
 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                         

 

 
Kommissorium for arbejdsgruppe om vurdering af virkemidler, herunder alternative 
virkemidler, til forbedring af de fysiske forhold i  vandløb 
 

Baggrund og formål 
I forarbejderne til udarbejdelse af 1. generations vandplaner – virkemiddeludvalg 1 og 2, blev det af 
forskningsinstitutionerne vurderet, at virkemidlerne ændret vandløbsvedligeholdelse og 
vandløbsrestaurering er egnede virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb.  
 
Frem mod næste planperiode skal der tilvejebringes et udbygget grundlag for valg af virkemidler til 
forbedring af de fysiske forhold under hensyntagen til de opstillede miljømål.  
 
Denne arbejdsgruppe er nedsat som led i det Vandløbsforum, der har til formål at forbedre det 
faglige grundlag forud for den politiske stillingtagen til vandløbsindsatsen i næste vandplanperiode.  
 
Arbejdsgruppen skal komme med forslag til virkemidler, som de ønsker forskningsinstitutionen 
DCE skal se nærmere på. DCE udarbejder på baggrund af bl.a. input fra arbejdsgruppen et oplæg til 
katalog over egnede virkemidler til forbedring af de fysiske forhold mhp. at opfylde miljømålene i 
vandrammedirektivet. Oplægget vil indeholde et skøn over virkemidlernes forventede påvirkning af 
de vandløbsnære arealer samt økonomiske konsekvenser. Forskningsinstitutionen skal i dens 
vurdering tage udgangspunkt i de kvalitetselementer, der forventes at tages i anvendelse til 
målsætning og tilstandsvurdering af vandløb i 2. generations vandplaner. I vurderingen af 
virkemidlernes effekt og implementering skal virkningen af forbedret kemisk tilstand, primært via 
forbedret spildevandsrensning, samt klimaeffekter endvidere inddrages. 
 
Til brug for efterfølgende stillingtagen til virkemidler til forbedring af de fysiske forhold skal 
arbejdsgrupperne på baggrund af forskningsinstitutionens oplæg foretage en sammenstilling og 
rangering af egnede virkemidler – herunder også tage højde for virkemidlernes 
omkostningseffektivitet i forskellige typer af vandløb. (Virkemidlernes omkostningseffektivitet 
fastsættes med inddragelse af forskningsinstitutionerne eller tilsvarende rådgivning på baggrund af 
DCE’s skøn over økonomiske konsekvenser). 
 
Leverancer 
Forskningsinstitutioner leverer første oplæg til virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i 
vandløb, som forelægges arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal som første del i arbejdet supplere og 
drøfte indspil fra forskningsinstitutioner. Arbejdsgruppen skal, når udkast til oplæg fra 
forskningsinstitutionen foreligger, foretage en rangering og anbefaling af virkemidler.   
 
 
 



Arbejdsgruppen udarbejder som sin første leverance en projektbeskrivelse, herunder detaljeret tids- 
og milepælsplan.  
 
Når arbejdsgruppen er færdig, offentliggøres resultatet på Naturstyrelsens hjemmeside.   
 
Forudsætninger  
Arbejdsgruppernes arbejde skal ligge indenfor rammerne af vandrammedirektivet og EU’s 
retningslinjer, ligesom arbejdsgruppens arbejde skal tage højde for Natur- og 
Landbrugskommissionens arbejde.  
 
Organisering  
Arbejdsgruppen består af deltagere fra Vandløbsforum eller disses repræsentanter, som har meldt 
sig til at deltage.  
 
Øvrige forskningsinstitutioner kan inviteres til at deltage i arbejdsgruppens møder efter behov  
 
Formandskab og sekretariat varetages af Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen.  
 
Sammenhæng til andre arbejdsgrupper under Vandløbsforum 
Arbejdsgruppen arbejder uafhængigt af de fire andre arbejdsgrupper, som er nedsat som led i 
Vandløbsforum. 
 


