
 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

 

Kommissorium for arbejdsgruppe om kriterier for udpegning af stærkt 

modificerede vandløb 

 

Baggrund og formål 

I de vandplaner, der d. 4. dec. 2012 blev erklæret ugyldige, er ca. 1.300 km vandløb 

udpeget som stærkt modificerede.  Udpegningen er sket på baggrund af 

retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogammer med tilhørende bilag 12.  

 

Hvis et vandområde skal kunne udpeges som kunstigt eller stærkt modificeret 

forudsætter det ifølge vandrammedirektivet at: 

 

a) De ændringer af områdets hydromorfologiske karakteristika, som er 
nødvendige for at opnå god økologisk tilstand, ville have betydelige 
negative indvirkninger på: 

 

• miljøet generelt 

• sejlads, herunder havnefaciliteter, eller rekreative aktiviteter 

• aktiviteter, der er årsag til oplagring af vand, f.eks. drikkevandsforsyning, 
el-produktion eller kunstvanding 

• vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse, dræning, eller 

• andre lige så vigtige bæredygtige menneskelige udviklingsaktiviteter. 

 
b) De nyttige mål, der tilsigtes ved de kunstige eller modificerede 

karakteristika af vandområdet, ikke med rimelighed på grund af 
tekniske vanskeligheder eller uforholdsmæssigt store omkostninger kan 
opnås med andre midler, som miljømæssigt er en væsentlig bedre 
løsning. 
 
En sådan udpegning og begrundelsen herfor anføres udtrykkeligt i den 
vandområdeplan, der kræves i henhold til artikel 13 i 
vandrammedirektivet, og revideres hvert sjette år. 

EU’s guidelines rummer således mulighed for en nærmere afvejning i 

medlemsstaterne, idet det fx ikke fremgår specifikt af EU’s guidelines, hvorledes 

begreberne ”betydelige negative konsekvenser” eller ”uforholdsmæssigt store 

omkostninger” skal fortolkes.     

 

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 med udgangspunkt i vandrammedirektivet, relevante 

”guidance documents” og miljømålsloven at vurdere behov for justering af kriterier 

for udpegning af vandløb som stærkt modificerede samt evt. udarbejde oplæg til 

justering af kriterier. Et vigtigt element er at vurdere, hvornår det kan betragtes 

som uforholdsmæssigt dyrt eller teknisk vanskeligt at bringe vandløbet i god 
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tilstand.   Arbejdsgruppen kan foreslå nye kriterier, hvis der skønnes et behov 

herfor.  

 

Arbejdsgruppen har yderligere til opgave at drøfte kriterierne for udpegning af 

kunstige vandløb.  

 

Leverancer 

Arbejdsgruppen skal på baggrund af Kommissionens retningslinjer udarbejde 

oplæg til kriterier for udpegning af stærkt modificerede vandløb for næste 

generations vandplaner, herunder tage højde for virkemidler og omkostninger. 

 

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 eksperter 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. 
 

 


