
Vandløbsforum



Overordnede rammer

- Miljøministerens initiativ med det formål at tilvejebringe et   
udbygget fagligt grundlag for vandplanerne frem mod næste 
vandplanperiode.

- Opstart i december 2012 ifm. en workshop.

- Består af fem arbejdsgrupper bestående af en bred
kreds af interessenter.

- Grupperne er opdelt i to spor: 1) Forberedelse af 2. 
generations vandplaner og 2) Vandløb generelt



Arbejdsgruppe 1 (1)
FORMÅL: 

Der skal skabes grundlag for, at prioriteringen af 
vandløb kan baseres på objektive og transparente 
naturfaglige kriterier for vurderingen af naturværdien.

KONKRET LEVERANCE:

Der skal udvikles et prioriteringsværktøj til udvælgelse 
af hvilke vandløb, der skal indgå i vandplanerne. 

DCE har udarbejdet et oplæg til gruppens arbejde.



Arbejdsgruppe 1 (2)

STATUS:

Gruppen har holdt fem møder i løbet af september og 
oktober.

Naturstyrelsen forventer ikke at afvikle flere møder.

Gruppens endelige leverance forventes færdig i løbet af 
de næste uger og vil spille ind i basisanalysen.



Arbejdsgruppe 2 (1)

FORMÅL: 

Der skal udarbejdes kriterier for udpegningen af stærkt 
modificerede vandløb

KONKRET LEVERANCE:

Der skal udarbejdes et oplæg med særligt fokus på, 
hvordan ”uforholdsmæssigt store omkostninger” og 
”betydelige negative konsekvenser” skal fortolkes



Arbejdsgruppe 2 (2)

STATUS:

Tre møder er afviklet. 

Der arbejdes på en leverance for gruppens arbejde. 

Arbejdet forventes færdigt inden for den næste måned 
og vil spille ind i basisanalysen.



Arbejdsgruppe 3 (1)

FORMÅL: 

Der skal vurderes, om der er alternative virkemidler til 
dem, der anvendes i vandplansammenhæng-

KONKRET LEVERANCE:
Et oplæg med rangering og anbefaling af virkemidler til 
forbedring af de fysiske forhold i vandløb. 

DCE laver udkast til oplæg, som gruppen skal drøfte.



STATUS:
Første møde blev afholdt i juni, hvorefter deltagerne har meldt 
forslag til alternative virkemidler ind til DCE.

DCE har på den baggrund udsendt spørgeskema om virkemidlers 
omkostningseffektivitet til kommunerne. DCE er ved at samle de 
indkomne svar.

DCE vurderer desuden de alternative virkemidlers effekt på den 
økologiske tilstand. Foreløbige resultater blev fremlagt på andet 
møde i oktober.

Der er indkaldt til to møder i december. Arbejdsgruppens arbejde 
forventes færdigt med årets udgang.

Arbejdsgruppe 3 (2)



Arbejdsgruppe 4 (1)

FORMÅL: 

Det skal belyses, om der kan være sammenspil mellem 
vandplanindsatser relateret til vandløb og sikring af 
oversvømmelser pga. klimaændringer.

KONKRET LEVERANCE:
En eksempelsamling, hvor en strategisk anvendelse af den 
vandløbsrelaterede virkemidler kunne have en positiv 
effekt ift. risikoen for oversvømmelser pga. 
klimaforandringer.



Arbejdsgruppe 4 (2)

STATUS:

Tre møder er afviklet. 

Pt. kvalificerer deltagerne deres input til 
eksempelsamlingen.

Der forventes at skulle afholdes endnu ét møde i gruppen. 

Arbejdet forventes afsluttet med årets udgang.



Arbejdsgruppe 5 (1)

FORMÅL:

At konkretisere og drøfte emner i relation til vandløb, som kan 
være relevante at se nærmere på.

Drøftelserne har centreret sig om Natur- og 
Landbrugskommissionens anbefalinger og behov for ændring af 
vandløbsloven.

KONKRET LEVERANCE:
Et arbejdspapir, der afspejler gruppens drøftelser og 
anbefalinger.



STATUS:

Tre møder er afholdt. 

Arbejdet er udskudt til slutningen af november måned, 
idet der fokuseres på spor 1.

Arbejdsgruppe 5 (2)



Se endvidere:

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/Proces-
milepael/Anden_generation/Vandloebsforum/


