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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 Morsø Kommune kan undlade at 

gennemføre foranstaltningen ”genslyngning” i Solbjerg Å, o7453. 

 

 

Sagens oplysninger  

Morsø Kommune har ved e-mail d. 03-02-2020 rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om fritagelse for at gennemføre foranstaltningen ”genslyngning” i 

Solbjerg Å, o7453. 

 

Det fremgår af bilag 1 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1, at vandområde 

o7453 har anført indsatserne: ”genslyngning” og ”åbning af rørlagte 

vandløbsstrækninger*”. 

 
Morsø Kommune oplyser, at den altafgørende indsats i dette og det opstrøms 

vandområde (o7499) på 6,55 km er, at de rørlagte strækninger åbnes. Det er af 

mindre væsentlig betydning at genslyngning udgår, da der ved åbning af de 

rørlagte strækninger, skabes en fysisk variation i vandløbet, samtidig med at 

passageforholdene igennem de nu rørlagte strækninger, med forholdsvis store 

vandhastigheder, betydeligt forbedres. 

 

Morsø Kommune vurderer, at miljømålet godt kan nås ved fritagelse af indsatsen 

”genslyngning”, i nærværende og afgrænsede vandområder, da der blandt andet 

opstår en betydelig større fysisk variation, samt passagemuligheder end i de 

nuværende rørlagte strækninger. 

 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
*Indsatsen er videreført fra første planperiode. 
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Ifølge basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 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 Morsø Kommune, at 

behovet for virkemidlet ”genslyngning” ikke er, som det var forudsat ved 

fastlæggelsen af foranstaltningen. Særligt oplysningen om, at der kan forventes 

målopfyldelse med de resterende virkemidler, vægter i Miljøstyrelsens vurdering.  

 

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

undlade at gennemføre foranstaltningen ”genslyngning” i Solbjerg Å, o7453. 

 

Det bemærkes, at Morsø Kommune fortsat er forpligtiget til at gennemføre den 

fastlagte indsats med virkemidlet ” åbning af rørlagte vandløbsstrækninger*” for 

o7453. 

 

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

Fødevareministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af 

bekendtgørelse om miljømål3 samt af indsatsprogrammet1, som afgørelsen giver 

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

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lene Strøm Pedersen 

Miljøtekniker 

+45 24 85 78 05 

lensp@mst.dk 

 

                                                             
2 Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster.   


