden 
dårlig faldforhold, fysiske forhold 
og er kanallignende hvorfor hele 
vandløbet bør udtages. 

Helligre
nden, 
typ 1  

ros_
2.2_
0956
0  

100  Lejre  Strækningsvis har Helligrenden 
dårlig faldforhold, fysiske forhold 
og er kanallignende hvorfor hele 
vandløbet bør udtages. 

Helligre
nden, 
typ 1  

ros_
2.2_
0958
0  

85  Lejre  Strækningsvis har Helligrenden 
dårlig faldforhold, fysiske forhold 
og er kanallignende hvorfor hele 
vandløbet bør udtages. 

Helligre
nden, 
typ 1  

ros_
2.2_
0954
0  

44  Lejre  Strækningsvis har Helligrenden 
dårlig faldforhold, fysiske forhold 
og er kanallignende hvorfor hele 
vandløbet bør udtages. 

Helligre
nden, 
typ 1  

ros_
2.2_
0966
0  

38  Lejre  Strækningsvis har Helligrenden 
dårlig faldforhold, fysiske forhold 
og er kanallignende hvorfor hele 
vandløbet bør udtages. 

Vejlem
ølle Å, 
typ 2  

o308
7_y  

3195  Lejre  Faldforhold bør undersøges før 
den indgår i vandplanen 

Gedeb
æksren
den, 
typ 2  

o987
3  

2267  Roskilde  MST ønsker strækning udtaget 
pga. blødbundsvandløb. Vi er 
enig heri. 

Råmose 
/ Risby 
Å  

o522
1_x  

5257  Egedal, 
Ballerup  

Kun med pga af slyngningsgrad, 
slyngningerne er kunstige og ikke 
et udtryk for naturlige 
slyngninger. 

Bredem
ose 
Grøften  

o525
3  

1803  Egedal, 
Roskilde  

Kun med pga af slyngningsgrad, 
slyngningerne er kunstige og ikke 
et udtryk for naturlige 
slyngninger. 



Grønsø 
/ 
Balleru
p Å  

o525
6_a  

3036  Egedal, 
Ballerup  

Faldforhold bør undersøges før 
den indgår i vandplanen 

Skovlun
de 
vandløb
et, typ 
1  

o515
6  

1645  Høje-
Tåstrup  

Faldforhold bør undersøges før 
den indgår i vandplanen 

Hakke
mosegr
øften  

o514
0_x  

3137  Høje-
Tåstrup  

Faldforhold bør undersøges før 
den indgår i vandplanen 

Sidinge 
Fjords 
Sydkan
al, typ 1  

ros_
2.2_
0004
0  

130  Odsherred  MST foreslår vandløbet ud. Vi er 
enig heri. 

 

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation  Havelse ålaug X 
Danmarks 
Amartørfiskerforening  Holbæk ålav X 
Danmarks Sportsfisker 
forbund  Vandløbslaug for Værebro Å X 
DOF Hovedorganisation  Gribskov Vandløbslaug X 
Friluftsrådet  Vandløbslaug for Roskilde 

kommune  
Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning  Gefion X 
Egedal 
Sportsfiskerforening  Nordsjællands Landboforening  X 
Odsherred 
Sportsfiskerforening  Landøkonomisk Selskab X 
Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening  Danske Vandløb X 
Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord  Landbrug og Fødevarer X 

 

 

 

 



Generel udtalelse   
Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds 
sekretæren) 

12 

Organisation der 
fremsætter udtalelsen Holbæk Ålav  

Udtalelse   17/09-2017 
Til: 
De politiske udvalg i kommunerne i vandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt til 
Miljøstyrelsen. 
 
Generel mindretalsudtalelse fra vandrådsrepræsentanter i Isefjords og Roskilde 
Fjords vandråd med afvandingsinteresser. 
 
Vandrådsarbejdet i Isefjords og Roskilde Fjords vandråd har bestemt ikke være nemt 
set fra repræsentanterne med afvandingsinteressers side. Dette skyldes flere forhold, 
men det væsentligste problem er dog, at vi blev sat til at løse en aldeles håbløs 
opgave fra Miljøstyrelsens side. Vi sad 10 personer med afvandingsinteresser, som af 
gode grunde ønskede så mange vandløb ud af den danske overimplementering af 
vandplanerne som muligt. Over for os sad 10 personer med miljøinteresser, som i 
vidt omfang blev bakket op af vandrådsformand og vandrådssekretær med at sikre, 
at så mange vandløb som muligt forblev i vandplanerne. Vandrådsformanden udtalte 
direkte på 2. vandrådsmøde, at det var med at få så mange vandløb med i 
vandplanerne som muligt, da det gav penge i kommunekassen til at lave projekter 
for. Det store problem var så, at de 10 personer med miljøinteresser hver især havde 
vetoret overfor alle vandrådets beslutninger, da beslutninger skulle være 
enstemmige, hvorfor det i praksis var umuligt for os med afvandingsinteresser at få 
vandløb ud af vandplanerne, idet ind til flere af de 10 personer med miljøinteresser 
havde meget bastante holdninger til, at ethvert vandløb for enhver pris skulle 
forblive i vandplanerne. 
 
