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Ref. MAARS 

Den 10. juli 2020 

 

V esthimmerlands Kommune 

Teknik- og Økonomiforvaltningen 

Frederik IX's Plads 1  

9640 Farsø   

   

  

 

AFGØRELSE 
om ændring af indsats fastlagt i indsatsprogrammet 
 

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

indsatsprogrammer*.    

 

Miljøsty relsen har truffet afgørelse om, at Vesthimmerlands Kommune kan 

undlade at gennemføre indsatsen (foranstaltningen) ”restaurering” i Halkær Å, 

o8905_e.  

 

Sagens oply sninger  

V esthimmerlands Kommune har ved e-mail rettet henvendelse til Miljøstyrelsen 

om fritagelse for at gennemføre indsatsen ”restaurering” i Halkær Å, o8905_e.  

 

Indsatsen, der er en overført indsats fra v andplan 2009-2015, hvor den var angivet 

som ”restaurering” er i v andområdeplaner 2015-2021 defineret som indsatsen 

”udlægning af groft materiale”. Indsatsen omfatter kun 491  meter ud af det 

samlede vandområde på  6,582 km.  

 

Kommunen ønsker fritagelse for indsatsen, da kommunen vurderer, at udlægning 

af groft materiale på de 491 meter ikke v il være tilstrækkeligt til at opnå 

målopfyldelse i hele vandområdet. Indsatsen er fastlagt under vandplan 2009-

2015, hvor smådyr (DV FI) var det eneste kvalitetselement i tilstandsvurderingen.  

Med vandområdeplaner 2015-2021 tilstandsvurderes der også for fisk og 

vandplanter, og kommunen vurderer ikke, at udlægning af groft materiale v il være 

tilstrækkeligt til at nå  målopfyldelse for alle kvalitetselementer i vandområdet.    

 

Ifølge basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er den nuværende samlede 

økologiske tilstand moderat. Tilstanden for planter og fisk er ukendt. Hertil 

fremgår det af bekendtgørelse om miljømål1 , at god økologisk tilstand skal 

tilvejebringes senest 22. december 2021.  

 

 

 

                                                                 
* Indsatsen er videreført fra første planperiode. 
1 Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster.   
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Miljøstyrelsens vurdering og afgørelse  

Efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer2 kan Miljøstyrelsen på 

anmodning fra en kommunalbestyrelse træffe afgørelse om, at kommunen kan 

undlade at gennemføre fastlagte indsatser, hvis behovet for indsatser vurderes at 

være anderledes end forudsat ved fastlæggelsen af indsatserne.  

 

Miljøsty relsen vurderer, at da kvalitetselementerne planter og fisk er i ukendt 

tilstand i basisanaly sen for vandområdeplaner 2021-2027, har inddragelsen af 

disse y derligere kvalitetselementer siden indsatsens fastlæggelse ikke 

nødvendigvis betydning for v andområdets mulighed for at opnå målopfyldelse.   

 

Miljøsty relsen vurderer dog, ud fra oply sningerne om, at indsatsen kun omfatter 

491  meter ud af det samlede vandområde på 6,582 km, at det ikke er muligt at 

opnå målopfyldelse for hele vandområdet med den fastlagte foranstaltning 

”udlægning af groft materiale”. Dette sky ldes, at der kun v il være grundlag for at 

anvende indsatsen i en mindre del af vandområde o8905_e. Der er ikke hjemmel 

til i denne planperiode at udvide indsatsen til hele vandområdet. Miljøstyrelsen 

lægger i vurderingen vægt på, at V esthimmerlands Kommune har tilkendegivet, at 

indsatsen ikke v il være tilstrækkelig for at opnå målopfyldelse i hele vandområdet.  

 

Miljøsty relsen træffer på baggrund af de nævnte oplysninger fra kommunen 

afgørelse om, at Vesthimmerlands Kommune kan undlade at gennemføre 

indsatsen ”udlægning af groft materiale” for o8905_e.  

 

Det bemærkes, at ved fritagelse for samtlige indsatser i vandområdet o8905_e, 

udgår vandområdet af bekendtgørelse om indsatsprogrammer 2, og dermed kan der 

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

efter vandløbsordningerne.  

 

Denne afgørelse v il blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljø - og 

Fødevareministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af 

bekendtgørelse om miljømål1 samt af indsatsprogrammet2, som afgørelsen giver 

anledning til, jf. § 5, stk. 5, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer2. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Malene Aarslev 

AC-tekniker 

+45 22 25 69 61  

maars@mst.dk 

 

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


