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Kære Poul 

 
Hermed svar på spørgsmålene fra Faxe Kommune: 

 

1. Øverste del af tilløb til Freerslev Å er rørlagt og udpeget som stærkt modificeret, 

ros_2.4_10480. Tilløb til Kilde Å, nyk_2.6_4035, er også rørlagt men udpeget som naturligt. 

Hvad skyldes denne forskel? 

2. Tilløb til Kilde Å er udpeget som naturligt, og fald, slyngningsgrad samt fysisk indeks er 

ukendt. Hvad er derfor begrundelsen for, at I foreslår, at vandløbet udtages af 

vandområdeplanerne? Hvad er baggrunden for, at et sådant rørlagt vandløb er særskilt 

målsat? 

3. Hvad er den generelle baggrund for afgrænsning af delstrækninger? Konkret: Hvorfor er 

Gillesbækken opdelt i to delstrækninger (nyk_2.5_631 og nyk_2.5_774) mens Orned Bæk 

(08308_d) ikke er opdelt i delstrækninger? 

 
Ad 1)  
Vedr. nyk_2.6_4035: MST har ikke oplysninger omkring, at pågældende strækning er rørlagt. Gennemgang 
af ortofoto viser, at størstedelen af nuværende forløb er rørlagt. Dele af strækningen løber langs 
træbevoksede skel, hvorfor det på disse strækninger ikke kan afgøres via ortofoto, om en given strækning 
er åben eller rørlagt. 
 

Ad2)  
Kriterierne gennemgået i afsnit 5,1 og 5,2 i ”Vejledning til kommuner og vandråd om arbejdet med 
kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021” danner grundlag for 
den fremtidige afgrænsning af vandområder. http://mst.dk/media/133156/opdateret-vejledning-af-30-
juni.pdf 
Såfremt der ikke forelægger viden om afgrænsningskriterierne er det op til kommuner, under inddragelse 
af vandrådet, at fremkomme med oplysninger, der kan danne grundlag for en vurdering af om vandløbet 
skal afgrænses. Det skal bemærkes, at der indgår et mindre antal vandområder i den tekniske afgrænsning, 
som ikke opfylder kriterierne, men som er vigtige bindeled mellem vandområder, der opfylder kriterierne 
for afgrænsningen eller bindeled til fx målsatte søer. Disse vandløb sikrer således, at der opretholdes et 
sammenhængende vandløbstema.  
  
Ad3) 
Proceduren for afgrænsning af vandområder fremgår af Retningslinjerne for udarbejdelse af 
vandområdeplaner for 2015-2021 afsnit 1.1.1.4. http://mst.dk/media/121345/retningslinjer-
vandomraadeplaner-for-anden-planperiode.pdf 
”I vandplanerne for første periode blev vandområderne afgrænset ud fra følgende principper: Vandløbene i 
et vandløbs-vandområde skal være sammenhængende og tilhøre samme kategori (vandløb, søer, kunstige 
vandområder eller stærkt modificerede vandområder) og type – 1, 2 eller 3 for henholdsvis 
´normale´vandløb og ´blødbundsvandløb´. Et vandområde kan indeholde strækninger, der afviger fra 
vandområdets generelle karakteristika. Et vandområde skal dog altid karakteriseres efter de karakteristika, 
som er kendetegnende for hovedparten af vandområdet. 
 
I vandområdeplanerne 2015-2021 justeres vandområdeinddelingen af hensyn til den fremtidige 
administration af vandområderne således, at vandområderne samles til færre – og dermed større 
vandområder. Vandområderne fra Vandplan 2009-2015 sammenlægges med de tilstødende vandområder, 
hvis disse har samme karakterisering, typologi og målsætning. Der foretages en vurdering af 
sammenlægningen i forhold til de væsentligste påvirkninger.” 
 
Opdelingen af Gillesbækken i to vandområder er foretaget fordi rensningsanlægget beliggende umiddelbart 
nedstrøms nyk_2.5_631, er vurderet som en væsentlig påvirkning af nyk_2.5_774.  
 
MVH 
Bjørn 
 

http://mst.dk/media/133156/opdateret-vejledning-af-30-juni.pdf
http://mst.dk/media/133156/opdateret-vejledning-af-30-juni.pdf
http://mst.dk/media/121345/retningslinjer-vandomraadeplaner-for-anden-planperiode.pdf
http://mst.dk/media/121345/retningslinjer-vandomraadeplaner-for-anden-planperiode.pdf