Med hensyn til opgave 1 – udtagning af vandløb med ringe faldforhold samt vandløb 
med ringe slyngningsgrad, dvs. lige, kanaliserede vandløb evt. med nogle skarpe 
knæk - var der mange oplagte kandidater, men det var ikke muligt at opnå 
nævneværdig enighed. 
 
Ligeledes med hensyn til opgave 2 – udtagning af kunstige og stærkt modificerede 
vandløb – var der mange oplagte kandidater, om end Miljøstyrelsens til lejligheden 
ny-opfundne definition af begrebet stærkt modificeret vandløb gav os noget 
hovedbrud, men det var heller ikke her muligt at opnår nævneværdig enighed. End 
ikke ved Danmarks nok mest kunstige vandløb, der løber oppe på en to meter høj 
dæmning og som det eneste vandløb i Danmark på en bro over en å samtidig med at 
vandet er okkerpåvirket, var det muligt at opnå enighed, så dette vandløb er nu 
blevet til et helt naturligt vandløb – aldeles grotesk. 
 
Hvis vandrådet skulle have givet mening, så havde det været langt mere frugtbart, 
hvis vi alle 10 plus 10 skulle have udarbejdet en prioriteret liste over de vandløb, hvor 
det gav mest mening at foretage indsatser. I et sådant arbejde ville vi alle have haft 
en fælles interesse, i modsætning til de opgaver, som vi blev sat til at løse, hvor os 



med afvandingsinteresser på forhånd var sat uden for indflydelse, da modparten 
havde vetoret. 
 
Resultatet af vandrådets arbejde er derfor stort set, at vi bare har siddet og 
diskuteret uden at opnå noget som helst, hvorfor der nærmest ikke er blevet udtaget 
nogen vandløb af vandplanerne til trods for, at der som sagt i vores øjne var mange 
oplagte kandidater. Det eneste som vi reelt kunne blive enige om, var en generel 
fællesudtalelse med følgende ordlyd: ”Vandrådet ser gerne miljøforbedringer i 
samtlige vandområder i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord, så længe at 
vandløbenes vandføringsevne, som beskrevet i gældende regulativer, ikke forringes”. 
 
Denne udtalelse er umiddelbart overordentlig positiv, men vi mener desværre ikke, 
at den på sigt vil have nogen som helst betydning, da EU efter alt at dømme vil 
kræve, at alle vandløb, som er med i vandplanerne, skal have en god økologisk 
tilstand, hvilket efter flere eksperters vurderinger vil betyde, at der dels skal være fisk 
og smådyr i vandløbene og dels at grødeskæring og oprensning helt skal ophøre eller 
reduceres til et absolut minimum. Dette krav fra EU vil således vægte tungere end 
vandrådets fællesudtalelse, hvorfor fællesudtalelsen desværre vil være uden 
betydning. 
 
Dermed bliver vi med afvandingsinteresser ramt af stigende vandstand i vandløbene, 
hvilket vil mindske rodzonen for planterne på markerne med stærkt reducerede 
udbytter til følge. 
 
Flere beregninger fra Landbrugets organisationer kommer frem til, at hvis 
vandplanerne implementeres fuldt ud, som frygtet, så vil det på sigt betyde, at op 
imod 2/3 af landbrugsjorden i Danmark vil forsumpe og dermed ikke længere være 
dyrkbar. 
 
Men man kan jo ikke hæve vandstanden uden at give lodsejerne kompensation. Nej, 
det kan man som udgangspunkt ikke, men ofte ses det/forventes det, at det kun er 
lodsejeren, som støder direkte op til vandløbet, der får/skal have erstatning. 
Imidlertid kan en udeladt vedligeholdelse af et vandløb have betydning for rodzonen 
og afvandingen i et ind til flere kilometer bredt bælte på begge sider af et vandløb, 
idet afvandingen forringes gradvist over tid ind i landet efterhånden som drænrørene 
fyldes op med partikler fra jorden, når der ikke længere er frit udløb til vandløbet. 
 
