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AFGØRELSE 
Om ændring af foranstaltning fastlagt i indsatsprogrammet 
 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 5 stk. 3 i bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer1. 

 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Frederikshavn Kommune kan 

gennemføre foranstaltningerne ”udskiftning af bundmateriale” og ”etablering af 

træer” i stedet for den planlagte foranstaltning ”udlægning af groft materiale 

sammen med etablering af træer” i Hørbylund Møllebæk, vandområde o7911. 

Fjernelse af fysiske spærringer bevares ligeledes som virkemiddel i vandområdet. 

 

Frederikshavn Kommune oplyser, at ”udskiftning af bundmateriale” vurderes at 

have en større forbedrende effekt på vandløbet, da der skabes væsentligt bedre 

fysiske forhold, end der kan forventes med det oprindelige virkemiddel. 

Nuværende bundsubstrat i vandområdet er blødt og egner sig i mindre grad til 

direkte udlæg af groft materiale. Det vil være derfor være tilrådelig at udskifte 

bundmaterialet, således af der opgraves sand og slam, og der i stedet udlægges 

grus og sten. Derved kan vanddybde, grussammensætning samt naturligt fald 

etableres jf. DTU´s vejledning ”Sådan laver man gydebanker for laksefisk”. 

Kommunen forventer, at der kommer en større variation i dybder og 

vandhastigheder, hvilket vil give bedre forhold for smådyr og plantesamfund. 

Ligeledes vurderer kommunen, at de samlede tiltag vil betyde en større mængde 

ørredyngel, som vil give målopfyldelse for vandområdet. 

 

”Etablering af træer” tilføjes som virkemiddel da det ikke er indeholdt i 

virkemidlet ”udskiftning af bundmateriale”. Fjernelse af fysiske spærringer 

bevares som virkemiddel i vandområdet. 

 
Ifølge basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er den nuværende samlede 
økologiske tilstand moderat. Det fremgår af bekendtgørelse om miljømål2, at god 
økologisk tilstand skal tilvejebringes senest 22. december 2021. 
 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
2 Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og 

grundvandsforekomster.   



 

 

2 

Miljøstyrelsens vurdering og afgørelse  

Efter § 5, stk. 3, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1 kan Miljøstyrelsen på 

anmodning fra en kommunalbestyrelse og efter en konkret vurdering træffe 

afgørelse om, at kommunen kan gennemføre andre foranstaltninger end de, der er 

fastlagt i bekendtgørelsens bilag 1-4, hvis styrelsen vurderer, at disse andre 

foranstaltninger er dokumenterbart lige så miljø- og omkostningseffektive som de 

fastlagte foranstaltninger. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at en gennemførelse af de alternative virkemidler er lige 

så omkostningseffektiv som de fastlagte virkemidler. 

 

På baggrund af kommunens vurdering af potentialet for målopfyldelse vurderes 

det desuden, at det er sandsynligt, at der kan opnås målopfyldelse ved anvendelse 

af virkemidlerne ”udskiftning af bundmateriale” og ”etablering af træer” samt 

”fjernelse af fysiske spærringer”. 

 

Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Frederikshavn Kommune 

kan gennemføre foranstaltningerne ”udskiftning af bundmateriale” og ”etablering 

af træer” i stedet for den planlagte foranstaltning ”udlægning af groft materiale 

sammen med etablering af træer” i Hørbylund Møllebæk, vandområde o7911. 

Fjernelse af fysiske spærringer bevares som virkemiddel i vandområdet. 

 

 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Miljø- og Fødevareministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af 

indsatsprogrammet, som afgørelsen måtte give anledning til, jf. § 5, stk. 5, i 

bekendtgørelse om indsatsprogrammer. 

 

 

Med venlig hilsen 
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