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Vingsted, den 18. juni 2020 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund’s bemærkninger til høring af foreløbig oversigt over væ-

sentlige vandforvaltningsmæssige opgaver. 

DSF takker for muligheden for at komme med bemærkninger til foreløbig oversigt over væsentlige 

vandforvaltningsmæssige opgaver - VVO. 

 

Prioriteringer er vigtige i de endelige vandområdeplaner 

Vi opfatter oversigten som en tjekliste i det videre vandområdeplansarbejde. I forbindelse med udar-

bejdelse af vandområdeplanerne for 3. og sidste planperiode, vil vi anbefale at der for vandløbsde-

len, sættes fokus på en prioritering af fjernelse af spærringer. 

Det er sidste planperiode og der er væsentlige indsatser, som er udskudt til denne. 

Skal der ske målopfyldelse for miljømålet fisk, er det nødvendigt at der skabes kontinuitet i vandlø-

bene, og de sidste store og små spærringer, skal naturligvis fjernes. 

 

I Vejledning til kommuner og vandråd om arbejde med forslag til indsatsprogrammet for vandløbs-

indsatsen 2021-2027. Står følgende på side 17: 

Derudover vil der være et mindre antal spærringer (eksempelvist; Tangeværket, Lille Mølle (Ørbæk Å), 

Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å) og Holstebro Vandkraftsø (Storå)), hvortil der ikke kan indberettes ind-

satser. Disse spærringer kendetegner sig ved, at gennemførelsen vil være meget omkostningstung og 

teknisk vanskelig at udføre. De konkrete spærringer vil kunne ses på spærringstemaet, men det vil 

ikke være muligt at gennemføre en indberetning om indsats for dem. 

Vi ser dog en mulighed for at vandrådene kan indberette disse, under øvrige indsatser, der er beskre-

vet på side 18 i Vejledningen.  

 

Hvis ikke alle spærringer fjernes, og det uanset om begrundelsen er teknisk vanskelige og/eller om-

kostningstunge, ser vi ingen mulighed for at der kan skabes selvreproducerende bestande af ørred og 

laks i de vandløb, hvor der resterer en række spærringer. Det vil betyde at der ikke er mulighed for at 

opnå god tilstand for miljømålet fisk, og dermed (one out/all out) kan der ikke opnås god økologisk 

tilstand samlet. 

 

DSF mener at den vigtigste indsat i vandløbene er fjernelse af alle spærringer. Sker dette ikke, lever 

Danmark ikke op til de forpligtigelser, vi har i forhold til implementering af Vandrammedirektivet. 

 

mailto:vandmiljoefriluftsliv@mst.dk


             

 

     

   

 

Forslag til opmærksomhedspunkter og forslag til tilføjelser i den foreløbige oversigt. 

1. Vandløb – vådområder. 

Der er gennemført og planlagt flere vådområder ved de danske vandløb. Vi vil opfordre til at der sæt-

tes fokus på at disse skal anlægges så der ikke skabes sødannelser på vandløbene. Dette kan betyde 

store dødeligheder på nedtrækkende ungfisk (smolt) af laks og havørreder samt andre vandrefisk. 

Egå Engsø er et eksempel på et projekt, som næsten har udryddet ørredbestanden i Egåen 

Vådområder skal etableres ved naturlig hydrologi i ådalene med temporære oversvømmelser i ef-

terår og vinterperioden. Et fint eksempel er Vejle kommunes projekt ved Omme Å. 

 

2. Vandløb – hydraulisk belastning ved monsterregn og nye boligområder 

Klimaændringer indgår ikke i oversigten over VVO. Vi vil dog anbefale at hydraulisk belastning bliver 

et opmærksomhedspunkt. Vi ser eksempler på nye lokalplaner og dermed planlagte nybyggeri, med-

fører større befæstede arealer og sammenholdt med seperatkloakering, er det nødvendigt at opbe-

vare vandet og neddrosle tilledningen til specielt til de mindre vandløb.  Vi ser desværre et stigende 

antal eksempler på at dette ikke iagttages i nødvendigt omfang. 

 

3. Kystvande – musling- og tangdyrkning i langs vores kyster 

DSF vil rette opmærksomheden på det uhensigtsmæssige, og forhindre målopfyldelse, da der ved 

muslingedyrkning i vandfasen, kan opstå iltsvind på bunden under anlægget. Derfor bør denne aktivi-

tet indgå i VVO oversigten. Tangdyrkning kan ligeledes skabe manglende målopfyldelse, hvis tangan-

læg hindrer lyset i at nå bunden, på lokaliteter, hvor ålegræs er et miljømål i kystvandene. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Brinch Thygesen 
Natur- og Miljøkonsulent 

 