En engangserstatning til de umiddelbart berørte lodsejere rækker således ikke langt, 
idet omsætning og afkast fremover vil falde i store dele af vores landområder, 
ligesom omsætning og afkast vil falde i de direkte følgeerhverv samt hos lokale 
håndværkere og lignende. Endvidere vil produktionen i hele fødevaresektoren 
naturligvis falde betragteligt, ligesom antallet af arbejdspladser i denne sektor vil 
falde markant. Totalt set vil det danske samfund miste en omsætning og en eksport 
på et betragteligt tocifret milliardbeløb, der vil ramme hele samfundet hårdt. Dette 
vil naturligvis især ramme landkommunernes økonomi i ikke ubetydelig grad.  
 
Derfor er det overordentlig vigtigt, at så mange af de problematiske vandløb som 
muligt bliver udtaget af vandplanerne.  
 



Et problematisk vandløb er typiske et vandløb med meget ringe fald, dvs. et fald på 
under 3 promille. Man skal dog her være meget opmærksom på, at selv om et 
vandløb i gennemsnit har et rimeligt fald, så kan der være del-strækninger, som kun 
har et ringe fald. Her er det vigtigt, at hele sådanne vandløb eller i alt fald som 
minimum de problematiske del-strækninger udtages af vandplanerne. 
 
Til trods for, at vandrådsarbejdet i Isefjords og Roskilde Fjords vandråd altså ikke gav 
nævneværdige resultater, vil vi således på det kraftigste appellere til at kommunerne 
i området under efterårets kommende arbejde med vandplanerne gennemgår 
vandløbene kritisk og får udtaget alle de fejlplacerede vandløb fra vandplanerne. 
 
Til slut skal det pointeres, at vi vandrådsrepræsentanter med afvandingsinteresser 
desværre helt generelt må tage forbehold over for al vandrådets arbejde, da vi, som 
tidligere nævnt, var sat i en umulig situation uden nogen form for indflydelse. Det 
forhold, at vi var sat uden for indflydelse, bevirkede naturligvis også, at vi mistede 
modet under arbejdet, hvorfor vi desværre opgav at bringe en hel del vandløb i spil, 
som ellers var yderst relevante i forhold til udtagning af vandplanerne. 
 
med venlig hilsen 
 
Holbæk Ålav, ved vandrådsrepræsentant Ole Olsen 
 

Organisationer er støtter forslaget 
DN 
Hovedorganisation 

 Havelse ålaug x 

Danmarks 
Amartørfiskerforening 

 Holbæk ålav X 

Danmarks 
Sportsfisker forbund 

 Vandløbslaug for Værebro Å X 

DOF 
Hovedorganisation 

 Gribskov Vandløbslaug X 

Friluftsrådet  Vandløbslaug for Roskilde 
kommune 

 

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning 

 Gefion X 

Egedal 
Sportsfiskerforening 

 Nordsjællands Landboforening  X 

Odsherred 
Sportsfiskerforening 

 Landøkonomisk Selskab X 

Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening 

 Danske Vandløb X 

Foreningen til 
ophjælpning af 
fiskeriet i Roskilde 
Fjord 

 Landbrug og Fødevarer X 

 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Tinghuse Å  

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

15 

Vandløbets kode o5848_y 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen Danmarks Sportsfiskerforbund 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

1 

Indstilling Vandområdet skal ikke udtages af VP2 

Begrundelse Tinghuse Å har et rimeligt fald på 1,9 promille, en slyngningsgrad 
ligeledes på 1,9(opfyldt) og et DFI tæt på opfyldt. Desuden er der opnået 
tilskud til tre restaureringsprojekter, der alle skal realiseres.  

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation x Havelse ålaug  
Danmarks 
Amartørfiskerforening x Holbæk ålav  

Danmarks Sportsfisker 
forbund x Vandløbslaug for 

Værebro Å 
 

DOF Hovedorganisation x Gribskov Vandløbslaug  
Friluftsrådet x Vandløbslaug for 

Roskilde kommune 
 

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning x Gefion  

Egedal 
Sportsfiskerforening x Nordsjællands 

Landboforening  
 

Odsherred 
Sportsfiskerforening x Landøkonomisk Selskab  

Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening x Danske Vandløb  

Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord x Landbrug og Fødevarer  

 

 

 

 

 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Tinghuse Å  

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

16 

Vandløbets kode o5848_y 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen Danmarks Sportsfiskerforbund 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

2 

Indstilling Vandområdet kan ikke karakteriseres som stærkt modificeret, idet 
vandløbet vil kunne opnå god økologisk tilstand, hvis man fjerner 
modifikationen. 

