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1 INDLEDNING  

Styregruppen for afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig sender hermed en 
VVM anmeldelse af et projekt, hvor et område på 434 ha afvandes og et delområde 
med 213 ejendomme kloakeres. Anmeldelsen sendes som svar på Odsherred Kom-
munes brev af 13. december 2010, hvor der anmodes om supplerende oplysninger i 
sagen. 
 
I mange år har der været store problemer med vand på terræn grundet nedbør, der 
ikke kan nedsive samt tilbagestuvning fra Isefjord via Landkanalen. Formålet med af-
vandingsprojektet er at skabe et lavere og mere stabilt vandspejl indenfor sommer-
husområdet.  

 
Projektet falder indenfor VVM bekendtgørelsens bilag 1, nr. 28 ”Afvandings- og kunst-
vandingsprojekter, der omfatter mere end 300 ha.” Projektet VVM anmeldes derfor til 
Odsherred Kommune som er VVM myndighed. Anmeldelsen er første skridt i den 
VVM proces (scoping, idefase, høringer og VVM redegørelse) der, ifølge bekendtgø-
relsen, skal startes hvis projektet skal realiseres.  
 
Tillæg 1 til de gældende spildevandsplaner i Odsherred Kommune fastsætter de over-
ordnede rammer for fremtidig afledning og rensning af spildevand i Odsherred Kom-
mune inkl. sommerhusområderne. I tillægget fremgår at alle sommerhuse omkring 
Hov Vig på sigt skal kloakeres. Et afgrænset område på 213 ejendomme indenfor Hov 
Vig oplandet er planlagt til at skulle kloakeres i 2014. Resten af området, der ønskes 
afvandet, er indtil videre først planlagt kloakeret ca. 20 år senere. Det er hensyn i for-
hold til miljøet og specielt næringsstofbelastning af kystområderne der ifølge Odsher-
red Kommune er årsagen til den planlagte kloakering.  
 
I nærværende VVM anmeldelse er både afvandingsprojekt og kloakering af det første 
område med 213 ejendomme beskrevet, fordi de potentielle miljømæssige påvirknin-
ger af projekterne er overlappende. Igennem en VVM proces med tilhørende under-
søgelser vil der være økonomiske, anlægstekniske og tidsmæssige fordele ved at 
tænke dræning og kloakering sammen.  

 
Anmeldelsen er udformet, så den giver et tilstrækkeligt grundlag for myndighedens 
vurdering, men samtidig er egnet til, at interesserede borgere kan forholde sig til pro-
jektet på baggrund af beskrivelsen. VVM anmeldelsen fungerer derfor også som et 
resume af projektforslaget. Anmeldelsen foretages tidligt i projektfasen, således at 
projekterne ikke er mere låst, end at der kan foretages de nødvendige tilpasninger 
som følge af VVM behandlingen. Anmeldelsen foretages derfor nu hvor der er klarhed 
over hovedprincipperne men inden den egentlige detailprojektering af afvandingspro-
jekt og kloakering. 

 
Anmeldelsen er udarbejdet af Grontmij på vegne af ”Styregruppen for afvanding af 
sommerhusområde ved Hov Vig” 
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2 PROJEKTOMRÅDET 

2.1 Beskrivelse og afgrænsning af område 

Projektområdet dækker et område på ca. 434 ha som ønskes afvandet (figur 2.1). Der 
er i alt registreret 2.279 ejendomme inden for dette hydrauliske opland til Landkana-
len, fortrinsvis sommerhuse men der er enkelte helårshuse og lidt industri. Delområ-
det, som planlægges kloakeret i 2014, er på 46 ha og ligger ned mod Landkanalen. 
 
Der er i dag etableret hovedpumpestationerne P1, P2 og P3 i det inddæmmede som-
merhusområde. Pumpestationerne pumper dræn- og overfladevand fra grøfter og ka-
naler til Landkanalen (figur 2.1).  
 

 
Figur 2.1 Oversigtskort over afvandingsområdet for Hov Vig sommerhusområde. 
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2.2 Geologi og hydrogeologi 

Indenfor selve projektområdet findes der ikke boringer i den nationale database (JU-
PITER), som kan anvendes til en generel beskrivelse af den geologiske opbygning af 
området (figur 2.2) 
 
Ifølge publiceret materiale er hovedparten af området tolket dels som hævet Stenalder 
havbund og dels af klitlandskab. Geologien i de øverste ca. 5-10 m af området forven-
tes derfor overvejende at bestå af sand, silt og ler med et vist indhold af organisk ma-
teriale. Det forventes, at der i sandet eksisterer et øvre grundvandsmagasin (tykkelse 
ikke kendt), som har frit vandspejl. Afstrømningen i dette magasin styres af kanaler og 
afstrømningen til havet. Magasinforholdene kan være inhomogene, som følge af de 
vekslende jordlag – det vil sige, at der ikke nødvendigvis er tale om et sammenhæn-
gende grundvandsmagasin. 
 
Det øvre grundvandsmagasin strækker sig formentligt over et noget større område 
end det projektområde, som er markeret på Figur 2.2. 
 

 
Figur 2.2: Afvandingsområde med Boringer. Kilde: PC-jupiter GEUS). 
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2.3 Problemstilling indenfor projektområde 

I mange år har der været store problemer med vand på terræn i store dele af Hov Vig 
sommerhusområdet grundet nedbør, der ikke kan nedsive samt tilbagestuvning fra 
Isefjord. Problemer med tilbagestuvning skyldes at vandspejlet i Isefjord påvirker 
vandstanden i de kanaler, der er etableret for at kunne afvande området. Højvande i 
Isefjord forplanter sig nemlig opstrøms i systemet og kan i værste fald overstige kro-
nen på diget langs Landkanalen, specielt i de områder hvor kronen ikke opfylder di-
mensioneringskravet på 1 m. Mange diger langs Landkanalen (dige mellem huse og 
kanal) er lokalt nedbrudt, fjernet eller har sat sig. Dette har forøget hyppigheden af de 
hændelser, hvor vandspejlet i landvandskanalen står så højt, at det lavtliggende ter-
ræn oversvømmes og giver gener for nogle huse.  

 
Når de høje grundvandstande forekommer, sættes de lavest liggende sommerhuses 
nedsivningsanlæg ud af drift, med betydelige afledningsmæssige gener for beboerne 
til følge. En ofte praktiseret løsning på dette problem er at spildevandet pumpes 
ud i drænene, løber videre til pumpestationen, der så ”løfter” det op i landvandskana-
len. Den miljømæssige konsekvens er øget næringsstofbelastning af Isefjord samt ri-
siko for sygdomme grundet E.coli bakterier.  
 
 

3 AFVANDINGSPROJEKT 

Ideen i afvandingsprojektet er, at vandspejlet i sommerhusområdets Landkanal ned-
pumpes, og der etableres en ”dæmning” i kanalen samt en pumpe der pumper vandet 
over dæmningen og ud i en udløbskanal (figur 2.1 og 3.1). Dette system sikrer en 
konstant lav kote i vandstanden i kanalen. Derved er det muligt at afvande selve 
sommerhusområdet mere effektivt end i dag.  
 
I første omgang (fase 1) skal det sikres, at der altid kan pumpes vand op i Landkana-
len uden fare for oversvømmelse af sommerhusområdet samt sikre at høj vandstand i 
Isefjord ikke giver anledning til oversvømmelsesproblemer på matrikler, der er belig-
gende tæt ved Landkanalen.  
 
