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Udarbejdet af:   Christian Vinther 

   Mette Serup 

   Terkel Broe Christensen 

   

Orienteringsmøde for lodsejere 
  



  
             Dagens program 
 

16.00  Velkomst 

16.05 Oplæg om vandplansindsatserne i Svendborg i 2015 

   Generelt om vandplaner, rollefordeling 

   Vandløbsbiologi og gennemgang af indsatser 

   Vandløbsloven, klagemuligheder og erstatninger 

   Forløb set fra lodsejerens side 

16.45 Kort pause og tid til spørgsmål 

17.30 Mødet slutter 
 



 

EU’s Vandrammedirektiv (2000): 

Formålet med indsatserne er at skabe god 

økologisk tilstand i vandmiljøet: 

”God økologisk tilstand” vil sige en tilstand, der kun er  

svagt ændret i forhold til en uberørt tilstand. Der skal  

være de dyr og vandplanter, som kun afviger lidt fra,  

hvad man kan forvente i vandløb, der er upåvirkede af  

mennesker.  



Kort: Hvad er en vandplan? 

 

Vandplanerne stiller miljømål for søer, vandløb, fjorde og 

grundvand.  

 

Resulterer i renere vand samt at grundvandet ikke forurenes. 

 

Tre generationer af vandplaner 

  

 1. generation 2010-2015 – vedtaget oktober 2014 

 2. generation 2016-2021 

 3. generation 2022-2027 – sidste frist for målopfyldelse 

 

 

 



Kort: Hvad er en vandplan? 

 

Til første generation vandplan er der knyttet et indsatsprogram 

med retningslinjer 

 

Vandplanen – se link 

Oversigt over  indsatser – se link 

 

Kommunerne skal efterfølgende udarbejde handleplaner, 

der konkret beskriver, hvornår og hvordan planerne vil blive 

realiseret. 

 

Kommunerne skal derefter realisere de konkrete indsatser,  

som ofte er på private arealer 

 

http://naturstyrelsen.dk/media/129466/115-det-sydfynske-øhav_med-forside.pdf
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014
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Målopfyldelse i 2015 

.. men med mulighed for   

udsættelse til 2021 og 2027 

 



Økonomi og indsatser 

Vandindsatsen 

 Statsestimat 2,7 mia. kr. (Spildevandsindsats, 

grundvand, vandløb, søer m.m.) 

 

Vådområde- og ådalsindsatsen:  

 Statsestimat 1,0 mia. kr.(Etablering af op til 10.000 ha 

vådområder og 3.000 ha ådale) 

 



Eksempler på roller i praksis:   

EU:  

• Har formuleret målene for vandmiljøindsatsen for grundvand, vandløb,  

 søer og kystnære områder i hele Europa 

• Finansierer størstedelen af indsatsen 

 

Folketinget/staten: 

• Har besluttet ambitionsniveau og indsats/handlinger, som skal bruges for 

at  

 nå målet (genåbning af vandløb, fjernelse af spærringer, kloakering osv.)  

• Staten leverer overvågningsresultater 

• Staten vedtog vandplanerne efter høring af kommuner og offentligheden 

• Udpeget lokaliteter, hvor indsatsen skal gennemføres  

• Har fastsat retningslinjer for hvordan indsatserne skal gennemføres 

• Bevilger midler til forundersøgelse, gennemførsel og erstatninger 

 

 



Kommunen: 

• Beslutter en vandhandleplan 

• Projektleder på de enkelte indsatser 

• Gennemfører forundersøgelser og projektet 

 

Lodsejere: 

• Skal ”tåle” projektet på sin ejendom evt. mod erstatning 

Eksempler på roller i praksis, fortsat:   



Staten udpeger indsatserne, og 

kommunen er statens entreprenør. 

 

Vi har indflydelse på udformningen 

af projekterne, og vi vil inddrage jer 

og jeres ønsker undervejs i 

processen. 