Begrundelse  

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation x Havelse ålaug  
Danmarks 
Amartørfiskerforening x Holbæk ålav  

Danmarks Sportsfisker 
forbund x Vandløbslaug for 

Værebro Å 
 

DOF Hovedorganisation x Gribskov Vandløbslaug  
Friluftsrådet x Vandløbslaug for 

Roskilde kommune 
 

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning x Gefion  

Egedal 
Sportsfiskerforening x Nordsjællands 

Landboforening  
 

Odsherred 
Sportsfiskerforening x Landøkonomisk Selskab  

Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening x Danske Vandløb  

Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord x Landbrug og Fødevarer  

 

 

 

 

 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Tinghuse Å  

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

17 

Vandløbets kode o5848_y 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen Danmarks Sportsfiskerforbund 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

3 

Indstilling Vandområdet vil kunne opnå en bedre miljøtilstand ved de tre 
restaureringsprojekter, der er givet tilskud til og som realiseres.  

Begrundelse Udlægning af strømkoncentratorer og beplantning vil have en gavnlig 
effekt på miljøtilstanden i Tinghuse Å. 

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation x Havelse ålaug  
Danmarks 
Amartørfiskerforening x Holbæk ålav  

Danmarks Sportsfisker 
forbund x Vandløbslaug for 

Værebro Å 
 

DOF Hovedorganisation x Gribskov Vandløbslaug  
Friluftsrådet x Vandløbslaug for 

Roskilde kommune 
 

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning x Gefion  

Egedal 
Sportsfiskerforening x Nordsjællands 

Landboforening  
 

Odsherred 
Sportsfiskerforening x Landøkonomisk Selskab  

Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening x Danske Vandløb  

Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord x Landbrug og Fødevarer  

 

 

 

 

 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) 

Tt. Hessemose Å ved 
Duemosehus 

 

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

19 

Vandløbets kode o5778 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Danmarks 
Sportsfiskerforbund 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

1 

Indstilling Tilløb t. Hessemose Å ved Duemosehus skal blive i VP2. 

Begrundelse Jævnfør Gribskov Kommune, der har besigtiget strækningen, har 
vandområdet målsopfyldelse, og dermed bør det forblive i VP2. 

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation x Havelse ålaug  
Danmarks 
Amartørfiskerforening x Holbæk ålav  

Danmarks Sportsfisker 
forbund x Vandløbslaug for Værebro Å  

DOF Hovedorganisation x Gribskov Vandløbslaug  
Friluftsrådet x Vandløbslaug for Roskilde 

kommune 
 

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning x Gefion  

Egedal 
Sportsfiskerforening x Nordsjællands Landboforening   

Odsherred 
Sportsfiskerforening x Landøkonomisk Selskab  

Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening x Danske Vandløb  

Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord x Landbrug og Fødevarer  

 

 

 

 

 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Pøle Å  

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

20 

Vandløbets kode O8626 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Danmarks 
Sportsfiskerforbund 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

2 

Indstilling Vandområdet bør ikke klassificeres som stærkt modificeret. 

Begrundelse Pøle Å kan ikke klassificeres som stærkt modificeret, da det har 
målsopfyldelse på fysisk tilstand, DFI på 0,5. Miljøtilstanden er til gengæld 
ringe, hvilket der således vil kunne gives tilskud til at forbedre. 
I forbindelse med åbningen af Solrødgård vil vandkvaliteten forbedres på 
grund af manglende overløb og bedre rensningsmetoder. Dette betyder at 
god økologisk tilstand kan opnås uden negative indvirkninger på miljøet 
omkring vandløbet.  

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation x Havelse ålaug  
Danmarks 
Amartørfiskerforening x Holbæk ålav  

Danmarks Sportsfisker 
forbund x Vandløbslaug for Værebro Å  

DOF Hovedorganisation x Gribskov Vandløbslaug  
Friluftsrådet x Vandløbslaug for Roskilde 

kommune 
 

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning x Gefion  

Egedal 
Sportsfiskerforening x Nordsjællands Landboforening   

Odsherred 
Sportsfiskerforening x Landøkonomisk Selskab  

Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening x Danske Vandløb  

Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord x Landbrug og Fødevarer  

 

 

 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Pøle Å  

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

21 

Vandløbets kode o8636_a 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Danmarks 
Sportsfiskerforbund 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

2 

Indstilling Vandområdet bør ikke udpeges som stærkt modificeret. 