Når fase 1, afvanding til udløbskanal via hovedpumpe, er på plads giver det mulighed 
for projekter, der sikrer en bedre afvanding af hele sommerhusområdet i Hov Vig op-
landet (Fase 2 og 3). Der kan blive behov for at rense grøfter og gamle drænsystemer 
op eller etablere helt nye dræn og lokale pumpestationer, der afleder til den del af ka-
nalen der ligger opstrøms den nye dæmning og hovedpumpestation. Fase 2 og 3 er 
simple projekter, men der forventes megen tidskrævende dialog, afstemninger, politi-
ske indstillinger mv. – forhold det ikke giver mening at igangsætte, før de myndig-
hedsmæssige forhold er afklaret.    
 
I henhold til Vandløbsloven kap. 9 vil Odsherred Kommune modtage et projektforslag, 
der indeholder redegørelse for afvandingsprojekt, oversigt over lodsejere/ejendomme 
samt budgetforslag til partsdeling. Projektforslag afventer dog udfaldet af endelig 
VVM. 
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Figur 3.1. Skitse af afvandingsprojekt ved Hov Vig sommerhusområde.  
 

3.1 Fase 1- regulering af vandstand i Landkanal 

Ifølge de foreliggende oplysninger er Landkanalen ved sommerhusene etableret som 
’tæt’, dvs. uden direkte påvirkning af det lokale grundvandsspejl uden for kanalen. 
Dette er i nogen grad dokumenteret ved at vandspejlet i den ekstra kanal ved P2, der 
ligger parallelt med kanalen, er uafhængigt af vandstanden i Landkanalen. De eksiste-
rende pumpestationer (P1, P2 og P3) bibeholdes uændret i fase 1, ligesom det nuvæ-
rende drænsystem også bibeholdes uændret. 
 
Umiddelbart efter sving på Landkanalen (syd for Enggårdsvej 13A) etableres en 
spærring samt pumpestation (figur 2.1 og 3.1), således at vandstanden i Landkana-
len, opstrøms den nye pumpestation sænkes ca. 0,75 m og holdes på en maks. 
vandstandskote på ca. - 0,25. En sænkning i den størrelsesorden giver mulighed for 
1-1,5 ‰ fald på grøfter/dræn helt ind til vandskellet i området. Hermed sikres, at der 
fremover kan skabes afvandingsmulighed til en hovedkanal (Landkanalen) for alle i 
området. Ved at etablere pumpestationen kan vandet fra Landkanalen ledes via den 
nuværende udløbskanal til Isefjord. 
 
Den endelige maksimale ønskelige vandstandskote i Landkanalen vil fastlægges i for-
bindelse med ”prøvepumpninger”, samt hensyntagen til hvilke ændringer der sker i 
oplandet til kanalen. 
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Ved en vandstand i udløbskanalen nedstrøms pumpeanlæg, der er lavere end den 
fastsatte maks. vandstandskote opstrøms pumpeanlægget, vil der ske afvanding di-
rekte gennem pumpebygningen til udløbskanalen (ingen driftsudgifter). Stiger vand-
standen i udløbskanalen nedstrøms pumpebygningen til en kote, der er højere end 
den fastsatte maksimale vandstandskote, lukkes spjældet i pumpestationen og løfte-
pumperne starter op og holder vandspejlet i Landkanalen opstrøms pumpebygningen 
i maksimalt den fastsatte vandspejlskote. Når vandstanden i udløbskanalen igen er 
under den fastsatte vandspejlskote stoppes pumperne og spjældet åbnes.  
 
For etablering af den nye pumpestation vil det være nødvendigt at foretage grund-
vandssænkning under anlægsarbejdets udførelse, ligesom der skal etableres vejad-
gang til pumpebygningen. Vejadgangen vil nemmest kunne etableres fra den nærtlig-
gende fold og hen langs kanalen. 
 
Den foreslåede løsning vil kræve ændringer i den foreliggende landvæsenskommissi-
onsafgørelse, således at der er overensstemmelse mellem de ønskede maksimale 
vandspejlskoter og kommissionsprotokollerne. 
 

3.2 Fase 2 – Afvanding af 1. delområde 

I denne fase håndteres afvanding af første delområde på ca. 50 ha samtidig med klo-
akering af områdets 213 sommerhuse (figur 2.1).  

 
Grøfter og dræn 
Funktionaliteten af de eksisterende dræn og grøfter er ikke kendt for projektområdet, 
men det skønnes, at denne mange steder er lav, fordi mange dræn er gamle, og fordi 
der i høj grad er sket forskellige reguleringer i området. Den generelle drænende ef-
fekt kan også hidrøre fra de overordnede grøfter/kanaler, som strækker sig i hele om-
rådet. Dræningseffekten heraf vil bl.a. afhænge af udløbskoten til kanalen og den ge-
nerelle tilstand af grøft/kanalsystemet. Behovet for oprensning og/eller helt nye dræn 
og grøfter vil blive undersøgt i forbindelse med VVM redegørelsen. 
 
Diger  
Eksisterende dige mod Hov Vig Naturbeskyttelsesområdet retableres, så digekronen 
er min. kote + 1,00, således at der ved ekstreme vandstandsstigninger i Hov Vig ikke 
sker overløb til sommerhusområderne. Vandstandsstigning på grund af klimaændrin-
ger vil også indgå i overvejelserne vedr. min. kote på digekrone. 
 
Eksisterende Pumpestationer og drænsystemer 
De 3 eksisterende pumpestationer (P1, P2 og P3) bibeholdes uændret i fase 2. De 
eksisterende pumpestationers driftsforhold og vedligeholdelsestilstand m.m. er p.t. ik-
ke undersøgt. Det kan være at pumpestationerne på sigt skal nedlægges, men det 
undersøges nærmere. 
 

3.3 Fase 3 – Afvanding af resten af sommerhusområde t 

I denne fase håndteres afvanding af de øvrige delområder af det i alt 434 ha store 
sommerhusområde. Afvandingen foretages evt. i sammenhæng med kloakering af 
området i etaper. 
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4 KLOAKERINGSPROJEKT 

4.1 Status 

Sommerhusene i området ved Hov Vig nedsiver spildevand via septiktanke og ned-
sivningsanlæg, mens regnvand afledes lokalt til enten nedsivning, dræn eller grøft. 
Sommerhusenes spildevandsnedsivningsanlæg fungerer ikke optimalt i perioder med 
høj grundvandsstand. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Masterplan for den fremtidige spildevandsstruktur i 
Odsherred Kommune forudsættes det, at alle sommerhuse i Odsherred på sigt kloa-
keres. Som det fremgår af ”Tillæg nr. 1 til de gældende spildevandsplaner” blev et af-
grænset område på 213 af de lavest beliggende ejendomme indenfor Hov Vig oplan-
det (figur 2.1) planlagt til at skulle kloakeres i 2014. Det var for at få løst problemerne i 
specielt dette område. Resten af området, der ønskes afvandet, er først planlagt kloa-
keret ca. 20 år senere. 
 
Det er hensyn i forhold til miljøet og særligt næringsstofbelastningen af kystområder-
ne, der ifølge Odsherred Kommune er årsagen til den planlagte kloakering.   
 
