
Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Forslag til indsatsprogrammer for vandløb 

 
Kommuner og Vandråd har givet værdifulde input til forslag til indsatsprogrammer 
for vandløb 

Landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer, samt visse lokale 
organisationer med beskyttelse eller benyttelse af vand med lokalt udspring, har deltaget i 
Vandrådsarbejdet 

- Den bundne opgave:  

• Udarbejde forslag til  indsatsprogrammets konkrete indsatser til forbedring af de fysiske 
forhold i vandløbene indenfor en økonomisk ramme på i alt 696 mio. kr.  

- Derudover har vandrådene haft mulighed for: 

• At komme med forslag til indsatsprogrammets øvrige indsatser. 

• At foreslå yderligere konkrete udpegninger af kunstige og stærkt modificerede vandløb. 
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Indmeldinger fra kommuner og vandråd 

- Naturstyrelsen modtog primo oktober forslag fra alle kommuner. 

 

- Forslagene er næsten fulgt uændret i de udkast til vandområdeplaner, der er sendt i 
høring. 

 

- Enkelte steder har der dog været behov for justeringer, hvis rammer for økonomi eller 
indsats (krav om fuld målopfyldelse) ikke er blevet holdt. 
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Case: Lillebælt/Jylland 
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Forslagene fra kommuner og vandråd er næsten fulgt uændret i de 
udkast til vandområdeplaner, der er sendt i høring. 
 
 
Samlet set er der foreslået indsatser, der ifølge kommunerne vil skabe 
forbedringer og give målopfyldelse på op til 3.700 km vandløb via: 
 

 
•indsatser i ca. 1.800 km vandløb, 

•fjernelse af ca. 220 spærringer samt 

•etablering af ca. 40 okkerbassiner. 

 

  

Der er på den baggrund ikke afsat midler til at imødekomme forslag til 
yderligere indsatser. 

Forslag til indsatsprogrammer for vandløb 
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Virkemiddelkatalog med i alt 16 virkemidler  

 

Forslag til anvendelse af virkemidler: 

Udlægning af groft materiale  

Etablering af træer langs vandløb 

Udskiftning af bundmateriale 

Udlægning af groft materiale  og plantning af træer 

Genslyngning 

Hævning af vandløbsbunden uden genslyngning 

Genslyngning i fb.m. afværgeforanstaltninger (diger/pumper) 

Etablering af miniådale med genslyngning  

Restaurering af hele ådale 

Dobbeltprofil 

 

Fjernelse af spærringer 

Sandfang 

Okkerrensning i form af grødefyldte bassiner 

Åbning af rørlægninger (tre muligheder) 
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Virkemidler Vandløb 
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Den videre proces frem mod endelige 
vandområdeplaner 
 
• Forslag til placering og omfang af virkemidler kan ses på Naturstyrelsens 

hjemmeside  

     

Forslag til indsatsprogram Vandløb 