Begrundelse Pøle Å kan ikke klassificeres som stærkt modificeret, da det har 
målsopfyldelse på fysisk tilstand, DFI på 0,56. Miljøtilstanden er til 
gengæld ringe, hvilket der således vil kunne gives tilskud til at forbedre. 
I forbindelse med åbningen af Solrødgård vil vandkvaliteten forbedres på 
grund af manglende overløb og bedre rensningsmetoder. Dette betyder at 
god økologisk tilstand kan opnås uden negative indvirkninger på miljøet 
omkring vandløbet. 
 

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation x Havelse ålaug  
Danmarks 
Amartørfiskerforening x Holbæk ålav  

Danmarks Sportsfisker 
forbund x Vandløbslaug for Værebro Å  

DOF Hovedorganisation x Gribskov Vandløbslaug  
Friluftsrådet x Vandløbslaug for Roskilde 

kommune 
 

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning x Gefion  

Egedal 
Sportsfiskerforening x Nordsjællands Landboforening   

Odsherred 
Sportsfiskerforening x Landøkonomisk Selskab  

Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening x Danske Vandløb  

Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord x Landbrug og Fødevarer  

 

 

 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Pøle Å  

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

22 

Vandløbets kode o8621 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Danmarks 
Sportsfiskerforbund 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

2 

Indstilling Vandområdet bør ikke udpeges som stærkt modificeret. 

Begrundelse Pøle Å kan ikke klassificeres som stærkt modificeret, da det har 
målsopfyldelse på fysisk tilstand, DFI på 0,58. Miljøtilstanden er til 
gengæld ringe, hvilket der således vil kunne gives tilskud til at forbedre. 
I forbindelse med åbningen af Solrødgård vil vandkvaliteten forbedres på 
grund af manglende overløb og bedre rensningsmetoder. Dette betyder at 
god økologisk tilstand kan opnås uden negative indvirkninger på miljøet 
omkring vandløbet. 
 

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation x Havelse ålaug  
Danmarks 
Amartørfiskerforening x Holbæk ålav  

Danmarks Sportsfisker 
forbund x Vandløbslaug for Værebro Å  

DOF Hovedorganisation x Gribskov Vandløbslaug  
Friluftsrådet x Vandløbslaug for Roskilde 

kommune 
 

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning x Gefion  

Egedal 
Sportsfiskerforening x Nordsjællands Landboforening   

Odsherred 
Sportsfiskerforening x Landøkonomisk Selskab  

Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening x Danske Vandløb  

Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord x Landbrug og Fødevarer  

 

 

 



Vandløbets Navn 
(Miljøministeriets) Ramløse Å  

Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

23 

Vandløbets kode o8639 
Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Danmarks 
Sportsfiskerforbund 

Opgave udtalelsen 
vedrører  
(1, 2 eller 3) 

2 

Indstilling Vandområdet bør ikke udpeges som stærkt modificeret. 

Begrundelse Ramløse Å har målsopfyldelse på både slyngningsgrad (1,11) og DFI 
(0,43), hvorfor det ikke bør klassificeres som stærkt modificeret. 

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation x Havelse ålaug  
Danmarks 
Amartørfiskerforening x Holbæk ålav  

Danmarks Sportsfisker 
forbund x Vandløbslaug for 

Værebro Å 
 

DOF Hovedorganisation x Gribskov Vandløbslaug  
Friluftsrådet x Vandløbslaug for 

Roskilde kommune 
 

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning x Gefion  

Egedal 
Sportsfiskerforening x Nordsjællands 

Landboforening  
 

Odsherred 
Sportsfiskerforening x Landøkonomisk Selskab  

Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening x Danske Vandløb  

Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord x Landbrug og Fødevarer  

 

 

 

 

 



Generel udtalelse   
Udtalelse nr.  
(udfyldes af vandråds sekretæren) 

48 

Organisation der 
fremsætter udtalelsen 

Danmarks 
Sportsfiskerforbund 

 

Udtalelse Danmarks Sportsfiskerforbund repræsenteret i Vandopland 2.2, har fuld 
tillid til, at det arbejde, der foregik i Vandrådet blev håndteret efter bedste 
evne, og udfra det lokale kendskab, hver af rådets repræsentanter kunne 
byde ind med.  
 
I vandrådet havde vi en fin dialog, og det syntes som om, der var bred 
enighed om, at VP2 gav mulighed for at få finansieret en del af de 
miljøtiltag, alle parter syntes at gå ind for, under forudsætning af, at 
vandafledningsevnen ikke blev forringet uden forudgående 
sagsbehandling og ad frivillighedens vej.  
Derfor kunne vi alle tilslutte os følgende indstilling til MST: ”Vandrådet ser 
gerne miljøforbedringer i samtlige vandområder i hovedvandopland 
Isefjord og Roskilde Fjord, så længe at vandløbenes vandføringsevne, som 
beskrevet i gældende regulativer, ikke forringes”. 
 