Det skal bemærkes, at den omtalte tidsplan for sommerhuskloakering er overordnet 
og må forventes revideret over tid. Selve kloakeringen må set ud fra praktiske og øko-
nomiske hensyn forventes at ske mere koncentreret end skitseret i Masterplanen.  Det 
kan endvidere vise sig nødvendigt i en periode at lede spildevandet fra Hov Vig til Ny-
købing eller Rørvig renseanlæg, indtil der er etableret nyt renseanlæg ved Tengsle-
mark og transportledninger hertil fra Hov Vig området. 
  

4.2 Anlægsfase - Hydraulisk belastning 

Ved etablering af kloakledninger til spildevand i Odsherreds sandede sommerhusom-
råder skal der typisk sænkes meget grundvand. Udgangspunktet for Hov Vig som-
merhusområdet er, at områderne er afvandet forud for kloakering for derved at drage 
fordel af, at de to projekter tænkes sammen. Hvis der kloakeres uden forudgående af-
vanding, vil der i VVM processen blive foretaget geotekniske undersøgelser for nær-
mere at vurdere mængden af grundvand og næringsstoffer, der skal bortpumpes.  
 
I de sommerhusområder, der p.t. kloakeres ved Sejerø Bugt (Se tillæg 5 til spilde-
vandsplan), har vurderinger på baggrund af boringer og tests i området mht. geologi 
og grundvand vist, at en kloakering kan forventes at give maksimalt 150.000 - 
180.000 m³ pr. år for kloakering af ca. 800 sommerhuse afhængigt af kloakeringsprin-
cip. I Hov Vig området forventes det umiddelbart, at der skal bortpumpes grundvand i 
samme mængder eller mere. I områder med væsentlige mængder grundvand vælges 
som udgangspunkt det kloakeringsprincip, der giver mindst grundvandsænkning 
(f.eks. løftestationsprincippet). Grundvandssænkning er en omkostningskrævende del 
af et kloakarbejde, hvorfor kloakprojektet altid vil blive udarbejdet ud fra et ønske om 
at reducere grundvandssænkning mest muligt. I praksis vil der generelt være tale om 
udledninger pr. arbejdssted i området af en mængde svarende til ca. 3 l/s (der arbej-
des i hold for at nå kloakering af 800 huse pr. år). Peakværdier ved sætning af pum-
pestationer og få dybe ledninger vil sjældent være større end 5 l/s lokalt. 
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4.3 Udledning af næringsstoffer fra 1. delområde 

For at belyse hvilken reduktion i udledningen af næringsstoffer, som kloakeringen af 
det første sommerhusområde ved Hov Vig vil afstedkomme, er der udført en bereg-
ning af forventede udledninger i status-situation og i situationen efter kloakeringen er 
fuldført (tabel 4.2).  
 
Der er i alt registreret 213 ejendomme i det sommerhusområde, der er planlagt kloa-
keret i 2014 (tabel 4.1). Oplysninger om ejendommenes afløbsforhold er fundet i BBR. 
Det vurderes, at 124-612 kg kvælstof og 28-139 kg fosfor hvert år udledes som følge 
af urenset spildevand fra sommerhusene. 
 
Der er registreret 7 ejendomme med afløb til offentligt eller fællesprivat renseanlæg 
eller samletank. Udledningen fra disse få ejendomme vurderes at være uændret ved 
en samlet kloakering.  
 
Det antages, at de 135 nedsivningsanlæg, der er registreret som ”Mekanisk rensning 
med nedsivningsanlæg, med tilladelse”, opfylder Miljøstyrelsens krav til skærpet ud-
ledningsniveau for organisk stof og for fosfor (SOP), som er 95% fjernelse af organisk 
stof og 90% fjernelse af total-kvælstof og total-fosfor. Desuden er 103 ejendomme i 
det åbne land også regnet med i denne kategori. Der ses her bort fra, at grundvands-
standen i området i længere perioder er så høj, at nedsivningsfunktionen i store dele 
af området må forventes at fungere meget dårligere end forudsat. 
 
Afløbsanlæggene for de resterende 71 ejendomme er sandsynligvis langt over 30 år 
gamle (fra før BBR). Sammenholdt med højt grundvand, oplysninger om driftsproble-
mer (jf. Strukturplan for renseanlæg marts 2008) mv. antages disse nedsivningsanlæg 
ikke at kunne leve op til SOP-krav. I mangel af bedre oplysninger anvendes et gen-
nemsnitstal fundet for udledninger fra ejendomme udenfor kloakeret opland, jf. Århus 
Amt punktkilderapport fra 2003. Her blev overordnet fundet en rensegrad på 74% for 
organisk stof (BI5), 66% for kvælstof og 67% for fosfor.  
 
Der regnes med en årlig belastning pr. sommerhus på 30 m³ og 0,75 PE, svarende til 
16,4 kg BI5, 3,3 kg kvælstof og 0,75 kg fosfor, fratrukket en procentdel svarende til 
rensegraden for det registrerede afløbsprincip fundet i BBR.  
 
Tabel 4.1: Anvendte rensegrader ved estimering af status for diffus udledning fra 213 som-
merhuse under eksisterende forhold. 

 
Afløbsprincip Antal Rensegrad 

BI5-N-P 
Afløb til offentligt eller fællesprivat renseanlæg eller 
samletank. 7 tilsvarende  

rensekrav 
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg, med 
tilladelse (Lever op til SOP-krav) 135 95%-90%-90%1 

Øvrige  71 74%-66%-67%2 
Total 213  

 
1: Jf. Miljøstyrelsens SOP-krav (Skærpede krav til fjernelse af organisk stof og fosfor) 
2: Middel for udledning af spildevand i det åbne land, jf. Punktkilderapport 2003, Århus Amt. 
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De konstaterede problemer med højt grundvandsspejl taget i betragtning, er det 
yderst tvivlsomt om alle sommerhusenes nedsivningsanlæg virker optimalt og dermed 
kan tillægges den valgte rensegrad (jvf. tabel 4.1). Derfor regnes desuden en ”worst-
case”-status, hvor højt grundvandsspejl sætter rensefunktionen i nedsivningsanlæg-
gene ud af funktion, og den eneste rensning der finder sted er den anaerobe rensning 
i septiktanken (tabel 4.2). I rapporten ”Biologisk rensning af spildevand fra enkeltejen-
domme” fra Miljøstyrelsen (nr. 41, 1992), er der regnet med at en septiktank i sig selv 
renser 30% af organisk stof, 10% af kvælstof og 10% af fosfor.  
 
Efter kloakering af et område vil den efterfølgende udledning af næringsstoffer til 
Landkanalen der kommer fra urenset spildevand være 0.  
 
Der vil være en mindre udledning fra det renseanlæg, der modtager spildevand fra 
sommerhusområdet og det er opgjort i tabel 4.2. For udledning af renset spildevand 
regnes med rensning til de nationale udlederkrav til kommunale renseanlæg, som er 
BI5: 15 mg/l, Total-N: 8 mg/l og Total-P: 1,5 mg/l. Som eksempel til sammenligning, 
var afløbskontrolværdierne for Højby Renseanlæg i 2008 2,2 mg/l for BI5, 2,9 mg/l for 
Total-N og 0,3 mg/l for Total-P. Her er således tale om et meget konservativt estimat. 
 
