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AFGØRELSE 
om ændring af foranstaltning fastlagt i indsatsprogrammet 
 

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

indsatsprogrammer1.    

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Struer Kommune kan gennemføre 

foranstaltningen ”genslyngning” i stedet for den planlagte foranstaltning 

”etablering af okkeranlæg ” i Hestbæk-Riskjær Bæk, o8794_d. Foranstaltningen 

skal gennemføres sammen med de allerede fastlagte indsatser ”udlægning af groft 

materiale sammen med etablering af træer”, ”åbning af rørlagte strækninger*” og 

”fjernelse af fysiske spærringer*”. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

Sagens oplysninger  

Struer Kommune har ved e-mail d. 2. november 2021 rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om udskiftning af foranstaltningen ”etablering af okkeranlæg” med 

foranstaltningen ”genslyngning” i Hestbæk-Riskjær Bæk, o8794_d. 

 

Struer Kommune oplyser, at der på de nederste ca. 3,7 km af vandområdet er en 

okkerbelastning på over 0,5 mg/l. Der er lavet flere scenarieberegninger som viser, 

at selv ved etablering af okkeranlæg ved alle de tilløb, som bidrager væsentligt med 

okker, er det ikke muligt at rense vandet til under grænseværdien på 0,5 mg/l. 

Dette skyldes, at der også er en høj diffus tilstrømning fra grundvandet i 

hovedløbet. Struer Kommune vurderer, at målopfyldelse kan opnås ved at udskifte 

etablering af okkeranlæg, med genslyngning som virkemiddel, da de oplyser, at det 

er sandsynligt, at det er de fysiske forhold, der sætter en begrænsning for 

målopfyldelsen. 

 

Udskiftningen til genslyngning ændrer ikke på referencerammen for de resterende 

virkemidler, da den strækningsbaserede indsats allerede er en kombination af 

mindre og større restaurering grundet den fastlagte foranstaltning ”åbning af 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
*Foranstaltningen er videreført fra første vandplanperiode. 



 

 

2 

rørlagte strækninger*”. Kommunen har oplyst, at projektet kan gennemføres inden 

for økonomien af referencerammen uden etablering af okkeranlæg. 

 

Ifølge basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er den nuværende samlede 

økologiske tilstand dårlig. 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 

gennemføre andre foranstaltninger end dem, der er fastlagt i bilag 1-4 eller 

undlade at gennemføre sådanne fastlagte foranstaltninger, hvis behovet for 

foranstaltninger vurderes at være anderledes end forudsat ved fastlæggelsen af 

foranstaltningerne. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Struer Kommune, at 

behovet for foranstaltningen ”etablering af okkeranlæg” ikke er, som det var 

forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne. Særligt oplysningen om, at der en 

høj diffus tilstrømning fra grundvandet i hovedløbet og der derfor ikke forventes 

målopfyldelse ved etablering af okkeranlæg, vægter i Miljøstyrelsens vurdering. 

Samtidig oplyser kommunen, at kommunen forventer at kunne opnå 

målopfyldelse ved anvendelse af de resterende foranstaltninger ”udlægning af 

groft materiale sammen med etablering af træer”, ”åbning af rørlagte 

strækninger*” og ”fjernelse af fysiske spærringer*” med tilføjelse af 

foranstaltningen ”genslyngning”. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at en ændring af de fastlagte foranstaltninger er 

omkostningseffektiv. Der er allerede udpeget andre større strækningsbaserede 

foranstaltninger, hvorfor en tilføjelse af foranstaltningen ”genslyngning” ikke vil 

påvirke referenceværdien. En fritagelse af foranstaltningen ”etablering af 

okkeranlæg” vil give en lavere referenceværdi. 

 

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

gennemføre foranstaltningen ”genslyngning” i stedet for den fastlagte 

foranstaltning ”etablering af okkeranlæg” i vandområde o8794_d.  

 

Det bemærkes, at Struer Kommune fortsat er forpligtiget til at gennemføre de 

resterende fastlagte foranstaltninger for vandområde o8794_d, dvs. ”udlægning af 

groft materiale sammen med etablering af træer”, ”åbning af rørlagte 

strækninger*” og ”fjernelse af fysiske spærringer*”. 

 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Miljøministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af 

bekendtgørelse om miljømål2 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 

 

 

 

Maja Katrine Topp 

AC-tekniker 

+45 20 57 01 83 

makat@mst.dk 