Desværre viser antallet af mindretalsudtalelser fra benytter-siden, at det 
ikke synes som om, man helt har forstået, hvad opgaven gik ud på. Vi 
skulle ikke løse problemer med vandafledningen i vandrådet, -det hører 
hjemme i et andet regi.  
 
Samtidig må DSF undre sig over, at vandløb, der har målsopfyldelse, og 
dermed allerede nu, har god økologisk tilstand, fra benytter-siden ønskes 
udtaget. 
Ligeledes vandløb, som har et kraftigt fald, op til 12-15 promille, også er 
blevet indstillet til at skulle tages ud af VP2.  
Samt ikke mindst, at vandområder, som Vandrådet havde indstillet til at 
skulle blive i VP2, da oplysningerne fra MST syntes korrekte, pludselig 
ønskes taget ud af VP2 fra benytter-siden. 
 
På vegne af DSF, 
Rune Hylby. 
 

Organisationer er støtter forslaget 
DN Hovedorganisation x Havelse ålaug  
Danmarks 
Amartørfiskerforening 

x Holbæk ålav  

Danmarks Sportsfisker 
forbund 

x Vandløbslaug for 
Værebro Å 

 

DOF Hovedorganisation x Gribskov Vandløbslaug  



Friluftsrådet x Vandløbslaug for 
Roskilde kommune 

 

Tuse Å`s 
Ørredsammenslutning 

x Gefion  

Egedal 
Sportsfiskerforening 

x Nordsjællands 
Landboforening  

 

Odsherred 
Sportsfiskerforening 

x Landøkonomisk Selskab  

Ølsted-Frederiksværk 
Sportsfiskerforening 

x Danske Vandløb  

Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i Roskilde Fjord 

x Landbrug og Fødevarer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vandråd Øresund udtalelser fra  
vandrådet vedr. Gribskov Kommune 
 

Gribskov Vandløbslaug: 

 Søborg landkanal 08672:  
Landkanalen er en kunstig gravet kanal som blev lavet i 1945-47 i forbindelse med etablering af 
pumpestationen. Landkanalen leder vand fra højere liggende områder uden om den drænede sø således 
at man ikke skal pumpe det vand som selv kan løbe direkte i Søborg kanal. Landkanalen er således ikke 
en del af den drænede sø, men etableret på højere arealer uden om søen.  
Gribskov Vandløbslaug mener at Søborg landkanal skal udpeges som kunstig.  
 
Øllemose Å 05953_y  
Øllemose Å er et kunstigt vandløb opstrøms st. 1625 (tilløb af Lyshøjrenden). Ved sammenløb af de to 
vandløb ligger Øllemose Å godt 3 m under terræn. Igennem mosen er vandløbet gravet som  
afvandingskanal. Formodentligt er også del strækninger nedstrøms (dvs. i vandområde o5982) stærkt 
modificeret, da de er gravet snorlige igennem lavere beliggende arealer.  
Gribskov Vandløbslaug mener at Øllemose Å skal udpeges som stærkt modificeret.  
 
Unnerup renden 06022:  
Unnerup renden er anlagt til afvanding af Unnerup Mose. Renden er uddybet i 1950’erne med statsligt 
tilskud. Udløbet til Højbro Å er gravet.  
Gribskov Vandløbslaug mener at Unnerup renden bør udpeges som kunstig.  
 
Keldsø Å og del af Hetlands Å 05960_x  
Den øverste del af Keldsø Å er anlagt for at kunne afvande Keldsø, den nederste del med udløb i Esrum å 
er stærkt modificeret og flyttet sådan at åen i dag på flere trækninger ikke ligger i sit naturlige leje. 
Keldsø Å er etableret med henblik på afvanding længst muligt opstrøms og har ifølge regulativet et fald 
på 0,56 promille i gennemsnit. Det viser tydeligt at vandløbet er modificeret med stærkt fokus på 
afvanding. De rørlagte strækninger ligger dybt i terræn, over 3 m.  
Gribskov Vandløbslaug mener at Keldsø å skal udpeges som stærkt modificeret.  



