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AFGØRELSE 
om ændring af indsats fastlagt i indsatsprogrammet 
 
 

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

indsatsprogrammer1. 

 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Furesø Kommune kan gennemføre 

indsatserne ”Udlægning af groft materiale” samt ”Etablering af træer” i stedet for 

de planlagte indsatser ”Udskiftning af bundmateriale” samt ”Etablering af træer” i 

Jonstrup Å, o8541_b. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1.   

 

Sagens oplysninger  

Furesø Kommune har ved e-mail d. 15. juli 2020 rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om udskiftning af indsatsenerne ”Udskiftning af bundmateriale” 

samt ”Etablering af træer” i Jonstrup Å, o8541_b. 

 

Furesø Kommune anmoder om at udskifte de fastlagte indsatser ”Udskiftning af 

bundmateriale” samt ”Etablering af træer” med indsatserne ”Udlægning af groft 

materiale” samt ”Etablering af træer”. Kommunen oplyser, at forundersøgelsen 

har vist, at det ikke er nødvendigt at udskifte bunden i vandløbet, men blot at 

udlægge groft materiale for at opnå forbedrede forhold for smådyr, fisk og planter. 

Kommunen vurderer at der kan opnås målopfyldelse i Jonstrup Å, o8541_b ved 

gennemførelse af de pågældende alternative indsatser. Kommunen oplyser 

desuden at omkostningerne ved de nye virkemidler vil være lavere end 

referenceværdien og dermed ikke påvirke omkostningseffektiviteten. 

 

Ifølge basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er den nuværende samlede 

økologiske tilstand ringe. 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.   
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Miljøstyrelsens vurdering og afgørelse  

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

anmodning fra en kommunalbestyrelse og efter en konkret vurdering træffe 

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

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

indsatser er dokumenterbart lige så miljø- og omkostningseffektive som de 

fastlagte indsatser. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at en gennemførelse af de alternative indsatser er lige så 

omkostningseffektiv som de fastlagte indsatser. 

 

På baggrund af kommunens vurdering af potentialet for målopfyldelse forventes 

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

gennemførelse af indsatserne ”Udlægning af groft materiale” samt ”Etablering af 

træer”.  

 

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

gennemføre indsatserne ”Udlægning af groft materiale” samt ”Etablering af træer” 

i stedet for de fastlagte indsatser ”Udskiftning af bundmateriale” samt ”Etablering 

af træer”.  

 

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. 
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