Resultatet af beregningen er vist i nedenstående tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2. Forventet spildevandsudledning og reduktion fra sommerhusområde med 213 ejen-
domme.  

 Status Plan  Reduktion 
 [kg/år] [kg/år] [%] 
    
Organisk stof (BI5)  414* -  2368**  14***  -  96**** 77-99% 
Kvælstof (N)  124* -  612**  19***  -  51**** 59-97% 
Fosfor (P)  28* -  139**  2***  -  10**** 65-99% 

* ved velfungerende rensning svarende til rensegrader vist i Tabel 4.1. 
** ved drift uden fungerende nedsivningsanlæg. 
*** ved rensning til niveau tilsvarende status for Højby Renseanlæg.  
**** ved rensning til niveau tilsvarende nationale udlederkrav til kommunale renseanlæg. 
 

4.4 Udledning af næringsstoffer fra hele Hov Vig so mmerhusområde 

Hvis de resterende ejendomme i det hydrauliske opland til Hov Vig, der jf. Masterplan 
for spildevandsområdet i Odsherred Kommune er planlagt kloakeret efter 2030, tages 
med i betragtning, kan den samlede effekt af kloakering af oplandet til Hov Vig bereg-
nes som vist i Tabel 4.3. og Tabel 4.4. Der er i alt 2.279 ejendomme inden for det hy-
drauliske opland til Hov Vig. 
 
Tabel 4.3: Anvendte rensegrader ved estimering af status for diffus udledning fra hele Hov Vig 
sommerhusområdet under eksisterende forhold. 

Afløbsprincip Antal Rensegrad 
BI5-N-P 

Afløb til offentligt eller fællesprivat renseanlæg eller 
samletank. 27 tilsvarende  

rensekrav 
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg, med 
tilladelse (Lever op til SOP-krav) 1.156 95%-90%-90%1 

Øvrige  1.096 74%-66%-67%2 
Total 2.279  

1: Jf. Miljøstyrelsens SOP-krav (Skærpede krav til fjernelse af organisk stof og fosfor) 
2: Middel for udledning af spildevand i det åbne land, jf. Punktkilderapport 2003, Århus Amt.   
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Tabel 4.4. Forventet samlet spildevandsudledning og reduktion, samlet for hele Hov Vig som-
merhusområdet.  

 Status Plan  Reduktion 
 [kg/år] [kg/år] [%] 
    
Organisk stof (BI5)  5.630* - 25.892**  150*** - 1.026**** 82-99% 
Kvælstof (N)  1.611* - 6.688**  198*** - 547**** 66-97% 
Fosfor (P)  358* - 1.520**  21*** - 103**** 71-99% 

* ved velfungerende rensning svarende til rensegrader vist i Tabel 4.1. 
** ved drift uden fungerende nedsivningsanlæg. 
*** ved rensning til niveau tilsvarende status for Højby Renseanlæg.  
**** ved rensning til niveau tilsvarende nationale udlederkrav til kommunale renseanlæg. 
 
Efter kloakering af hele Hov Vig sommerhusområdet vil Isefjord få 1,6-6,7 ton mindre 
kvælstof og 360-1500 kg fosfor mindre end før kloakeringen. Der vil ske en mindre 
forøgelse af udledningen fra renseanlægget, der modtager spildevandet, men samlet 
set reduceres udledningen af organisk stof med ca. 90%, og udledningen af kvælstof 
og fosfor reduceres med ca. 80% i forhold til den mængde Landkanalen modtog før 
kloakeringen.  
 
 

5 EKSISTERENDE FORHOLD OG KONSEKVENSVURDERING 

I det følgende beskrives de eksisterende forhold sammen med en vurdering af de for-
ventelige påvirkninger af det omgivende miljø i forbindelse med de to projekter. Be-
skrivelsen omfatter naturbeskyttelsesinteresser, ændringer i næringsstofbelastning, 
følger af grundvandssænkning samt en generel hydraulisk belastning som følge af ud-
ledningen af vand. 
 
Afvandingsprojektet tænkes gennemført i kombination med kloakering. De primære 
mulige påvirkninger er overvejende ens for de 2 projekter og derfor er de skrevet 
sammen i det følgende.  
 
I forbindelse med vurdering af de mulige påvirkninger er der foretaget flere besigtigel-
ser, senest den 31. maj. 2011. Formålet var at udtage vandprøver fra pumpe- og 
drænsystemerne, besigtige beskyttet natur (§ 3-områder) og NATURA 2000 områder 
samt registrere Bilag IV arter. Derudover er der blevet indsamlet data fra Miljøporta-
len, diverse rapporter m.v. 

 
5.1 Udledning af næringsstoffer fra Hov Vig sommerh usområde 

Afvandingsprojektet fjerner permanent den drænede vandmængde fra området, hvor 
den eneste form for spildevandshåndtering er nedsivning. Vandet indeholder næ-
ringsstoffer som føres via Landkanalen ud i Nykøbing Bugt og Isefjord.  
 
Den 31. maj 2011 blev der taget nogle vandprøver fra pumper og dræn indenfor un-
dersøgelsesområdet (se tabel 5.1 og figur 2.1). Der blev fokuseret på vandprøvernes 
indhold af næringssalte, BOD og bakterier, da det vurderes at det specielt er disse pa-
rametre, der har størst betydning for vandkvaliteten i Nykøbing Bugt og Isefjord. 
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Tabel 5.1. Analyseresultater fra vandprøver udtaget ved de 3 pumpestationer samt 2 brønde 
ved Rørvig Vej.  

Vandprøve E. coli Ammonium Total kvælstof Nitrit+Nitrat-N Total phosphor Ortho-phosphat BOD5
Pr. 100 ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

P1 350 1,33 2,65 0,306 0,479 0,431 1,5
P2 <1 1,30 2,50 0,085 0,543 0,501 1,3
P3 <1 0,82 2,13 0,254 0,200 0,164 <1
Øster Lyng 25 0,67 2,32 0,856 0,237 0,210 1,4
Rørvigvej <1 2,2 2,75 0,050 0,242 0,226 <1  

 
De dybe dræningsbrønde, som vandprøverne blev taget fra, har en stor dræningsev-
ne og fortyndingen vurderes derfor at være meget stor. På trods af den store fortyn-
ding blev der målt relativt store koncentrationer af næringsstoffer, særligt fosfor. Re-
sultaterne fra vandanalyserne fra sommerhusområdet ved Hov Vig kan sammenlignes 
med hvad der er normalt i grundvand og vandløb (se tabel 5.2). Heraf sandsynliggø-
res, at drænvand fra sommerhusene har et højt indhold af næringsstoffer set i forhold 
til normalt niveau for grundvand. Samtidigt viser resultaterne, at der trods måling i en 
forårsmåned allerede er E.coli i drænvandet. Det tyder på bidrag fra urenset spilde-
vand. 
 