Genovervejelse af videreført VP1-indsats. (opgave 3)  
ROS-388 Maglemose å åbning af rørlagt strækning (201 m)  
Gribskov Vandløbslaug mener at indsatsen med åbning af den rørlagte strækning skal droppes.  
Indsatsen bygger på et forfejlet grundlag, idet Maglemose å er stærkt modificeret på nogle strækninger 
og kunstig på andre strækninger. Havde man været lydhør overfor dette, som er blevet beskrevet 
utallige gange af lodsejere, vandløbslaug og landbrugsfaglige organisationer så ville indsatsen aldrig vær 
blevet til noget. Opstrøms den planlagte åbning ligger endnu en rørlægning som ligger op til 4 meter 
under terræn og det viser tydeligt at det er et kunstigt vandløb som er etableret for at afvande 
Maglemosen.  
Gribskov Vandløbslaug havde en forventning om at Maglemose å ville blive behandlet i vandråddet 
under opgave 2. men desværre er GIS kortet lavet sådan at den forkert planlagte indsats fra VP-1 
spærrede for dette. Hvilket i praksis betyder at en forkert planlagt indsats spærre for en faglig vurdering 
i vandråddet.  
Gribskov Vandløbslaug mener at Maglemose å skal udpeges som kunstigt på nogle strækninger og som 
stærkt modificeret på resten 
 
Landbrug & Fødevarer 
 
Det er, efter min opfattelse, en fejl i Giskortet, at de to vandløb er slået sammen til et, og at de skiller sig 
ud ved at det ene opfylder måltallene mens det andet er stærkt modificeret. Jeg mener hermed at Kelsø 
vandløb er stærkt modificeret. Om hetlands å opfylder målkravene ved jeg ikke – jeg ved at der ca. 100 
rørlagt strækning på Keldsøstrækningen. 
 
Jeg synes ikke, at det giver god mening at bibeholde keldsø å i vandplanerne. 
 
Med venlig hilsen 
 
 Carl Bruun/Landbrug & Fødevarer 

  
 
 

Danmarks Sportsfiskerforbund: 

Søborg landkanal, o8672:  

Indstillet af Gribskov Vandløbslaug  

Begrundelse: Kunstigt vandløb. Landkanalen markerer den oprindelige grænse mellem Søborg sø og 
oplandet. Gravet til afledning af vandet fra oplandet i forbindelse med afvandingen af Søborg sø. 

Danmarks Sportsfiskerforbunds kommentar: 

Generelt om de vandløb, der har udløb mellem Hundested og Helsingør: Der er kun fem af 
vandløbssystemerne, hvor der er forekomst af laksefisk. Samtidig er kyststrækningen et af de steder, der 



tiltrækker flest lystfiskende turister til det attraktive fiskeri direkte fra kysten. De vandløb, der har 
potentiale som gyde- og opvækstområde for laksefisk er derfor af stor økonomisk betydning.  

Vandløbsoplandet til Søborg Kanal og Søborg Landkanal har meget få strækninger, der er egnede som 
gyde- og opvækstområde for laksefisk. Det vigtigste af disse er tilløb til den øvre del af Søborg 
Landkanal, og det er derfor vigtigt at forbedre de fysiske forhold i Landkanalen. 

 

Øllemose Å o5953_y  

Indstillet af Gribskov Vandløbslaug  

Begrundelse: Kunstigt vandløb opstrøms st. 1625 (tilløb til Lyshøjrenden). Ved sammenløb af de to 
vandløb ligger Øllemose Å godt 3 m under terræn. Igennem mosen er vandløbet gravet som 
afvandingskanal. Formodentligt er også delstrækninger nedstrøms (dvs i vandområde o5982) stærkt 
modificeret, da det er gravet snorlige igennem lavere beliggende arealer. 

Danmarks Sportsfiskerforbunds kommentar: 

Øllemose Å er 6.598 meter lang og falder fra kote 16,91 til kote 7,05 meter DNN. Vandløbet har stort 
potentiale som gyde- og opvækstområde for laksefisk, og lever op til kravet om slyngningsgrad, hvorfor 
det ikke bør udtages af vandplanerne. 

 

Unnerup Renden, o6022:  

Indstillet af Gribskov Vandløbslaug  

Begrundelse: Kunstigt vandløb. Er anlagt til afvanding af Unnerup mose. Renden er uddybet i 1950’erne 
med statsligt tilskud. Udløbet til Højbro Å er gravet. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbunds kommentar: 

Der er tale om den frie del af tilløb til Unneruprenden fra st. 1.200 til 1.633 meter, samt Unneruprenden 
fra dette tilløb til udløb i Højbro Å. Den samlede strækning er ca. 900 meter lang og falder fra kote 7,52 
til kote 1,40 meter DNN. Strækningen har stort potentiale som gyde- og opvækstområde for laksefisk, og 
lever op til kravet om slyngningsgrad og fald, hvorfor det ikke bør udtages af vandplanerne. 

