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AFGØRELSE 
om ændring for foranstaltning fastlagt i indsatsprogrammet 
 
 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer1.    

 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Viborg Kommune kan undlade at 

gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” samt ”etablering af 

træer” i Skravad Bæk, o8857.  

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1.   

 

Sagens oplysninger  

 

Viborg Kommune har ved e-mail d. 8. maj 2019 rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om udskiftning af foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” 

samt ”etablering af træer” i Skravad Bæk, 08857. Kommunen anmoder om at 

supplere de fastlagte indsatser med ”etablering af sandfang”. Kommunen vurderer, 

at der kan opnås målopfyldelse i Skravad Bæk o8857, hvis ”etablering af sandfang” 

tilføjes til de allerede fastlagte indsatser.  

 

På forespørgsel fra Miljøstyrelsen har Viborg Kommune ved e-mail d. 19. august 

2019 desuden oplyst, at vandløbsstrækningen hovedsageligt har sandbund med få 

gydebanker på den sidste del af strækningen. Kommunen oplyser, at der er tegn på 

sandvandring og har vedhæftet notat med beskrivelse og billede dokumentation. 

Derudover oplyser kommunen, at der findes mange grøfter og tilløb, særligt på den 

første del af strækningen, og at de store mængder sand hovedsageligt stammer fra 

disse. Viborg Kommune henviser til, at deres erfaring med udlægning af groft 

materiale i lignende vandløb i kommunen viser, at materialet sandes til i løbet af få 

år, når der forekommer sandvandring i vandløbet, og at det på den baggrund er 

kommunens vurdering, at der ikke kan opnås målopfyldelse i Skravad Bæk med de 

fastlagte indsatser. Viborg Kommune vurderer, at etablering af sandfang vil 

medføre forbedret levevilkår for smådyr og fisk. Kommunen henviser derudover til 

kommunens tidligere vurdering om, at de samlede omkostninger er uændret ved 
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en udskiftning af virkemidler. Kommunen anmoder således fortsat om udskiftning 

af virkemiddel fra ”udlægning af groft materiale” og ”etablering af træer” til 

”udlægning af groft materiale”, ”etablering af træer” samt ”etablering af sandfang”.  

 

Ved telefonisk samtale d. 21. august 2019 oplyser Miljøstyrelsen Viborg Kommune 

om, at den ansøgte udskiftning af virkemidler ikke er omkostningseffektiv og på 

den baggrund ikke kan imødekommes. Viborg Kommune oplyser, at det er 

kommunens vurdering, at der ikke kan opnås målopfyldelse i Skravad Bæk o8857 

ved etablering af sandfang alene. Viborg Kommune oplyser, at de på den baggrund 

anmoder om fritagelse for at gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft 

materiale” samt ”etablering af træer” i Skravad Bæk 08857, og at kommunen er 

opmærksom på, at vandområdet således fjernes fra bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer1. Viborg Kommune oplyser desuden, at de vil vurdere behovet 

for indsatser i Skravad Bæk i forbindelse med den kommende planperiode.  

 

Ifølge MiljøGIS er den nuværende samlede økologiske tilstand moderat. Hertil 

fremgår det af bekendtgørelse om miljømål2, at god økologisk tilstand skal 

tilvejebringes senest 22. december 2021. 

 

Miljøstyrelsens vurdering og afgørelse  
 

Efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1 kan Miljøstyrelsen på 

anmodning fra en kommunalbestyrelse træffe afgørelse om, at kommunen kan 

undlade at gennemføre fastlagte foranstaltninger, hvis behovet for foranstaltninger 

vurderes at være anderledes end forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Viborg Kommune, at 

behovet for virkemidlet ”udlægning af groft materiale” og ”etablering af træer” ikke 

er, som det var forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningen. Særligt oplysningen 

om at vandløbsstrækningen hovedsageligt har sandbund på den sidste del af 

strækningen, at der findes mange grøfter og tilløb, hvorfra sandet stammer, samt 

at der ikke kan opnås målopfyldelse ved etablering af sandfang alene, vægter i 

Miljøstyrelsens vurdering. 

 

Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Viborg Kommune kan 

undlade at gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” samt 

”etablering af træer” i Skravad Bæk o8857.  

 

Det bemærkes, at ved fritagelse for samtlige indsatser i vandområdet o8857, udgår 

vandområdet af bekendtgørelse om indsatsprogrammer1, og dermed kan der i 

denne planperiode ikke længere søges om tilskud til indsatser i vandområdet. 

Derved er der risiko for, at der ikke kan opnås målopfyldelse, og på den baggrund 

være behov for fastsættelse af en eller flere nye alternative indsatser i 

vandområdet, som skal vurderes ved udarbejdelse af basisanalyse for og udkast til 

vandområdeplanlægning 2021-27.  

 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljø- og 

                                                             
2 Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og 
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Fødevareministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af 

bekendtgørelse om miljømål2 samt af indsatsprogrammet1, som afgørelsen giver 

anledning til, jf. § 5, stk. 5, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Nanna Granlie Vossen 

+45 21 57 86 82 

nagvo@mst.dk 

 


