
 
 

Fra: Jørn Vistisen Rasmussen [mailto:joevr@svana.dk]  
Sendt: 19. januar 2017 10:45 

Til: Poul Jensen 
Emne: Svar fra SVANA om tilstandsvurdering af Gillesbæk i Vandområdeplan 2015-21 (SV: Vurderingen 

ukendt tilstand) 

 
Til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, att. Poul Jensen 
 
Baggrund 
Ved henvendelse til SVANA af 15/11-16 spørger du om, hvorfor Gillesbæk vest for Haslev i Suså-systemet i 
den godkendte Vandområdeplan 2015-21 (VP2) er tilstandsvurderet til ”ukendt tilstand” for 
kvalitetselementet smådyr (Dansk VandløbsFauna Indeks, DVFI), selvom der ifølge Danmarks Miljøportal 
(Arealinformation) findes DVFI-data for vandløbet for perioden 1996-2013. I den sammenhæng henviser du 
til, at der af SVANA´s retningslinjer for Vandområdeplan 2015-21 fremgår følgende: ”Hvis 
tilstandsvurderingerne fra Vandplan 2009-2015 er baseret på mere end 10 år gamle data foretages en 
faglig vurdering, om data stadig er valide. Hvis ikke betegnes tilstanden som ukendt”. 
 
Svar 
Gillesbæk indgår i VP2 som to vandområder(nyk_2.5_774 og nyk_2.5_631) af type 2 (vandløb af 
mellemstørrelse) med miljømålet god økologisk tilstand. De to vandområder er ikke er af blødbundstypen, 
hvorfor de kan tilstandsvurderes for kvalitetselementet smådyr ved brug af  DVFI. I VP2 er vandområderne 
ikke omfattet af fysiske indsatser.  
 
Ifølge overfladevandssystemet WinBio4 under Danmarks Miljøportal ligger der i vandløbet omfattet af VP2 
to DVFI-stationer (st.nr. 120035_NYK og 120036_NYK), der begge har DVFI-data indenfor perioden 2003-
2012. Ifølge SVANA´s retningslinjer burde disse data være valide til brug for en tilstandsvurdering i VP2 i 
form af en økologisk tilstandsklasse for smådyr (høj, god, moderat, ringe eller dårlig økologisk 
tilstandsklasse). 
 
På den baggrund må SVANA konstatere, at disse data kunne være indgået i en tilstandsvurdering af 
Gillesbæk i VP2. SVANA har noteret sig dette, men noterer også at dette ikke umiddelbart har betydning for 
de planlagte fysiske indsatser i VP2.  
 
De to DVFI-stationer i vandløbet har DVFI-data fra 2016. Ud fra bl.a. det nye datagrundlag forventer SVANA 
at vurdere den økologiske tilstandsklasse for smådyr i Gillesbæk i den kommende basisanalyse for 
Vandområdeplan 2021-27 (VP3) i det omfang, at vandløbet  indgår i VP3. 
 
Venlig hilsen 
 
Jørn Vistisen Rasmussen 

Biolog | Vandplanlægning 
+45 93 58 81 35 | +45 93 58 81 35 | joevr@svana.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 20 00 | svana@svana.dk | 
www. svana.dk  
 

NATURSTYRELSEN ER NU DELT I TO 
1. juli 2016 blev Naturstyrelsen delt i to: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), som er statslig 
myndighed på vand- og naturområdet, og Naturstyrelsen (NST), som forvalter Miljø- og 
Fødevareministeriets skov- og naturarealer og gennemfører projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv.  
 
Besøg SVANA på www.svana.dk 
Besøg Naturstyrelsen på www.nst.dk  
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Fra: Poul Jensen [mailto:pojec@faxekommune.dk]  
Sendt: 16. januar 2017 08:28 

Til: Jørn Vistisen Rasmussen 
Emne: SV: Vurderingen ukendt tilstand 

 
Hej Jørn 
  
  
Bringes i erindring. 
  
  
Venlig hilsen 

 

Poul Jensen 

Teamkoordinator  

Direkte tlf.: 56203073  

Mobil tlf.: 23644114  

 

 
Center for Plan & Miljø  
Miljø  
Frederiksgade 9  

 
4690 Haslev   www.faxekommune.dk  

 
 

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev  
  
Fra: Poul Jensen  
Sendt: 15. november 2016 13:08 

Til: 'Jørn Vistisen Rasmussen' 

Emne: Vurderingen ukendt tilstand 
  
Hej Jørn 
  
  
Tak for dine links. 
  
Generelt forstår jeg ikke helt, hvornår I bruger vurderingen ukendt tilstand. ”Hvis 

tilstandsvurderingerne fra Vandplan 2009-2015 er baseret på mere end 10 år gamle data foretages 

en faglig vurdering, om data stadig er valide. Hvis ikke betegnes tilstanden som ukendt.” 
  
Konkret eksempel: Jf. arealinfo er der for Gillesbækken data fra 1996-2013. Hvorfor har 

Gillesbækken fået betegnelsen ukendt tilstand? 
  
  
Venlig hilsen 

 

Poul Jensen 

Teamkoordinator  

Direkte tlf.: 56203073  

Mobil tlf.: 23644114  

 

 
Center for Plan & Miljø  

mailto:pojec@faxekommune.dk
http://www.faxekommune.dk/


Miljø  
Frederiksgade 9  

 
4690 Haslev   www.faxekommune.dk  

 
 

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev  
  
Fra: Jørn Vistisen Rasmussen [mailto:joevr@svana.dk]  
Sendt: 20. oktober 2016 12:06 

Til: Poul Jensen 
Cc: Thomas Rützou 

Emne: Links til retningslinjer for Vandområdeplan 2015-21 og gældende NOVANA-overvågningsprogram 
  
Til Poul Jensen, Faxe Kommune. 
  
Hej Poul. 
  
Hermed som aftalt links til retningslinjer for Vandområdeplan 2015-21 og NOVANA-overvågningsprogram 
2011-15, der er blevet forlænget til 2016 med: 
  
Retningslinjer: http://svana.dk/media/202543/retningslinjer-vandomraadeplaner-for-anden-
planperiode.pdf 
Se s. 31 om vurdering af tilstand og fremskrivning af miljøtilstand til 2021 i vandløb. 
  
NOVANA 2011-15, Programbeskrivelse 2. del: http://svana.dk/media/202670/novana_2del.pdf 
På s. 87-98  er programmets indhold mht. det økologiske program beskrevet. 
  
;o) Jørn 
  
Venlig hilsen 
 
Jørn Vistisen Rasmussen 

Biolog | Vandplanlægning 
+45 93 58 81 35 | +45 93 58 81 35 | joevr@svana.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 20 00 | svana@svana.dk | 
www. svana.dk  
  
NATURSTYRELSEN ER NU DELT I TO 
1. juli 2016 blev Naturstyrelsen delt i to: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), som er statslig 
myndighed på vand- og naturområdet, og Naturstyrelsen (NST), som forvalter Miljø- og 
Fødevareministeriets skov- og naturarealer og gennemfører projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv.  
  
Besøg SVANA på www.svana.dk 
Besøg Naturstyrelsen på www.nst.dk  
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