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Vandløbsforum gr. 4 – eksempelsamling 

Læsevejledning til eksempelsamlingen 

 

Baggrund og formål 

Arbejdsgruppe 4 under Vandløbsforum har haft til formål at belyse, hvordan der 

sikres samspil mellem vandplanindsatser relateret til vandløb og sikring af byer og 

land mod oversvømmelser pga. klimaforandringer. Konkret har arbejdsgruppen 

skullet 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. 

 

I arbejdsgruppen har der været fokus på i eksempelsamlingen at beskrive de 

enkelte virkemidlers effekt i relation til opnåelse af god økologisk tilstand, mulige 

klimatilpassede sideeffekter samt barrierer for gennemførelse (det kan f.eks. være 

lovgivningsmæssige, økonomiske eller tekniske barrierer). Sluttelig er der 

bemærkninger til andre forhold, der har haft eller vurderes at kunne få betydning 

for et projekts gennemførsel og værdi i form af afledte effekter.  

 

Eksempelsamlingen skal inspirere til at finde løsninger, der kan opfylde flere 

formål: Forbedret vandløbskvalitet, klimatilpasning og om muligt øvrige synergier. 

 

Brug af eksempelsamlingen 

Eksempelsamlingen består af et Excel-regneark indeholdende en række faneblade: 

Eksemplerne opdelt i kategorier samt de enkelte interesseorganisationers bidrag.  

 

Interesseorganisationernes faneblade 

Hver interesseorganisations bidrag er angivet på et særskilt faneblad. Her er 

medtaget alle de eksempler, interesseorganisationerne har bidraget med. 

 

Kategori-faneblade 

I regnearkets fire første faneblade er angivet eksemplerne fra interessenterne 

opdelt i fire kategorier: 

 

Kategori 1: Eksisterende virkemidler fra virkemiddelkataloget (Miljøministeriet 

2012) – dvs. virkemidler, der allerede er godkendte som virkemidler i første 

planperiode. Eksemplerne er listet med de konkrete eksempler først (1a) og 

herefter de generelle eksempler (1b). 

 

Kategori 2: Alternative virkemidler. Omfatter de virkemidler, som DCE i regi af 

Vandløbsforums gr. 3 har vurderet til at have en positiv effekt på den økologiske 

tilstand, og som er nye virkemidler ift. anden planperiode. Eksemplerne er listet 

med de konkrete eksempler først (2a) og herefter de generelle eksempler (2b). 

 

Kategori 3: Andre virkemidler, der ikke falder ind under kategori 1 og 2. 

Eksemplerne er listet med de konkrete eksempler først (3a) og herefter de 

generelle eksempler (3b). Disse virkemidler kan fremadrettet drages i anvendelse, 

såfremt deres effekt på vandløbets økologiske tilstand dokumenteres at være 

positiv. 

 

Kategori 4: Idékasse, der er forslag af mere overordnet karakter. 

 

 


