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Høringsnotat– Offentlig høring af vejledning om nationalt tilskud til vandløbsrestaurering 2022-01. 
 

Der er indkommet konkrete rettidige høringssvar fra: DTU Aqua og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. 

Desuden har Indenrigs- og Boligministeriet samt Friluftsrådet skrevet, at de ikke har nogle bemærkninger ud over, at Friluftsrådet finder det positivt, at der afsættes 

midler til tilskudsordningen.  

 

Høringssvar Miljøstyrelsens svar Er høringssvaret 

imødekommet 

Fra DTU Aqua vedr. faglige kriterier: 

Forslag om tekstændring i afsnit ”Vurdering af 

realiseringsansøgningen”, pkt. 11: 

 

Den nuværende formulering: 

Ved fjernelse af fysiske spærringer må faldet ikke 

overstige 10 ‰ og brinkanlæg må ikke være stejlere 

end 1:1,5. 

  

Bør ændres til: 

Ved fjernelse af fysiske spærringer bør det naturlige 

fald på vandløbets bund så vidt muligt genskabes, og 

det bør samtidig tilstræbes at udnytte faldet til at 

etablere gydestryg for laksefisk, lampretter m.m. 

Faldet på delstrækninger må ikke overstige 10 ‰ i type 

1-2 vandløb og 5 ‰ i type 3 vandløb. Brinkanlæg må 

ikke være stejlere end 1:1,5.  

Tekst fra afsnit ”Vurdering af realiseringsansøgningen”, pkt. 11, er i dets 

nuværende formulering enslydende med kriterie fastlagt i Bekendtgørelse om 

nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (§13, 

stk. 1, nr. 10). Der skal være overensstemmelse mellem kriterier i bekendtgørelse 

og vejledningens punkter i ”Vurdering af realiseringsansøgningen” 

 

Nedenstående tekst vil dog blive tilføjet i vejledningen i afsnit 9, underafsnit; 

”Vandløbsfaglige krav til ansøgning om realisering”. 

Ved fjernelse af fysiske spærringer bør det naturlige fald på vandløbets bund så 

vidt muligt genskabes, og det bør samtidig tilstræbes at udnytte faldet til at 

etablere gydestryg for laksefisk, lampretter m.m. 

Miljøstyrelsen vurderer, at der allerede på nuværende tidspunkt så vidt muligt 

projekteres med ovenstående, og det vurderes derfor ikke nødvendigt at tilføje 

tekst som et kriterie fastlagt ved bekendtgørelse.  

 

Miljøstyrelsen noterer sig synspunktet om ændring af kriterie vedr. begrænsning 

på faldet til 5 ‰ i type 3 vandløb, og det vil indgå i det kommende arbejde med 

udarbejdelse af vejledning og bekendtgørelse, som forventes at være gældende 

fra efterår 2022. 

Der ændres dog ikke i kriteriet på nuværende tidspunkt. 

Delvist 

imødekommet 
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Fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører  vedr. tilskudsberettiget udgifter: 

I forbindelse med udlægning af groft substrat vil det 

ofte være fordelagtigt samtidig at tilpasse/afflade 

brinkanlæg eller udbrede vandløbsprofilet. Dette både 

af hensyn til at undgå uønskede vandstandshævninger 

ved udlægning af grus, men også for at opnå de bedst 

mulige forhold for gydning af ørred og laks i det 

udlagte grus.  

Praksis for meddelelse af tilsagn har tidligere været, at 

tilpasning af vandløbsprofilet i forbindelse med 

udlægning af groft substrat ikke ansås som nødvendigt, 

og derfor ikke har været tilskudsberettiget.  

Vi ønsker, at denne praksis ændres, så det fremover 

kan blive muligt at foretage tilpasning af 

vandløbsprofilet i forbindelse med udlægning af groft 

substrat.  

Det er vores vurdering, at en sådan ændring i praksis 

kan medvirke til realisering af flere projekter i områder 

med afvandingsinteresser samt forbedre kvaliteten af 

de udførte projekter i forhold til at skabe velegnede 

gyde- og opvækstområder for laksefisk, ikke mindst i 

store vandløb. 

Miljøstyrelsen giver helt overordnet tilskud til nødvendige udgifter til 

gennemførsel af indsatser i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter.  

Grundlag for vandplanernes indsatser er beskrevet af DCE i ”Virkemidler til 

forbedring af de fysiske forhold i vandløb”. Det er Miljøstyrelsens praksis at følge 

beskrivelserne i virkemiddelkataloget, da der er en forventning om, at 

virkemidlerne medfører den ønskede effekt.  

Det er korrekt at brinkbearbejdning som udgangspunkt ikke er et tiltag, der gives 

tilskud til i forbindelse med ”Udlægning af groft materiale”, da det dels ikke 

indgår i beskrivelsen af indsatsen i Virkemiddelkataloget og dels ikke vurderes 

nødvendigt for gennemførslen af udlægning af groft materiale.  

Der kan dog være enkelte sager, hvor brinkbearbejdning er vurderet nødvendig 

som afværgeforanstaltning for f.eks. at forhindre tilsanding af gydebanker. 

 

Imødekommes  

ikke. 

 

https://mst.dk/media/188615/virkemidler_til_forbedring_af_de_fysiske_forhold_vers2.pdf
https://mst.dk/media/188615/virkemidler_til_forbedring_af_de_fysiske_forhold_vers2.pdf

