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Til organisationer, myndigheder m.fl. 

jf. vedlagte oversigt   

   

  

 

Høringsbrev 
 
Ændring af bekendtgørelse om kriterier for vurdering af 
kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 
 

Miljøstyrelsen foreslår en ny bestemmelse, der vil gøre det muligt at fravige 

bekendtgørelsens kriterie om dimensionering af omløbsstryg. 

 

Ifølge dette kriterie, der findes i § 5, stk. 1, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 1023 af 29. 

juni 2016 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering
1
, skal omløbsstryg dimensioneres således, ”at der 

opretholdes mindst 50 % af mediaminimumsvandføringen i stryget samtidig med, 

at der ikke må fjernes mere end 50 % af medianminimumsvandføringen fra 

stryget.” I den gældende bekendtgørelse er dette kriterie ufravigeligt. 

 

Kriteriet skal sikre en stor og varierende vandmængde i nye omløbsstryg, som kan 

bidrage til genopretning af gydepladser og passage for fisk og til forbedring af 

forholdene for flora og fauna i øvrigt, jf. formålsbestemmelsen i bekendtgørelsens 

§ 1, stk. 2 - og kriteriet er fortsat hovedreglen for nye omløbsstryg. 

 

Miljøstyrelsen har på baggrund af henvendelser vedr. etablering af omløbsstryg 

ved eksempelvis vandkraftværker undersøgt og overvejet, om der kan gives en 

mulighed for at fravige kriteriet i situationer, hvor et projekt ikke kan leve fuldt ud 

op til kriteriet, men alligevel kan levere en kontinuitet, der sikrer varetagelse af 

formålet med kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering. 

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at i vandløb med naturlig stor variation i 

vandføringer, f.eks. mellem sommer og vinter, kan en større vandmængde end 50 

% af medianminimumsvandføringen afgives til vandindvinding, hvis vandløbet i 

perioder har betydeligt større vandføring end medianminimumsvandføringen. 

 

Med ændringsforslaget foreslås derfor en mulighed for at fravige kriteriet i § 5, stk. 

1, nr. 9 i særlige tilfælde i vandløb med naturlig stor variation i vandføringer over 

året, når Miljøstyrelsen vurderer, at det er forsvarlig i forhold til at sikre 

kontinuiteten i det pågældende vandløb og hvis projektet fortsat sikrer 

                                                             
1
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181900 – link til gældende 

bekendtgørelse 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181900
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varetagelsen af formålet med kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering, jf. 

bekendtgørelsens § 1, stk. 2. 

 

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering udgør sammen med bekendtgørelsen om tilskud til 

kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering det 

juridisk/administrative grundlag for tilskudsordningen til kommunale projekter 

vedrørende vandløbsrestaurering. Tilskudsordningen har eksisteret siden 2013 

(VP1) og blev i 2016 revideret med henblik på tilpasning til vandområdeplanerne 

2015-2021 (VP2). Vandløbsindsatsen i vandområdeplanerne er fastlagt i 

bekendtgørelse nr. 794 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter. 

 

Det bemærkes endelig, at et tilskud til et vandløbsrestaureringsprojekt ikke 

erstatter den myndighedsbehandling, som gennemførelsen af et konkret projekt 

forudsætter. Et tilskud til gennemførelse af et projekt betyder, at der reserveres et 

beløb, som kommer til udbetaling, hvis projektet opnår de nødvendige 

myndighedsgodkendelser og – tilladelser og hvis det herefter rent faktisk 

gennemføres. Et tilsagn om tilskud er således ikke en tilladelse til at gennemføre 

projektet. 

 

Efter høringen vil der blive udstedt en ny samlet bekendtgørelse om kriterier for 

vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 

 

Høringsmaterialet offentliggøres på Høringsportalen. 

 

Evt. bemærkninger bedes sendt til mst@mst.dk senest den 15. januar 2018. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ann Merete Mortensen 

72 54 22 26 

AMM@mst.dk 
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