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Miljømål for vandløb

• Alle vandløb skal som hovedregel opnå mindst 
god økologisk tilstand

• Bestemmes ud fra smådyrsfaunaen (DVFI)
• Primært fysiske forbedringer i vandløbene samt 

randzoner langs disse
• Forudsætter også fri passage i vandløbets forløb
• Vandplanerne peger på 7.300 km vandløb





Forbedring af de 
fysiske forhold

For at opnå god eller høj økologisk tilstand 
foreslår vandplanerne:
•Ændret vedligeholdelse (reduceret, ophør)
•Restaurering (gydegrus, sten m.v.)
•Fjernelse af spærringer (stenstryg m.v.)
•Åbne rørlagte strækninger

Disse virkemidler handler ikke om kvælstof!







Randzoner

Lovforslag i høring til 10/1 2011:
•Ingen dyrkning, gødskning og sprøjtning i 10 m 
zone langs alle åbne vandløb og søer > 100 m2 (2 
m bræmme + 8 m)
•Over 5 % af bedrift � reduktion af bredde
•Vedv. græs og flerårige energiafgrøder  tilladt 
(uden gødskning/sprøjtning!)
•Ikke harmoniareal
•Kompenseres (men hvordan/-meget?)



Hvor kan der sættes ind?
(i høringssvaret)

• Vandløbets målsætning – kan der 
argumentere for en lavere målsætning?

• Ændret vedligeholdelse, restaurering, 
fjernelse af spærringer:

- lokale forhold og afvandingssituation
- konsekvens for afvanding (også bagved)
• Åbning af rørlagt vandløb – konsekvenser, 

naturværdi, erstatning



Korrekt målsætning 
af vandløbet? 

• Lavere krav til blødbunds, kunstige og modificerede 
vandløb

• Blødbund: Fladt landskab, ringe fald, finkornet bund
• Modificeret: Væsentlig ændret karakter pga. 

menneskelig aktivitet (op mod ½ i tyske vandplaner!)

Type Høj tilstand God tilstand

”Normal” 7 6 eller 5

”Blødbund” 5 4  

Godt potentiale

”Kunstige” 5 eller 4                        

”Modificerede” 5 eller 4





Ændret vedligeholdelse 
og Restaurering

• Usikkerhed om konsekvens for afvanding
Stil krav om redegørelse (også bagvedlig.)

• Særligt problem i flade vandløb (lille fald)
• Ved ringe fald, iltindhold eller lav vand-

føring øges fisk og smådyr måske ikke 
• Spildevand? Afvent effekt af rensning!
• Brug Orbicon rapport og lokalkendskab







Fjernelse af spærringer

• Usikkerhed om konsekvens for afvanding
• Baggrund spærring? Problem, formål etc.
• Natur, kulturhist. værdi af spærring?
• Pumpestationer: Omløb, passage i stedet 

for fjernelse? 
• Ofte store/dyre projekter. Fjernelse af flere 

små giver måske mere værdi





Åbning af rørlagte vandløb

• Krav om (klar) konsekvensredegørelse
• Dyb rørlægning � Ikke gode vandløb
• Andre spærringer/rørlægning nedstrøms?
• Ofte grund til rørlægning (flyvesand m.v.)
• Jordtab, defigurering, bræmmer, forbud 

mod sprøjtemidler m.v.� Erstatningskrav
• Vil det ”nye” vandløb leve op til miljømål? 

Eller kommer der senere restaurering?



Organiser jer lokalt

• Vi står foran store udfordringer –
vandplaner – handleplaner - regulativer 

• Ikke realistisk at hver landmand holder sig 
opdateret og får indflydelse 

• Oprettelse af vandløbslaug – sikre viden, 
kontakt til myndigheder, øget vægt i 
indsigelser/henvendelse



Opgaver for lauget

• Dokumentation (tilsyn, målinger, foto) af 
vandstand, vedligeholdelse

• Deltage i vandløbssyn med kommunen
• Indspil til regulativrevision, vandplaner mv.
• Oplysning/dialog med myndigheder, 

politikere og organisationer 
• Kontaktorgan for myndighed, 

landboforening osv


