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Grøn Vækst aftalen om vandløbsindsats

Forbedringer af fysiske forhold på udvalgte strækninger 
af 7.300 km vandløb:

• Ændret vandløbsvedligeholdelse
• Vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte 

strækninger
• Fjernelse af udvalgte fysiske spærringer



Gennemførelse af indsatser

Kommunerne er som vandløbsmyndighed, den
udførende part, mens staten (Miljøministeriet og
Fødevareministeriet) er den bevilgende 
myndighed 



Overordnede rammer 
Vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte

strækninger og fjernelse af spærringer

Proces for gennemførelse af indsatser følger den gældende praksis
efter vandløbsloven

Staten godkender igangsættelse af Indsatser, så der kun igangsættes
projekter, der kan finansieres indenfor den økonomiske ramme. 

(tilskudsordning)

Indsatser og virkemidler prioriteres i forhold til ”mest miljø for pengene”

Engangserstatning for dokumenterede tab og evt. ulemper  



Overordnede rammer 
Ændret vandløbsvedligeholdelse

Konkrete konsekvensvurderinger så alle påvirkede arealer som følge af indsats
bliver kortlagt – konsekvenskort 

Konsekvenskort danner grundlag for at søge Fødevareministeriet om årlig
kompensation for forventet indkomsttab via Landdistriktsprogrammet 

Kommunen kan ikke ændre vedligeholdelsespraksis før indsatser er godkendt
af staten 

Indsatsen prioriteres, så der kun iværksættes indsatser, der kan
holdes indenfor den økonomiske ramme  

Uden for indsatsvandløb fortsætter praksis uændret i forhold til vandløbsloven



Økonomisk ramme

Med Grøn Vækst aftalen er der årligt afsat 130 mio. kr. til 
vandløbsindsatsen

• 52 mio. kr./år til kompensation og konsekvensvurderinger til ændret 
vandløbsvedligeholdelse – LDP midler

• 78 mio. kr./år til erstatning, projektering, anlæg mv., til 
vandløbsrestaurering, åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af 
udvalgte spærringer



Den videre proces
Arbejdsgruppe med deltagelse af KL, FVM og MIM:

Administrationsmodel for vandløbsindsats – ”Vådområdemodel” eller 
”Enkelt kommunemodel” – under afklaring med KL

Vådområdemodel:
• 23 VOSer prioriterer påtænkte indsatser på grundlag af kriterier 

fastsat af KL og MIM. Staten godkender indsatser før igangsættelse. 
Synergi mellem virkemidler muligt.

Enkelt kommunemodel:
• Kommuner søger staten om tilsagn før indsatser igangsættes. 

Staten prioriterer indsatser før tilsagn. Synergi mellem virkemidler 
vanskeligt.



• Justering af vandløbsindsatser på baggrund af 
forhøringen – med hensyn til bemærkninger der 
ikke indgår i høringsforslaget af 4. oktober
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