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Kriterier for vurdering og prioritering af vand- og naturindsatsens pro-
jekter. 
 
Rammerne for prioriteringen er givet i vand- og naturaftalen af 3. november 
2006. Nærværende notits uddyber, hvorledes rammerne kan udfyldes. 
 
 
Prioriterede aktivitetstyper 
 
Det fremgår af aftalen, at indsatsen skal målrettes mod konkrete naturinitia-
tiver i form af 

• genopretning af vådområder i blandt andet ådale 

• genslyngning af vandløb 

• fjernelse af spærringer 

• etablering af våde enge 

• udtagning af landbrugsjord 

• skovrejsning m.v. 
 
Som udgangspunkt vil aktiviteter af denne type kunne komme i betragtning i 
den samlede vurdering. 
 
 
Lokalisering 
 
Indsatsen koncentreres i 11 udpegede geografiske indsatsområder: 

• Den centrale Limfjord 

• Mariager Fjord 

• Gudenåen og Randers Fjord 

• Nissum Fjord, Store- og Lilleåen 

• Skjern Å og Ringkøbing Fjord  

• Åer med udløb i Vadehavet 

• Lillebælt 

• Odense Å og Fjord 

• Mølleåsystemet 

• Susåen, Karrebæk og Dybsøfjord 

• Isefjord 
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Det fremgår endvidere, at der udenfor områderne også vil kunne gennemfø-
res større vand- og naturprojekter som f.eks. genetablering af vådområder 
og grundvandsbeskyttelse i bynære områder. Disse aktiviteter vil i ganske 
særlige tilfælde kunne indgå i en samlet prioritering og skal kunne matche 
aktiviteter i indsatsområderne jf. de hensyn, som fremgår af konklusionen 
nedenfor, så der i disse tilfælde kan opnås et særligt godt resultat.  
 
Aftalen omtaler behovet for at udvælge lokaliteter, hvor en indsats giver en 
stor effekt.  
 
 
Naturpolitik - EU – direktiverne 
 
Aftalen tager afsæt i  regeringsgrundlagets målsætninger om flere naturper-
ler og renere vandmiljø, samt regeringens naturredegørelse fra oktober 
2006.  
 
Indsatsen skal levere et bidrag til gennemførelsen af EU’s vandrammedirek-
tiv og habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne (natura 2000 direktiverne), 
samt målsætningen om at bremse tilbagegangen i biodiversitet i år 2010. 
Under hensyn til at indsatsen gennemføres på baggrund af frivillige aftaler 
med lodsejere m.v. og har et bredt sigte, skal den tilrettelægges, så den 
medvirker til, at direktiverne gennemføres på omkostningseffektiv vis. Der er 
under Finansministeriet nedsat et tværministerielt udvalg vedr. ”Langsigtet 
indsats for bedre vandmiljø”, som bl.a. vurderer mulighederne for en om-
kostningseffektiv gennemførelse af vandrammedirektivet. Når udvalget har 
afrapporteret, vil dets konklusioner blive inddraget i den videre prioritering. 
 
Gennemførelsen af vandrammedirektivet kan især fremmes gennem: 

• Reduceret kvælstofudledning 

• Reduceret fosfatudledning 

• Bedre fysiske forhold i vandløb 
 
Gennemførelsen af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne kan fremmes 
gennem 

• Forbedrede forhold for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget i de 
berørte Natura 2000 – områder 

• Forbedrede forhold for Art. 12 arter i og omkring projektområder 

• Reduceret udledning af næringsstoffer til marine Natura 2000 – områ-
der, som ved afvanding påvirkes af projektområderne. 

 
Indsatsens mulighed for at understøtte 2010 målsætningen har en mere 
bred karakter, men kan f.eks. være projekter, som generelt medvirker til at 
forbedre den økologiske tilstand i et område f.eks. ved at forbedre forholde-
ne for rødliste-arter m.v. 
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Effekt af de konkrete projekter 
 
Med hensyn til vurderingen af de konkrete aktiviteter indeholder aftalen en 
række kriterier, f.eks. 

• Omkostningseffektivitet 

• Bredere hensyn til natur, dyre- og planteliv 

• Velfærd/friluftsliv 
 
Endvidere vil indsatsen tilgodese en mere generel interesse i at øge natur-
arealet i Danmark, jf. regeringens naturedegørelse og regeringsgrundlagets 
mål om mere natur. 
 
Projekterne skal give det størst mulige samlede bidrag til gennemførelse af 
EU’s vand- og naturpolitik. 
  
De bredere naturhensyn samt hensyn til velfærd og friluftsliv er vigtige for at 
sikre en folkelig forankring af indsatsen og øge ansvaret overfor naturen. 
 
Endelig må projekterne kunne gennemføres rent praktisk. Dette indebærer 
også, at der kan etableres et samarbejde om projektet med de berørte lods-
ejere. 
 
 
Konklusion 
 
Projekternes status (parathed), herunder om de er praktisk realisable f.s.v. 
angår de tekniske og økonomiske forhold, er en forudsætning for deres 
gennemførelse. Dette gælder umiddelbart i de indledende faser, medens 
der for indsatsen i 2008 og 2009 vil være mere tid til gennem projektforbe-
redelse at sikre paratheden. Endvidere skal projekterne set ud fra en samlet 
vurdering af indsatsbehovene, og under forudsætning af at indsatsen som 
udgangspunkt skal gennemføres p.b.a. frivillige aftaler, være omkostnings-
effektive. Endeligt forudsættes lokal og folkelig opbakning til projekterne, 
herunder at der kan etableres et samarbejde med de berørte lodsejere, og 
at projekterne støttes af lokale kommuner, organisationer m.v.  

 
I øvrigt vil følgende hensyn i prioriteret rækkefølge indgå i den videre identi-
fikation af projekter. Hensynene vil indgå i varierende omfang, og vil næppe 
alle kunne tilgodeses samtidig i et enkelt projekt. Men alle vil kunne indgå i 
overvejelserne ved prioritering af indsatsen: 
 
• Projektets samlede bidrag til omkostningseffektivt at gennemføre EU’s 

vand- og naturdirektiver, dvs.  vandrammedirektivet, herunder reduktion 
af udledningen af næringsstof (kvælstof og fosfor) og fysisk forbedring af 
vandløbet, samt  Natura 2000 – direktiverne, bl.a. om projektet bidrager 
til gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrund-
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laget i berørte Natura 2000 – områder, begrænser belastningen, bl.a. 
næringsstofbelastningen, af marine Natura 2000 – områder, forbedrer 
forholdene for Art. 12 arter m.v. 

• Projektets positive indvirkning på en række bredere hensyn, herunder 
friluftsinteresserne i området, f.eks. om befolkningen får bedre adgang til 
arealet og bedre muligheder for naturoplevelser, om der indgår friluftsfa-
ciliteter m.v. Skovrejsning kan i den forbindelse være et effektivt instru-
ment. Tilsvarende gælder naturforhold udover EU direktiverne, f.eks. 
generelle forbedringer af de lokale økologiske forhold, bedre forhold for 
rødlistearter, generelt mere variation og biologisk mangfoldighed. 

• Projektets størrelse og synlighed – dvs. projektets landskabelige effekt. 
 

 
 


