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Vandplanlægning - indtastning i WebGIS 

 

I forbindelse med kommunernes og vandrådenes arbejde med at udarbejde forslag 

til indsatsprogram for vandløbsindsatser i anden planperiode er Naturstyrelsen 

blevet opmærksom på, at der kan være behov for at præcisere, hvorledes 

virkemiddel 2.6. Udlægning af groft materiale skal doseres som indsats i WebGIS.  

En indsats i form af udlægning af groft materiale omfatter typisk en indsats, som 

består af flere mindre tiltag bestående af fx udlæg af opdelte gydebanker over en 

længere vandløbsstrækning. Denne længere strækning udgør projektstrækningen. 

Den indsatslængde, der skal indberettes med procentsats i WebGIS, skal således 

svare til projektets længde. Se vedlagte illustration i vedlagte bilag 1. 

 

Denne tilgang gælder også for virkemidlerne 2.6b Udlægning af groft materiale og 

træplantning samt 2.7. Udskiftning af bundmateriale. Der henvises i øvrigt til FAQ 

på vores hjemmeside (naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/ 

vandomraadeplaner-(2015-2021)/vandraad/).    

 

Ud over at foreslå indsatser inden for den udmeldte økonomiske ramme for det 

enkelte hovedvandopland, er det, som omtalt i informationsmaterialet af udsendt 

7. april 2014, endvidere muligt at foreslå yderligere indsatser til gennemførelse i 

anden planperiode. Denne mulighed er nu indarbejdet i WebGIS og hermed 

tilgængelig for indtastning. Indmelding af forslag til supplerende indsats forgår på 

samme måde som indmelding af forslag til indsatsprogram, men tilgås via to nye 

menupunkter i WebGIS-værktøjet. Se nærmere herom i vedlagte bilag 2.  

 

Det understreges, at kommunernes forslag til indsatsprogrammer forventes at 

være omkostningseffektive. Det vil sige, at kommunerne skal foreslå en indsats og 

virkemiddelsammensætning, som vurderes at være tilstrækkelig til at sikre 

målopfyldelse i form af god tilstand i hele det vandområde, der omfattes af et 

forslag til indsats. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sara Westengaard Guldagger 

 

Kontorchef 

 

 



 

 

Bilag 1. Dosering af indsats med virkemiddel 2.6. Udlægning af groft materiale 

En indsats skal doseres i et sådant omfang, at det pågældende vandområde vurderes at ville nå 

målopfyldelse. En indsats i form af udlægning af groft materiale omfatter typisk en indsats, som består af 

flere mindre tiltag bestående af fx udlæg af opdelte gydebanker over en længere strækning. Strækningen, 

hvorpå der skal ske de enkelte tiltag, udgør projektstrækningen. Den indsatslængde, der skal indberettes i 

WebGIS, skal svare til projektets længde.  Nedenfor er angivet to eksempler på, hvordan der skal indtastes i 

WebGIS.  

Signaturforklaring:  

 

 

Eksempel 1 

Det vurderes, at der er behov for udlægning af groft materiale i opdelte grusbanker fordelt over hele 

vandområdet, hvis vandområdet skal opnå målopfyldelse (fx 10 grusbanker af 20 meter fordelt over de 3 

km). Indsats doseres med 100 %.  

 

 

 

 

 

 

Eksempel 2 

Det vurderes, at der er behov for udlægning af groft materiale i opdelte grusbanker fordelt over 1/3 af 

vandområdet, hvis vandområdet skal opnå målopfyldelse (fx 5 grusbanker af 20 meter fordelt over 1km af 

de 3 km). Indsats doseres med 33 %.  
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Bilag 2. Vandplanlægning – Ny funktionalitet til indmelding af forslag 

til supplerende indsats ud over den økonomiske ramme 

 

Som omtalt i tidligere udsendt informationsmateriale d. 7. april 2014 har 

kommunerne mulighed for – ud over at foreslå indsatser svarende til den 

udmeldte økonomiske ramme for hovedvandoplandet – at foreslå yderligere 

indsatser til gennemførelse i anden planperiode. Sådanne forslag til yderligere 

indsatser, der angives med særskilt markering i WebGIS-værktøjet, vil indgå i 

regeringens overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for 

vandløbsindsatsen. Den endelige vandløbsindsats fastlægges, når den samlede 

indsats på alle områder for anden planperiode kendes ultimo 2014. 

 

Funktionaliteten til indmelding af forslag til supplerende indsats ud over den 

udmeldte økonomiske ramme, er nu tilgængelig i WebGIS-værktøjet. I forbindelse 

med opdateringen af WebGIS-værktøjet er problemet med, at kommentarer til 

NST ikke kunne slettes, blevet løst. 

 

 

Teknisk vejledning 

Indmelding af forslag til supplerende indsats forgår på samme måde som 

indmelding af forslag til indsatsprogram, men tilgås via to nye menupunkter i 

WebGIS-værktøjet. 

 

 Figur 1. Vælg supplerende indsats 
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I forbindelse med indmelding af forslag til supplerende indsats bedes kommunen 

angive hvor højt den indmeldte supplerende indsats prioriteres via boksen, der er 

markeret herunder. 

 

Figur 2. Angivelse af prioritering af supplerende i ndsats  

 
 