 Tabel 5-2 – Normale koncentrationer i grundvand og vandløb. 
Kilde Reference Total N 

[mg/l] 
Total P [mg/l] E. Coli pr 

100 ml 
Grundvand (nitrat) Århus Amt 

2001 
<0,05 0,01-0,02 0 

Vandløb med punkt-
kilder 

DMU 2010 4,64 ± 2,16 1,19 ± 2,16 0-100 

 
Tabel 5.3 giver et foreløbigt estimat på mængden af næringsstoffer, der vil blive tilført 
Isefjord som følge af afvandingsprojektet og kloakeringen af det første sommerhus-
område på 213 ejendomme. Det vurderes, at Isefjord vil modtage 0,5-1 ton kvælstof 
og 1-200 kg fosfor ekstra som følge af en permanent afvanding af hele sommerhus-
området på 434 ha. I første omgang afvandes primært det første område som også 
kloakeres (Fase 2). Hvis afvandingen i Fase 2 kombineres med kloakering, vil en po-
tentiel mer-udledning af næringsstoffer som følge af permanent sænkning af vand-
spejlet i sommerhusområdet mere end opvejes af den reducerede belastning, som vil 
være resultatet af kloakering. Selv efter at hele sommerhusområdet på 434 ha efter 
en årrække er afvandet, vil netto belastningen med næringsstoffer være tæt ved eller 
under 0.  
 
Permanent dræning vil som sagt måske give en mindre midlertidig stigning i belast-
ning, men det gælder kun for anlægsfasen, hvorimod 0-udledningen til Isefjord ved 
kloakering er permanent. Under eksisterende forhold afvandes i forvejen store 
mængder vand og næringsstoffer ud i Landkanalen via pumperne. Dette bidrag kan 
være ganske tæt på den potentielle mer-udledning som følge af den indledende af-
vanding, så måske sker der slet ingen mer-udledning i den indledende anlægsfase. 
På foreliggende grundlag vurderes det desuden sandsynligt at der kan findes løsnin-
ger, der er belastningsneutrale hvis der indledningsvist skulle være ekstra udledning 
af næringsstoffer som følge af afvandingen. Følgende afværgeforanstaltninger og løs-
ninger kan overvejes i VVM processen: 
 

• Pumpe drænvand fra det første kloakopland til rensning i Nykøbing eller Rør-
vig renseanlæg.  
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• Minirensning ved etablering af sø/rørsump hvor drænvand/grundvand tilbage-
holdes/forsinkes. 

• Kloakering af flere eller større områder i kombination med afvanding 
 
Tabel 5.3. Regneeksempel for hvordan næringsstofbalancen til Isefjord kan se ud før og efter 
afvandingsprojekt og kloakering af 213 ejendomme. Tallene er udregnet ud fra en række anta-
gelser. En nærmere beregning afventer undersøgelser planlagt i VVM processen. 
 Total kvælstof 

kg 
Total Fosfor 

kg 
Samlet mer-udledning ved afvanding af hele projektområdet 
 

542-1085 89-178 

Mer-udledning ved afvanding af delområde på 44 ha  54-109 9-18 
Mer-udledning ved afvanding fratrukket reduceret bidrag fra 
kloakering. 

~ 0 ~ 0 

Forudsætninger: 
• Projektområde der afvandes 434 ha 
• Der drænes i gennemsnit 0,5 m længere ned end i dag  
• 50-100% af området der ønskes afvandet er vandmættet 
• De 3 vandprøver taget fra pumpe 1, 2 og 3 den 31. maj 2011 er repræsentative for området (2,5 

mg N/l og 0,41 mg P/l) 
• Porøsiteten er sat til 0,2 som gælder for sand 

 
En VVM vil indeholde en nærmere vurdering af mængden af næringsstoffer, der tilfø-
res Isefjord som følge af permanent afvanding af sommerhusområdet samt kloake-
ring. Der er planlagt et måleprogram som vil kunne redegøre for vandmængder fra 
pumperne og bedre data for koncentrationen af næringsstoffer i grundvandet/dræn-
vandet over året.  
 
Igennem en VVM proces med tilhørende undersøgelser vil der være økonomiske, an-
lægstekniske og tidsmæssige fordele ved at tænke dræning og kloakering sammen. I 
sammenhæng med en spildevandskloakering vil de eksisterende drænledninger f.eks. 
kunne optimeres væsentligt for en beskeden udgift (samgravning mv.), udgifter til mid-
lertidig grundvandssænkning under anlægsarbejde for kloakering reduceres mv. End-
videre vil meget af myndighedsarbejdet (miljøvurderingen, §3 dispensationer m.v.) 
kunne dække begge projekter, hvis de blev tænkt sammen.  

 
5.2 Vandplan  

De statslige vandplaner, der udarbejdes i medfør af miljømålslovens6 § 3, sætter de 
administrative rammer for myndighedernes udøvelse af beføjelser og for planlægnin-
gen efter anden lovgivning, herunder fx vandløbsloven og planloven. Det betyder, at 
vandplanerne udgør den administrative ramme for fx tilladelse til afvanding/ grund-
vandssænkning.  
 
Vandplanen for hovedvandopland Isefjord er endnu ikke vedtaget, og det kan for nær-
værende ikke siges med sikkerhed hvilke miljømål der skal opnås. I udkastet til vand-
planen, der har været i høring, er der angivet et mål for dybdegrænsen for ålegræs på 
4,9 m i ydre Isefjord og 3,3 i indre Isefjord. Omregnet til kvælstofbelastning svarer det 
til en maks. koncentration på henholdsvis 276 µg/l og 303 µg/l. Ifølge Basisanalysen 
lever Isefjord i dag ikke op til målsætningerne, og der kan derfor ventes skærpede 
krav til udledning af næringsstoffer. 
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I udkastet til vandplanen er angivet krav om at reducere udledningen fra renseanlæg 
og spredt bebyggelse. I alt 5 ton kvælstof pr. år skal der reduceres med. Ifølge bereg-
ningen i kap. 4.3 udledes årligt 1,6-6,7 ton kvælstof alene fra Hov Vig sommerhusom-
rådet. Kloakering af hele Hov Vig sommerhusområdet vil stort set fjerne denne udled-
ning og kan derved bidrage meget væsentligt til opfyldelse af vandplanen.  
 
I anlægsfasen for 1. etape, hvor ny pumpestation etableres og første delområde af-
vandes, kan der potentielt blive behov for at oppumpe næringsholdigt drænvand til ud-
løbskanalen. Som beskrevet under kap. 5.1 regnes dog med netto balancen i kvæl-
stofudledningen.  
 

5.3 Hydraulisk belastning af området 

Udledninger af grundvand/drænvand fra de 3 pumpestationer sker i dag til Landkana-
len. Det vurderes, at en evt. øget oppumpning til kanalen i fremtiden ikke vil give an-
ledning til erosion i Landkanalen som kan få betydning for tilstanden. Såfremt der op-
står situationer, hvor den oppumpede vandmængde kan give anledning til væsentlig 
skadelig erosion i Landkanal, lægges sten ud for at eliminere dette.  
 

5.4 Okker 

Inden anlægsarbejde startes, vurderes indledningsvis risikoen for om der vil være et 
okker problem, baseret på analyser fra grundvandet i sommerhusområderne. 
 
I anlægsfasen udledes ikke okkerholdigt grundvand til Landkanalen. Er der okker af 
betydning i vandet, fjernes dette med passende metode i form af iltning og udfæld-
ning. Dette kan f.eks. udføres som ”risling” over halmballer, bundfældning i grusfiltre 
mv. I særlige tilfælde vil alternativ løsning med tilbagepumpning i ledningsgraven for-
søges. 
 

