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Mariagerfjord Kommune  
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9500 Hobro 

Att.: Mette Bramm 

  

 

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 Mariagerfjord Kommune kan undlade at 

gennemføre foranstaltningen ”genslyngning” i Veddum Bæk, o7350 og i Voerbæk, 

o7349. 

 

Der træffes samtidig afgørelse om, at Mariagerfjord Kommune kan undlade at 

gennemføre foranstaltningerne ”udskiftning af bundmateriale” samt ”etablering af 

træer” i Fuglbæk, o7336_x.  

 

Fritagelserne sker med vilkår om, at omkostningerne til et samlet projekt med de 

nye indsatser kan holdes inden for den økonomiske ramme af tilskud, der 

oprindeligt var tildelt indsatserne i vandområderne o7350, o7349 samt o7336_x, 

jf. indsatsbekendtgørelsens bilag 1-41 samt kriteriebekendtgørelsens bilag 12. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

Sagens oplysninger  

Mariagerfjord Kommune har via Limfjordsrådet ved e-mail d. 6. februar 2023 

rettet henvendelse til Miljøstyrelsen om fritagelse af foranstaltninger i 

vandområderne o7350, o7349 samt o7336_x. 

 

Veddum Bæk, o7350 og Voerbæk, o7349 

Mariagerfjord Kommune oplyser, at der efter besigtigelse af de to vandområder 

ikke er fundet strækninger, hvor ”genslyngning” kan benyttes hensigtmæssig med 

den givne økonomi. Mariagerfjord Kommune vurderer, at den resterende 

foranstaltning ”udlægning af groft materiale” vil føre til målopfyldelse i 

vandområderne.  

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
2 Bekendtgørelse nr. 291 af 27. marts 2020 om kriterier for vurdering af kommunale 

projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 
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Fuglbæk, o7336_x  

Mariagerfjord Kommune oplyser, at fritagelse af foranstaltningen ”etablering af 

træer” ikke vil reducere sandsynligheden for målopfydelse i vandområde 07336_x. 

Kommunen oplyser, at der i forvejen er en del træer langs vandløbet.  

 

Kommunen ønskede i ansøgningen ligeledes at udskifte foranstaltningen 

”udskiftning af bundmateriale” med ”udlægning af groft materiale”. Miljøstyrelsen 

har haft en dialog med kommunen omkring dette. Vandområdet har i forvejen 

fastlagt foranstaltningen ”genslyngning”. Kommunen oplyser, at det er den samme 

strækning de ønsker, at genslynge og udlægge groft materiale. I forbindelse med at 

vandløbet genslynges må man gerne både udskifte bundmateriale og udlægge groft 

materiale, hvorfor disse virkemidler ikke skal vælges separat. Udskiftningen er 

således ikke relevant. 

 

Mariagerfjord Kommune vurderer, at der kan opnås målopfyldelse i vandområdet 

med den resterende foranstaltning ”genslyngning”, hvor kommunen forventer at 

genslynge en strækning på ca. 2 km med efterfølgende udlægning af groft 

materiale for at hæve vandløbsbunden. Mariagerfjord Kommune vurderer, at den 

økonomiske ramme, der oprindeligt var afsat til vandområderne o7350, o7349 

samt o7336_x er tilstrækkelig til at gennemføre den ønskede foranstaltning 

"genslyngning" i vandområde o7336_x. 

 

Ifølge høringen af vandområdeplan 2021-2027 er den nuværende samlede 

økologiske tilstand for vandområderne; dårlig ved o7350, dårlig ved o7349, samt 

moderat ved o7336_x.  

 

Hertil fremgår det af bekendtgørelse om miljømål3, at god økologisk tilstand skal 

tilvejebringes senest 22. december 2021 for alle tre vandområder. 

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 Mariagerfjord 

Kommune, at behovet for foranstaltningerne ”genslyngning” samt ”udlægning af 

groft materiale” ikke er, som det var forudsat ved fastlæggelsen af 

foranstaltningerne for vandområderne o7350 og o7349. Samt, at behovet for 

foranstaltningerne ”genslyngning”, ”udskiftning af bundmateriale” samt 

”etablering af træer” ikke er, som det var forudsat ved fastlæggelsen af 

foranstaltningerne for vandområde o7336_x.   

 

 

 

 

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



 

 

3 

Veddum Bæk, o7350 samt Voerbæk, o7349 

Miljøstyrelsen vurderer, at foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” vil 

skabe forbedrede forhold for fisk og smådyr i vandløbene, samt føre til 

målopfyldelse i vandområderne.  

 

Fuglbæk, o7336_x  

Miljøstyrelsen vurderer, at foranstaltningen ”genslyngning” vil forbedre 

fiskeforholdene i vandområdet, samt føre til målopfyldelse i vandområdet.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, ud fra kommunens oplysninger, at et projekt hvor 

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

undladt i vandområde o7336_x kan gennemføres inden for vandområdernes 

oprindelige økonomiske ramme. Miljøstyrelsen vurderer desuden, at den nye 

indsats vil bidrage til målopfyldelse i vandområdet. 

 

Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Mariagerfjord Kommune 

kan undlade foranstaltningen ”genslyngning” i vandområderne o7350 og o7349. 

Samt undlade foranstaltningerne ”udskiftning af bundmateriale” og ”etablering af 

træer” i vandområde o7336_x.  

 

Fritagelsen sker med vilkår om, at omkostningerne til de nye indsatser for et 

samlet projekt kan holdes inden for den økonomiske ramme af tilskud, der 

oprindeligt var tildelt indsatserne i vandområderne o7350, o7349 og o7336_x, jf. 

indsatsbekendtgørelsens bilag 1-41 samt kriteriebekendtgørelsens bilag 14.  

 

Det bemærkes, at Mariagerfjord Kommune fortsat er forpligtet til at gennemføre 

den resterende fastlagte foranstaltning for vandområderne o7350 og o7349, dvs. 

den fastlagte foranstaltning ”udlægning af groft materiale”. 

 

Derudover er Mariagerfjord Kommune fortsat er forpligtet til at gennemføre den 

resterende fastlagte foranstaltning for vandområdet o7336_x, dvs. den fastlagte 

foranstaltning ”genslyngning”. 

 

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 

 

Lene Strøm Pedersen 

Miljøtekniker 

+45 24 85 78 05 

lensp@mst.dk 

 

                                                             
4 Bekendtgørelse nr. 291 af 27. marts 2020 om kriterier for vurdering af kommunale 

projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 