 

Forslag til fælles udtalelse: 



Vandrådet for opland Øresund anbefaler Ministeren at åbne mulighed for følgende indsatser i alle 
vandløb, hvor der skal foretages en indsats: 

• Etablering af sandfang 
• Udlægning af strømkoncentratorer, herunder ved drænudløb 
• Etablering af skyggegivende beplantning hvor dette er hensigtsmæssigt  

Disse tiltag har både en positiv effekt i forhold til målopfyldelse og vil samtidig forbedre vandløbets 
vandføringsevne. 

 

Danmarks Naturfredningsforening: 

Jeg vil dog gerne tilføje en opfordring til kommunerne: Sørg for at jeres åmænd er veluddannede og følg 
nøje med i resultaterne fra de pågående evalueringsforsøg med ændret grødeskæringspraksis, herunder 
den såkaldte Ålborgmetode, som indtil videre har givet gode resultater, såvel for naturen som for 
afvandingsinteresserne. Det kræver noget mere manuelt arbejde, særligt i de første år, men på sigt giver 
det resultater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vandrådets afstemning om indstillinger: 

Vandrådets medlemmer: 
 

Højsager 
vandløbet: 
Indstilling 

fra 
Fredensbor
g Vandløbs 

lav 

Højsager vandløbet: 
Indstilling fra 

Sportsfiskerforbund
et 

 

Søborg 
Landkanal: 
Indstlílling 

fra Gribskov 
Vandløbslau

g 

Søborg Landkanal: 
Indstilling fra 

Sportsfiskerforbund
et 

       
Danmarks Sportsfiskerforening   X   X 

       
Naturparkens venner   X   X 

       
Nordsjællands landboforening  X   X  

       
Gribskov Vandløbslaug  X   X  

       
Esrum Ålaug   X   X 

       
DOF   X   X 

       
Fredensborg Vandløbslav  X   X  

       
DN   X   X 

       
Bæredygtig Landbrug  X   X  

       
Friluftsrådet   X   X 

       
Danske Vandløb  X   X  

       
Dansk skovforening       

       
Landbrug og Fødevarer  X   X  

       
Kano- Kajak Forbundet  X    X 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vandrådets medlemmer: 
 

 

Øllemose Å: 
Indstlílling 

fra Gribskov 
Vandløbslau

g 

Øllemose Å: 
Indstilling fra 

Sportsfiskerforbund
et 

 

Unneruprende
n: Indstlílling 
fra Gribskov 

Vandløbslaug 

Unneruprenden: 
Indstilling fra 

Sportsfiskerforbund
et 

        
Danmarks 
Sportsfiskerforening    X   X 

        
Naturparkens venner    X   X 

        
Nordsjællands 
landboforening   X   X  

        
Gribskov Vandløbslaug   X   X  

        
Esrum Ålaug    X   X 

        
DOF    X   X 

        
Fredensborg Vandløbslav   X   X  

        
DN    X   X 

        
Bæredygtig Landbrug   X   X  

        
Friluftsrådet    X   X 

        
Danske Vandløb   X   X  

        
Dansk skovforening        

        
Landbrug og Fødevarer   X   X  

        
Kano- Kajak Forbundet    X   X 

 

 

 

 

 

 



 

Vandrådets 
medlemmer: 

 

 

 
Keldsø Å og 

del af 
Hetlands Å: 
Indstlílling 

fra Gribskov 
Vandløbslau

g 

Keldsø Å 
og del af 
Hetlands 

Å: 
Indstillin

g fra 
Landbrug 

og 
fødevare

r 

 
Indstilling fra 
Landbrug og 

fødevarer 
vedr. 

Bassebækken
s øvre 

strækning 

 
Forslag til fælles 

udtalelse, indstilling 
fra 

Sportsfiskerforbund
et 

 
Forslag fra 

DN (Stig) om 
indstilling til 
kommunern

e 

            
Danmarks 
Sportsfiskerforening         X  X 

            
Naturparkens 
venner         X  X 

            
Nordsjællands 
landboforening     X  X  X  X 

            
Gribskov 
Vandløbslaug     X  X    X 

            

Esrum Ålaug         X  X 
            

DOF         X  X 
            

Fredensborg 
Vandløbslav     X  X  X  X 

            
DN         X  X 

            
Bæredygtig 
Landbrug    X     X  X 

            
Friluftsrådet     X    X  X 

            
Danske Vandløb     X  X  X  X 

            
Dansk skovforening            

            
Landbrug og 
Fødevarer     X  X  X  X 

            
Kano- Kajak 
Forbundet     X    X  X 

 


