
 

 

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

Vandmiljø og Friluftsliv 

J.nr. 2020 - 11617   

Ref. LENSP 

Den 3. april 2020 

 

Billund Kommune 

Trafik, Park og Natur 

Jorden Rundt 1 

7200 Grindsted   

   

  

 

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 Billund Kommune kan undlade at 

gennemføre foranstaltningen ”hævning af vandløbsbund uden genslyngning” i 

Plougslund Bæk, o5043_x. 

 

 

Sagens oplysninger  

Billund Kommune har ved e-mail d. 18-03-2020 rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om fritagelse for at gennemføre foranstaltningen ”hævning af 

vandløbsbund uden genslyngning” i Plougslund Bæk, o5043_x. 

 

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

o5043_x har anført indsatserne: ”genslyngning” og ”hævning af vandløbsbund 

uden genslyngning”. 

 
Billund Kommune oplyser, at en reel bundhævning i det flade landskab vil have en 

væsentlig påvirkning af de afvandingsmæssige forhold. Da Plougslund Bæk ligger 

indenfor ”Bird-strike zonen” fra Billund Lufthavn, vil dette ikke kunne accepteres 

af lufthavnsmyndighederne, hvorfor projektet ønskes ændret til kun en 

genslyngning. Forundersøgelsen af Plougslund Bæk har vist, at det vigtigste, for at 

Plougslund Bæk kan opnå god økologisk tilstand, er, at fem styrt fjernes, samt at 

de fysiske forhold forbedres, hvilket ønskes gennemført ved at foretage en 

genslyngning omkring de fem styrt ved at udnytte faldet i disse. Styrtene er alle 

rester af gamle stemmeværker. Kommunen har oplyst, at bundkoten i det 

genslyngede forløb vil svare til den regulativmæssige bundkote. 

 

Det er således kommunens vurdering, at de resterende virkemidler vil føre til 

målopfyldelse. 

 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 



 

 

2 

Ifølge basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er den nuværende samlede 

økologiske tilstand god. Hertil fremgår det af bekendtgørelse om miljømål2, at god 

økologisk tilstand skal tilvejebringes senest 22. december 2021. 

 
I basisanalysen er der ukendt tilstand for fisk. I forbindelse med kommunens 

forundersøgelsen til et projekt i vandområdet har Dansk Center for Vildlaks (DCV) 

lavet fiskeundersøgelser i vandområdet. Undersøgelserne er udført i 2019 efter 

Teknisk Anvisning vers. 18 "Fiskeundersøgelser i vandløb" og inddateret i Winbio. 

Undersøgelserne viser, at der er "dårlig økologisk tilstand" i vandområdet i forhold 

til fisk. 

  

Miljøstyrelsen har på baggrund af fiskeundersøgelserne besluttet at ændre 

tilstandsvurderingen for vandområde o5043_x fra "god økologisk tilstand " til 

"dårlig økologisk tilstand". 

  

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. 

 

Kombinationen af virkemidlerne ”genslyngning” og ”hævning af vandløbsbund 

uden genslyngning” er ikke mulig på den samme vandløbsstækning, jf. tabel 2 i 

Vejledning om vandløbsrestaurering. Virkemidler kan dog godt anvendes inden for 

det samme vandområde, blot ikke på samme strækning. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Billund Kommune, at 

behovet for virkemidlet ”hævning af vandløbsbunden uden 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 Billund Kommune kan 

undlade at gennemføre foranstaltningen ”hævning af vandløbsbund uden 

genslyngning” i Plougslund Bæk, o5043_x. 

 

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

fastlagte indsats med virkemidlet ”genslyngning” for vandområde o5043_x. 

 

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. 

 

 

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

 

 

Lene Strøm Pedersen 

Miljøtekniker 

+45 24 85 78 05 

lensp@mst.dk 

 


