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Tilskud 

J.nr. 2021 - 781   

Ref. JOEGN 

Den 8. marts 2021 

 

Til eksterne høringsparter   

   

  

 

Høring af miljøvurdering af national ordning for 
vandløbsrestaurering 
 

Miljøstyrelsen sender udkast til miljøvurdering af national ordning for 

vandløbsrestaurering i offentlig høring. 

 

Bemærkninger sendes til vandprojekter@mst.dk med angivelse af j.nr. 2021-781 

senest den 8. april 2021. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen, herunder 

afsenders navn og mailadresse. Ved afgivelse af høringssvar vil der blive sendt en 

underretningsskrivelse omkring persondatarettigheder til afsender. 

 

Spørgsmål til det faglige indhold bedes rettes til Jørgen G. Nielsen, joegn@mst.dk. 

 

Miljøministeriet har den 23. februar 2021 sendt bekendtgørelse om nationalt 

tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i offentlig 

høring i perioden 23. februar 2021 til 25. marts 2021. Høringsmaterialet kan 

findes her. 

 

Miljøstyrelsen har den 24. februar 2021 sendt vejledningen til den nationale 

ordning for vandløbsrestaurering i offentlig høring i perioden 24. februar 2021 til 

24. marts 2021. Høringsmaterialet kan findes her.   

 

 

Om miljøvurderingen 

Miljøministeriet har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet et udkast til 

bekendtgørelse for den nationale ordning for vandløbsrestaurering med henblik på 

at opnå målopfyldelse i en række vandløb.   

 

Den nationale ordning for vandløbsrestaurering er omfattet af reglerne i lov om 

miljøvurdering af planer og programmer. Derfor skal der i forbindelse med 

udarbejdelsen af ordningen også udarbejdes en miljøvurdering af indsatsens 

sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. 

 
Forud for udarbejdelse af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af 

miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge miljørapportens indhold 
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og detaljeringsgrad1. Afgrænsningsrapporten har været sendt i høring hos 

relevante myndigheder.  

 

I forbindelse med høringen af afgrænsningsrapporten er der indkommet tre 

høringssvar fra hhv. Fiskeristyrelsen, Vesthimmerlands Kommune og 

Limfjordsrådets Sekretariat. Høringssvarene gav ikke anledning til at ændre på 

afgrænsningen af miljøvurderingsrapporten.  

 
På baggrund af høringen er følgende miljøfaktorer blevet miljøvurderet:  

 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna  

 Befolkningens levevilkår og menneskers sundhed  

 Jordbund  

 Vand  

 Materielle goder  

 Landskab  

 Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, arkitektonisk og arkæologisk 

arv 

 Kumulative effekter  
 
Samlet set kan vandløbsrestaureringsordningen føre til betydelige positive 
ændringer i miljøtilstanden på naturtypen vandløb og en række miljøfaktorer.  

 
Den endelige miljøvurderingsrapport vil blive lagt på www.vandprojekter.dk under 
den nationale ordning for vandløbsrestaurering.  
 

 

Med venlig hilsen 

 

Tilskud, Miljøstyrelsen 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 § 11.   
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