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Hav- og Vandmiljø  

J.nr. 2022 - 23936   

Ref. NSASK 

Den 7. april 2022 

  

 

Faaborg-Midtfyn Kommune 

Natur og Landskab 

Mellemgade 15,  

5600 Faaborg 

Att.: Henriette Rantzau Almtorp 

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 Faaborg-Midtfyn Kommune kan 

gennemføre foranstaltningerne ”etablering af træer” og ”udskiftning af 

bundmateriale” i stedet for den planlagte foranstaltning ”udlægning af groft 

materiale” i Afløb fra Tvedshave, o3781. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

Sagens oplysninger  

Faaborg-Midtfyn Kommune har ved e-mail d. 29. marts 2022 rettet henvendelse 

til Miljøstyrelsen om udskiftning af foranstaltningen ”udlægning af groft 

materiale” i Afløb fra Tvedshave, o3781. 

  

Faaborg-Midtfyn Kommune er ved forundersøgelsen blevet opmærksomme på, at 

forholdene i vandområdet er anderledes end før antaget. De oplyser at 

vandføringen ikke må ændres, derfor vil de, i stedet for foranstaltningen 

”udlægning af groft materiale”, ændre til ”udskiftning af bundmateriale”, så 

bundkoten ikke ændres.  

 

Forundersøgelsen viste tilgroning af pindsvineknop i udløbet til Odense Å. 

Kommunen ønsker derfor foranstaltningen ”etablering af træer”, så der i 

fremtiden sikres fri passage for fisk. Det er derfor Faaborg-Midtfyn Kommunes 

vurdering, at tilføjelsen af ”etablering af træer” og ”udskiftning af bundmateriale” i 

stedet for den fastlagte foranstaltning ”udlægning af groft materiale” vil sikre 

samlet målopfyldelse i vandområdet. 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
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Ifølge høringen af vandområdeplan 2021-2027 er den nuværende samlede 

økologiske tilstand moderat.  

 

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, hvis 

behovet for foranstaltninger vurderes at være anderledes end forudsat ved 

fastlæggelsen af foranstaltningerne. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Faaborg-Midtfyn 

Kommune, at behovet for foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” ikke er, 

som det var forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningen. Særligt oplysningen 

om at de nye foranstaltninger er nødvendige for at sikre målopfyldelse i 

vandområdet, vægter i Miljøstyrelsens vurdering. 

 

Miljøstyrelsen vurderer ud fra kommunens oplysninger, at tilføjelsen af 

foranstaltningerne ”etablering af træer” og ”udskiftning af bundmateriale” er 

inden for vandområdets oprindelige økonomiske ramme, og at den nye indsats vil 

bidrage til målopfyldelse i vandområdet. 

 

Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Faaborg-Midtfyn 

Kommune kan gennemføre foranstaltningerne ”etablering af træer” og 

”udskiftning af bundmateriale” i stedet for den fastlagte foranstaltning ”udlægning 

af groft materiale” i vandområde o3781. 

 

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. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Naja Sophie Agertoft Skøtt 

Hav- og Vandmiljø 

+45 24 79 05 66 

nsask@mst.dk 

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