5.5 Udtørring og risiko for sætninger 

Inden anlægsarbejde startes, vurderes effekten på vandhuller, moser og engområder 
indenfor afvandingsområdet.  Der laves aktiv kontrol ved at entreprenører i anlægsfa-
sen afkræves fotoregistrering som dokumentation af, at lerrevler er retableret på 
samme måde, som der er krav til at retablering af drænledninger dokumenteres med 
fotos.  
 
Det vurderes altid, om der er risiko for sætninger af bygninger mv.  

 
5.6 E.coli 

Kloakering af sommerhusområdet ved Hov Vig vil forbedre badevandskvaliteten i Ny-
købing Bugt/Isefjord. Målinger af drænvandet foretaget d. 31.maj 2011 viste tegn på 
E.coli. Efter kloakering af sommerhusområdet vil der ikke længere være E.coli i dræn-
vand og dermed vand der ledes til havet via udløbskanalen. 
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5.7 Internationale Naturbeskyttelsesinteresser 

Hov Vig er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 97 (se figur 5.1).  
 

 
Figur 5.1.  Placering af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 97. 

 
Udpegningsgrundlaget består af følgende arter: 

 
Art Beskyttelsen gælder Kriterier* 
Skeand Trækfugle, internationalt bety-

dende antal (T) 
F4 

Hvinand Trækfugle, internationalt bety-
dende antal (T) 

F4, F5 

 * se nedenstående box 
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Skeand er udpeget pga. trækfugleforekomsterne i Hov Vig. Den lever især af plank-
ton, krebsdyr, insekter og frø, som den sier fra vandet med sit næb, der er forsynet 
med lameller. Arten er en trækfugl, der også yngler i Danmark, hvor den primært fore-
kommer fra primo april til primo november.  Efter yngletiden raster skeænderne ved 
lavvandede kyster, lagunesøer, fjordområder og i ferskvandssøer. Siden oprettelsen 
af Ulvshale-Nyord reservatet i 1989 har denne lokalitet været den vigtigste for rasten-
de skeænder med op til 2.600 fugle om efteråret. De nordvesteuropæiske skeænder 
overvintrer i Kanalegnene og i England, hvorimod de russiske bestande overvintrer 
omkring Middelhavet og Sortehavet. Herhjemme er skeanden en fåtallig vintergæst 
(www.dof.dk). I figuren nedenfor vises forekomstmønstret over året. 
 

 
Det der bestemmer, hvor mange skeænder der opholder sig på en lokalitet, er fødetil-
gængelighed og fødekvalitet i kombination med uforstyrrethed. Antallet af rastende 
skeand ved Hov Vig synes stigende. Årsagen til denne fremgang er ikke afklaret, men 
kan skyldes ændringer i jagtforholdene i forbindelse med at området blev udlagt til 
vildtreservat i 1996 (Basisanalyse, Vestsjællands Amt). 
 
Hvinand: Trækbestanden synes relativt stabil dog med betydelige udsving fra år til år. 
Forekomstområdet er ikke kortlagt ifm. Natura2000-basisanalysen, men arten raster 
hyppigst indenfor dæmningen. Desuden bruges vandfladerne i selve Hov Vig til over-
natning (pers. komm. Palle Graubæk). 
 

 
F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende 
antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand 
inden for trækvejen af fuglearten. 
F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder 
med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt fo-
rekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger. 
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Konsekvenser i anlægsfasen 
I anlægsfasen af den nye pumpestation vurderes der ikke at være nogen påvirkning af 
de to udpegede arter. Dette baseres på, at anlægsaktiviteterne vil være begrænset til 
et smalt område langs Landkanalen lige op ad sommerhusområdet ud for den sydøst-
ligste del af Enggårdsvej samt anlægsaktiviteter inde i selve sommerhusområdet. Dis-
se områder bruges ikke i større omfang af de to udpegede arter, og desuden vil an-
lægsfasen være kortvarig.  
 
Konsekvenser i driftsfasen 
I driftsfasen vil der være jævnlige vedligehold og tilsyn, hvor det nye pumpehus skal 
besøges. Dette vil foregå via et område, der i dag bruges til kørsel ifm. oprensning af 
kanalen (Figur 5.2) Denne adgangsvej vil skulle forstærkes for at være kørbar. Det 
drejer sig om et meget vådt område, som i dag er en udposning på den østlige del af 
Landkanalen (figur 5.2) 
 
 

 
Figur 5.2. Den østlige gren af Landkanalen, der afgrænser EF-fuglebeskyttelsesområdet (til 
venstre for kanalen) mod sommerhusområdet (bag buskene til højre for kanalen). Billedet er 
taget fra øst mod vest.  Den nye pumpestation ønskes placeret ved det tværgående levende 
hegn i baggrunden, hvor de to grene af Landkanalen samles i et ’Y’ for at løbe mod syd langs 
hegnet ud mod Isefjord. En smal bræmme langs kanalen på billedet skal bruges til kørsel med 
materiel i både anlægs- og driftsfasen. Området bruges allerede i dag til kørsel med mindre 
maskiner ifm. oprensninger af kanalen. 
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5.3. Udposning på Landkanalen der vil skulle opfyldes for at sikre adgang til den kommende 
pumpestation. 

 
Der vil ikke blive nemmere adgang til fuglebeskyttelsesområdet som følge af projektet 
og derfor ingen øget forstyrrelse af fugle og dyreliv inde i selve området. 
 
Den sænkede vanstand i den øst-vestgående del af Landkanalen kan dræne et lille 
lokalt område af engen vist på figur 5.2 og 5.3. Denne zone vurderes at være be-
grænset til ca. 20 m fra kanalen. Her er vegetationen i forvejen påvirket af de tidligere 
oprensninger. Selve Hov Vig og naturområderne op mod Landkanalen vurderes ikke 
at blive påvirket, da volden, der adskiller dem, antages at være tæt. Dette vil blive un-
dersøgt nærmere i forbindelse med planlagt undersøgelsesprogram. 
 
Som et stort plus ved projektet muliggøres en ændret slusepraksis mod Isefjord, der 
kan medføre at de temporære vandsamlinger på de store sammenhængende engom-
råder umiddelbart øst for den nord-sydgående del af Landkanalen kan holde på van-
det længere hen i fugles og padders ynglesæson. Dette kan blive en positiv påvirk-
ning af projektet og vil også kunne bidrage med forbedrede fødesøgningsområder for 
bl.a. skeand, men også bedre forhold for viber, rødben og andre engfugle. Temporæ-
re vandhuller kan også give gode vilkår for flere paddearter, da sådanne vandhuller 
typisk ikke vil få fiskebestande, der udgør en trussel mod især haletudser samt sala-
manderlarver.  
 
Som beskrevet i afsnit 5.1 vil projektet på sigt give en reduceret udledning af næ-
ringsstoffer til Isefjord, hvor Hvinand søger føde. Denne reducering kan blive gavnlig 
for Hvinand i og med at risikoen for iltsvind og lokal fiskedød nedsættes. Som yderli-
gere beskrevet i afsnit 5.1 kan der i opstartsfasen af afvandingsprojektet kortvarigt bli-
ve udledt flere næringsstoffer, selvom det vurderes usandsynligt. I VVM-processen vil 
der blive foreslået afværgeforanstaltninger, der som minimum sikrer 0-balance.  
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Med baggrund i ovenstående vurderes de udpegede fuglearter ikke at blive påvirket af 
næringsstofudledning, og med tiden vil især Hvinand få gavn af det forbedrede vand-
miljø i Isefjord. 
 
