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Hav- og Vandmiljø 

J.nr. 2022 - 75214   

Ref. CEMOW 

Den 16. januar 2022 

  

 

Frederikshavn Kommune 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

Att.: Tinne Stougaard 

  

 

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 Frederikshavn Kommune ikke kan 

gennemføre foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” som et supplement 

til de fastlagte foranstaltninger ”genslyngning” og ”udlægning af groft materiale” i 

Jerup Å, 08037.  

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

Sagens oplysninger  

Frederikshavn Kommune har ved e-mail d. 27. september rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om tilføjelse af foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” i 

Jerup Å, o8037.   

Frederikshavn Kommune oplyser, at kommunen ønsker at tilføje foranstaltningen 

”udskiftning af bundmateriale” i vandområdets delstrækning 1, da strækningen er 

tilgroet, hvilket forhindrer vandets frie løb samt spærrer for vandløbets dyr. Både 

forundersøgelsen og ortofoto viser et diffust strækningsforløb som går igennem en 

mose. Kommunen oplyser, at de ønsker at udgrave en strømrende, så vandet kan 

løbe hurtigere og vandløbets dyr nemmere kan migrere. Det er kommunens 

vurdering, at tilføjelsen af ”udskiftning af bundmateriale” sammen med de 

fastlagte foranstaltninger ”genslyngning” og ”udlægning af groft materiale” vil 

sikre samlet målopfyldelse i vandområdet. 

 

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. 

                                                             
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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Høring 

Et udkast til afgørelsen har været i høring hos Frederikshavn Kommune i perioden 

den 8. december 2022 til den 12. januar 2023. Da kommunen ikke har indsendt 

kommentarer til det fremsendte udkast til afgørelse træffer Miljøstyrelsen 

afgørelse på det foreliggende grundlag. 

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 ud fra kommunens oplysninger, at tilføjelsen af 

foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” i delstrækning 1 ikke vil være med 

til at opnå målopfyldelse i vandområde o8037. Miljøstyrelsen vurderer, at ved en 

indsats i form af udskiftning af bundmateriale i delstrækning 1, vil der være risiko 

for, at vandstanden sænkes og vandføringen vil blive ringe i denne del af 

vandområdet, hvorfor den nuværende tilstand vil forringes.  

 

Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Frederikshavn Kommune 

ikke kan tilføje foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” til de fastlagte 

foranstaltninger ”genslyngning” og ”udlægning af groft materiale” i vandområde 

o8037.  

 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

 

Med venlig hilsen 

 

Cecilie Møller Wagner 

AC-tekniker 

+45 20 13 88 24 

cemow@mst.dk 


