
 

                                                                                                                                       

Kommissorium for arbejdsgruppe om vandplanindsatsernes samspil med klimatilpasning 
 

Baggrund og formål 
De seneste års store nedbørshændelser har medført større bevågenhed omkring, hvordan der kan 
sikres mod oversvømmelser. I forbindelse med vandplanernes indsatser er der peget på, om risikoen 
for oversvømmelser som følge af klimaforandringer kan minimeres ved strategisk brug/ placering af 
vandløbsrelaterede virkemidler.   
 
De vandløbsrelaterede virkemidler er fortrinsvist målrettet de steder, hvor der har vist sig behov for 
en indsats mhp. at opfylde vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand i vandløb, 
søer og kystvande.  
 
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.  
 
Arbejdsgruppens opgave er at få belyst, hvordan der sikres samspil mellem vandplanindsatser 
relateret til vandløb og sikring af byer og land mod oversvømmelser pga. klimaforandringer. 
Arbejdsgruppen kan identificere barrierer i forhold til evt. anvendelse af indsatserne. 
Arbejdsgruppen kan også drøfte muligheden for at forbedre vandføringsevnen. Hvis det er relevant, 
kan arbejdsgruppen drøfte problemstillinger relateret til tørke og spildevandsforhold. 
 
Leverancer 
Arbejdsgruppen skal udarbejde en konkret eksempelsamling, hvor en strategisk anvendelse af de 
vandløbsrelaterede virkemidler kunne have en positiv effekt i forhold til risikoen for 
oversvømmelser af byer og land som følge af klimaforandringer. Der tages afsæt i 1. generations 
vandplaner, men også andre steder kan indgå.  
 
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.  
 
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. 