Bilag IV-arter 
På de store engområder øst for Hov Vig er der registreret flere paddearter, og af bilag 
IV-arter drejer det sig om stor vandsalamander og spidssnudet frø. Disse er fundet et 
godt stykke fra placeringen af selve anlægget og vurderes ikke at blive påvirket af det-
te. Hvis slusepraksis ændres efter gennemførelsen af projektet, så vandstanden hol-
des højere nedstrøms den nye pumpestation, vil de temporære vandhuller på eng-
området kunne få større værdi for bilag-IV padderne. Som et kuriosum er der registre-
ret løvfrø i Nakke Skov. Løvfrø vil ikke blive påvirket negativt af projektet. 
 
Bilag IV-arter i Landkanalen er eftersøgt flere gange senest ved besigtigelse den 31. 
juni 2011. Der blev ingen bilag IV-arter registreret, kun hundestejler og anden fauna 
tilpasset belastede vandløb med dårlig fysik. 
 
Konklusion 
Det er den overordnede konklusion, at projekterne ikke får negative konsekvenser for 
EF-fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag og i relation til enkelte arter endda 
en positiv indflydelse. 
 

5.8 Nationale Naturbeskyttelsesinteresser 

Størstedelen af selve Hov Vig er udpeget som beskyttet natur efter naturbeskyttelses-
lovens §3, mens nogle af de tilstødende skovområder er underlagt fredskovspligt (se 
figur 5.2).  Udover en lille eng findes ingen kendte §3-områder indenfor sommerhus-
området, men der findes enkelte fredskovsområder. Der findes en §3-udpeget eng lidt 
øst for P3, som ligger indenfor det område der afvander til Landkanalen, men udenfor 
afgrænsningen af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 97 (se figur 5.4). Denne eng vil 
kunne blive påvirket af afvandingsprojektet. Dette skal belyses i VVM-processen og 
hvis det viser sig, at den kan blive påvirket væsentligt, vil der blive foreslået afværge- 
eller kompensationsforanstaltninger. Engen ser ud fra de seneste luftfotos (2010) ud 
til at være kulturpåvirket med tydelige kørespor modsat engområderne, der ligger in-
denfor EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 97. 
 
De relativt små Indgreb i §3-området langs den øst-vestgående del af Landkanalen 
kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Der sker ikke indgreb eller dræninger 
af de store sammenhængende engområder (§3), der ligger indenfor EF-
fuglebeskyttelsesområdet. Disse engområder rummer relativt store botaniske værdier.  
 
Selve Landkanalen er i dag meget næringsbelastet. En faunaprøve fra 2010 (13.04) 
viste en DVFI på 3, og den fysiske tilstand blev betegnet som ringe. Hundestejler fin-
des i hele Landkanalen, mens gedder fortrinsvis lever nær udløbet hvor kanalen er 
mere vandfyldt. Geddebestanden vurderes ikke at blive væsentligt påvirket, da de pri-
mært lever nedstrøms den nye dæmning. Gedder og den øvrige fauna i Landkanalen 
nedstrøms spærringen vil derimod få væsentligt bedre levevilkår, når kloakeringen 
fjerner dårligt renset spildevand fra oplandet.  
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Engen tæt ved den nye pumpestation bruges af fuglearter som dobbelt bekkasin, rød-
ben, plettet rørvagtel, vibe og grågæs. Området tæt på har dog begrænset værdi som 
ynglelokalitet pga. prædation for især ræv, men også pga. udtørring af de midlertidige 
vandsamlinger, der er vigtige for at især unger af vibe og rødben kan finde nok føde 
(pers. komm. Palle Graubæk). Fuglene vurderes ikke at blive væsentligt forstyrret 
hverken i anlægsfasen eller når pumpen kører. De almindelige fuglearter vil også 
kunne få gavn af en ændret slusepraksis, der sikrer at de temporære vandsamlinger 
først tørrer ud senere på sæsonen. 
 
De projektaktiviteter, der begrænser sig til etablering og vedligehold af dræn og grøf-
ter inde i sommerhuskvarterne i selve afvandingsområdet, vurderes ikke at påvirke 
nationale naturbeskyttelsesinteresser. 
 
Hvis der i forbindelse med projektet bliver behov for grundvandsoppumpning, vil van-
det IKKE blive pumpet op på beskyttet natur. 

 
Figur 5.4. Beskyttet natur (§3-områder) samt fredskov ved Hov Vig. 
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5.9 Kulturarv, fredninger og natur- og vildreservat  

Fredede fortidsminder samt fredninger fremgår af figur 5.5. Alle de fredede fortids-
minder i nærheden af Hov Vig har en 100 m beskyttelseslinie. I forbindelse med en 
egentlig VVM skal det lokale museum høres, mens det også er god skik at tjekke Kul-
turarvsstyrelsens GIS-data over arkæologiske fund. Selve Hov Vig er et fredet områ-
de. Fredningens formål er at beskytte lokaliteten som trækfuglelokalitet. Etableringen 
af pumpestationen og kørslen langs den øst-vestgående del af Landkanalen ligger 
udenfor selve fredningen. Der vil ikke blive nemmere adgang til fuglebeskyttelsesom-
rådet som følge af projektet og derfor ingen øget forstyrrelse af fugle og dyreliv inde i 
selve området. 
 
Den foreslåede pumpestation ligger indenfor natur- og vildtreservatet Hov Vig, hvor 
der er færdsel forbudt. Etableringen af pumpestationen samt tilsynsvejen derhen kræ-
ver dispensation. 

 
Figur 5.5. Fredede fortidsminder og fredninger ved Hov Vig.  
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5.10 Jordforurening  

Der er ikke kendte jordforureninger i området (se figur 5.6). Det er dog ikke ensbety-
dende med, at der i anlægsfasen ikke kan blive gravet jord op, som viser sig at være 
forurenet. Hvis der i anlægsfasen gennemgraves eller flyttes forurenet jord, kræves en 
tilladelse fra Odsherred Kommune og regionen i henhold til Jordforureningsloven og 
Jordflytningsbekendtgørelsen. Der vil i udbudsmateriale blive stillet krav om, at de 
nævnte regler følges. 

 
Figur 5.6. V1 og V2-kortlagt jordforurening i omegnen af Hov Vig.  

 
 

6 UNDERSØGELSESPROGRAM OG AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Som grundlag for realisering af de 2 projekter opstilles under VVM processen et un-
dersøgelsesprogram, som vil belyse projekternes konsekvenser samt give grundlag 
for mulige afværgeforanstaltninger. 
 
Følgende vil blive undersøgt nærmere:  
 

• Indledningsvist foretages der undersøgelser, som har til formål at opstille en 
geologisk / hydrogeologisk forståelsesmodel og efterfølgende en enkel model 
til beskrivelse af grundvandsforholdene. Modellerne skal bruges til konse-
kvensvurderinger, der indgår naturligt i de følgende punkter, ligesom de skal 
anvendes til overordnet at beskrive de hydrauliske sammenhænge i området. 

