
 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                            

 
Kommissorium for arbejdsgruppe om grundlag for prioritering af en styrket vandløbsindsats 
gennem en vurdering af danske vandløbs naturværdi  
 

Baggrund og formål 
I Danmark findes ca. 70.000 km vandløb. Af disse er ca. 22.000 km specifikt målsat i vandplanerne. 
De 22.000 km specifikt målsatte vandløb er grundlæggende udpeget på baggrund af målsætningerne 
i de tidligere amters regionplaner.  
 
Frem mod næste planperiode skal der tilvejebringes et bedre grundlag for prioritering af 
vandløbsindsatsen gennem en vurdering af de danske vandløbs naturværdi. Målet er, at 
udpegningen af de specifikt målsatte vandløb i næste vandplanperiode sker på et ensartet grundlag 
og ud fra objektive og transparente naturfaglige kriterier.   
 
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 medvirke til at skabe grundlag for den politiske stillingtagen til prioriteringen 
af de vandløb, der skal specifikt målsættes i næste generations vandplaner.  
  
Arbejdsgruppen skal komme med oplæg til naturfaglige kriterier for vurderingen af hvilke vandløb, 
der har bred naturmæssig værdi, og som derfor bør specifikt målsættes under inddragelse af brede 
samfundsmæssige betragtninger, herunder bl.a. afvandingsmæssige, rekreative og naturmæssige 
værdier mv.. På basis af de naturfaglige kriterier skal arbejdsgruppen drøfte hvilke brede 
samfundsmæssige værdier og hensyn, der skal inddrages i prioriteringerne. 
 
Arbejdsgruppens arbejde skal tage udgangspunkt i det oplæg til kriterier, som 
forskningsinstitutionen DCE forinden udarbejder. Forskningsinstitutionen udarbejder oplæg til 
transparente og objektive naturfaglige kriterier, som rangeres. Desuden inddrages 
vandrammedirektivet og EU’s retningslinjer, herunder sammenhængen mellem målfastsættelse og 
referencetilstand samt direktivets krav om at tilstanden ikke må forringes i vurderingen. Oplægget 
omfatter derudover et skøn over, hvor mange kilometer vandløb det enkelte kriterium vil udløse.    
 
Leverancer 
Arbejdsgruppen skal på baggrund af oplægget fra DCE levere et oplæg til, hvilke af de rangerede 
naturfaglige kriterier, der dækker de vandløb, som, arbejdsgruppen vurderer, har både en bred 
naturmæssig værdi, og som under inddragelse af brede samfundsmæssige betragtninger derfor bør 
specifikt målsættes i næste vandplanperiode.  
 
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 følgevandrammedirektivet 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. 
 
 
 

 

 