 
• Hydrologisk forbindelse mellem Hov Vig og Landkanal. Det undersøges om 

Vold mellem Landkanal og Hov Vig er tæt eller om der sker udveksling af vand 
og stof. 
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• Beregning af vandmængder, der i forbindelse med afvandingsprojektet skal 
pumpes ud i Landkanal og videre ud i udløbskanal. Ved at regne på elforbrug 
vurderes den årlige mængde vand, der pumpes op.  

 
• Måling af næringsstoffer og E. coli i drænvand til vurdering af stoftransport til 

Isefjord i anlægsfase og driftsfase. Data skal underbygge påstanden om, at 
der som minimum er 0-balance i næringsstofbalancen i anlægsfasen og stor 
reduktion i næringsstofbelastningen i driftsfasen. 

 
• Den endelige maksimale ønskelige vandstandskote i kanalen vil fastlægges i 

forbindelse med ”prøvepumpninger”, samt hensyntagen til hvilke ændringer 
der sker i oplandet til kanalen. 

 
• De eksisterende pumpestationers driftsforhold og vedligeholdelsestilstand un-

dersøges. Det kan være at nogle pumpestationer på sigt skal nedlægges, men 
det skal undersøges nærmere.  

 
• Der foretages undersøgelser af de eksisterende dræn og grøfter og deres 

funktionalitet. Funktionaliteten af eventuelt eksisterende dræn er ikke kendt, 
men det kan skønnes, at denne er lav, fordi drænene er gamle, og fordi der i 
høj grad er sket forskellige reguleringer i området. Den generelle drænende ef-
fekt kan også hidrøre fra de overordnede kanaler, som strækker sig i hele om-
rådet. Dræningseffekten heraf vil bl.a. afhænge af udløbskoten til kanalen og 
den generelle tilstand af kanalsystemet. For at klarlægge den fulde funktionali-
tet af det eksisterende projekt (etableret af Hedeselskabet i 1968?), foretages 
en gennemgang af de eksisterende forhold for at belyse om drænsystemet 
fungerer som specificeret. Hvis alderen overstiger 40 år, er der mulighed for, 
at dele af drænrørene er tilstoppet/ødelagt som følge af biologisk vækst og 
eventuelle sætninger. Samtidig søges det verificeret, om pumpeydelser og 
vandstande i kanaler overholder specifikationer i det oprindelige projekt. Her-
udover sikres det, at eventuelle afvandingskanaler i området er funktionelle. 

 
• Inden anlægsarbejde startes, vurderes indledningsvis risikoen for, om der vil 

være et okkerproblem, baseret på analyser fra grundvandet i sommerhusom-
råderne. 

 
• Der foretages en vurdering af risiko for sætning som følge af afbrænding af or-

ganisk materiale ved generel/midlertidig sænkning af grundvandsstanden i 
området. 

 
• Afvandingsprojektets potentielle påvirkning af §3 enge og vandhuller vil blive 

undersøgt og vurderet nærmere. Det vurderes dog på nuværende tidspunkt, at 
afvandingsprojekt og kloakering ikke vil påvirke områderne væsentligt.   
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7 SAMMENFATNING OG KONKLUSSION  

Styregruppen for afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig sender hermed en 
VVM anmeldelse til Odsherred Kommune af et projekt, hvor et område på 434 ha af-
vandes, og et delområde med 213 ejendomme kloakeres.  
 
I mange år har sommerhusområdet ved Hov Vig haft store problemer med vand på 
terræn grundet nedbør, der ikke kan nedsive samt tilbagestuvning fra Isefjord. Derfor 
ønsker Styregruppen et afvandingsprojekt med det formål at skabe et lavere og mere 
stabilt vandspejl indenfor sommerhusområdet. I VVM anmeldelsen er både afvan-
dingsprojekt og kloakering af delområde med 213 ejendomme beskrevet og vurderet, 
fordi de potentielle miljømæssige påvirkninger af projekterne er overlappende.  
 
Ideen bag afvandingsprojektet er, at vandspejlet i sommerhusområdets Landkanal 
nedpumpes, og der etableres en ”dæmning” i kanalen samt en pumpe, der pumper 
vandet over dæmningen og ud i en udløbskanal. Dette system sikrer vandstanden i 
kanalen i en konstant lav kote samt sikrer, at høj vandstand i Isefjord ikke giver anled-
ning til oversvømmelsesproblemer på matrikler, der er beliggende tæt ved kanalen. 
Derved er det muligt at afvande selve sommerhusområdet mere effektivt end i dag. 
Der kan blive behov for at rense grøfter/gamle drænsystemer op eller etablere helt 
nye dræn og lokale pumpestationer, der afleder til den del af kanalen der ligger op-
strøms den nye dæmning og hovedpumpestation.  
 
Tillæg 1 til de gældende spildevandsplaner i Odsherred Kommune fastsætter de over-
ordnede rammer for fremtidig afledning og rensning af spildevand i Odsherred kom-
mune inkl. sommerhusområderne. I tillægget fremgår, at alle sommerhuse omkring 
Hov Vig på sigt skal kloakeres. Et afgrænset område på 213 ejendomme indenfor Hov 
Vig oplandet er planlagt til at skulle kloakeres i 2014. Resten af området, der ønskes 
afvandet, er planlagt kloakeret ca. 20 år senere. Det vurderes, at 124-612 kg kvælstof 
og 28-139 kg fosfor hvert år udledes til Isefjord som følge af urenset spildevand fra 
det afgrænsede område. Efter kloakering vil dette bidrag til nærmiljøet omkring udled-
ningen i Isefjord være 0.  
 
Det vurderes, at Isefjord vil modtage 0,5-1 ton kvælstof og 1-200 kg fosfor ekstra som 
følge af en permanent afvanding af hele sommerhusområdet på 434 ha. I første om-
gang afvandes primært det første område som samtidigt kloakeres. Når afvandingen 
kombineres med kloakering vil en potentiel mer-udledning af næringsstoffer som følge 
af permanent sænkning af vandspejlet i sommerhusområdet mere end opvejes af den 
reducerede belastning, som vil være resultatet kloakering. Selv når hele sommerhus-
området på 434 ha efter en årrække er afvandet, vil netto belastningen med nærings-
stoffer være tæt ved eller under 0. 

 
I udkastet til vandplanen, der har været i høring, er der angivet et krav om at reducere 
udledningen af kvælstof fra renseanlæg og spredt bebyggelse. I alt 5 ton kvælstof pr. 
år skal reduceres. Der udledes som sagt årligt 1,6 – 6,7 ton kvælstof alene fra Hov 
Vig sommerhusområdet. Kloakering af hele sommerhusområdet vil stort set fjerne 
denne udledning og kan derved bidrage meget væsentligt til opfyldelse af vandplanen.  
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Afvanding og kloakering af Hov Vig sommerhusområdet vil ikke have nogen væsentlig 
negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget, som indgår i EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 97 (Hov Vig). Der er heller ikke øvrige naturværdier, her-
under Bilag IV-arter, enge, moser, vandhuller eller vandløb, der vil blive væsentligt 
negativt påvirket. Der kan blive behov for enkelte afværgeforanstaltninger, der sikrer 
at områderne ikke påvirkes væsentligt. 
 
Som grundlag for realisering af de 2 projekter opstilles i VVM processen et undersø-
gelsesprogram for nærmere at belyse projekternes konsekvenser samt give grundlag 
for mulige afværgeforanstaltninger. 

 