 



Mål: God økologisk tilstand 

 

 



God økologisk tilstand målt ved Dansk 

Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) 



Forureningsindikatorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Vandløbs Fauna Indeks 

(DVFI) 

Rød dansemyggelarve Rød børsteorm 

Rentvandsindikatorer 

 

 

 

 

 

 

 

Vårfluelarver Døgnfluenymfer 

Slørvinge 

Dyndfluelarve  

”rottehale” 



Vandløbsindsatser 

i Danmark – første planperiode 

 

Omtrent 450 km vandløb restaureres 

 

Omtrent 150 km rørlagte vandløb genåbnes 

 

Omtrent 1330 spærringer  i vandløbene fjernes 

 



Svendborgs samlede indsats, 

 igangsat 2013-2015 

Påvirkninger, som skal 

reduceres og tilhørende 

virkemidler 

Anvendelse af virkemiddel Effekt af indsats 

Antal Længde/areal 

Fjernelse af faunaspærringer 28 spærringer Fysisk påvirkning 

Genåbning af rørlagte vandløb 13 strækninger 4,3 km Fysisk påvirkning 

Sørestaurering 1 sø Reduktion af fosfor 

Spredt bebyggelse – forbedret 

spildevandsrensning 

177 ejendomme Reduktion af fosfor og 

kvælstof samt iltforbrugende 

stoffer og miljøfarlige stoffer 

Regnvandsbetingede overløb – 

bassiner 

29 bassiner Reduktion af fosfor og 

kvælstof samt iltforbrugende 

stoffer og miljøfarlige stoffer 

samt fysisk påvirkning 



GENSKABELSE AF  

KONTINUITET FORBI SPÆRRINGER 

 

 

 

 

 

 

 

13 spærringer i 

Svendborg 

Kommune 

igangsættes i 

2015 

 

Kontinuitet en 

forudsætning for 

målopfyldelse  



Hvad er så problemet 

med spærringerne? 
Eksempel: Opstemning ved Vandkraftværksøen i Holstebro 

Opstuvningszonen giver vandløbet 

 karakter af sø og ikke vandløb 

Fælde for nedtrækkende smådyr og 

ungfisk 

Forhindre opstrøms passage for 

fisk og smådyr på vej mod gyde- 

og opvækstområder 



Fra vandplanens retningslinjer 

 - om spærringer 

Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total  

fjernelse af menneskeskabte spærringer i vandløb. 

 

Hvor opstemninger bibeholdes af fx. kulturhistoriske eller 

andre samfundsmæssige hensyn, sikres passagen 

eksempelvis ved etablering af ’naturlignende stryg’ i selve  

vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig 

vandgennemstrømning. 



GENÅBNING AF  

RØRLAGTE VANDLØB 

 

Der påbegyndes 4 indsatser vedrørende rørlagte 

strækninger i Svendborg Kommune i 2015.  

 

  

 

 



Genåbning af rørlagte vandløb 

 

Hvorfor er rørlagte vandløb problematiske? 

• Uegnede som levested for dyr og planter 

• Forhindrer dyrelivets frie bevægelse i vandløbssystemet (kontinuitet) 

• Styrt/fald ved rør-ende forhindre dyrelivets bevægelse (kontinuitet) 

 

Løsningsmuligheder 

• Åbning i nuværende leje 

• Åbning i skel 

• Varierede fysiske forhold i vandløbet skal sikres 

 

Konsekvenser: 

• Kan udløse randzoner 

• Kan medføre en dårligere arrondering af landbrugsarealer 

• Spare lodsejeren for udgifter til renovering af rør 



Eksempel på genåbnet vandløb 

Foto: Miljøministeriets publikation Udarbejdelse af vandløbsregulativer 



Fra vandplanens retningslinjer 

 - om genåbning af vandløb 

Hvor der i forbindelse med restaurering, herunder genåbning af 

rørlagte vandløb, graves nyt forløb, søges selve tværprofilet 

etableret så ’naturlignende’ som muligt. 

 

Flytning af vandløbet kan indgå som en mulighed i forbindelse med  

genåbning af en vandløbsstrækning. Det tilstræbes herved, at den 

hydrologiske kontakt med de nærmeste omgivelser bliver så 

naturlig som muligt, ligesom en unaturligt høj transport af sand og 

finere materiale modvirkes. 

 

Kortere rørlægninger i forbindelse med vejanlæg eller lignende bør 

udføres uden styrt og med vandløbsbunden ført ubrudt gennem 

rørlægningen. 

 



Lov om vandløb og  

bekendtgørelse om  

vandløbsregulering og -restaurering 

• Vandløbenes skikkelse og tilstand må ikke ændres 

uden tilladelse 

• Høring og afgørelse sikrer, at berørte parter og 

myndigheder bliver hørt og kan få medindflydelse, 

inden projektet gennemføres 

• Rammer for de økonomiske spørgsmål 

• Værktøjer til at gennemføre tiltag i relation til 

vandplaner 

• Sikrer kulturhistoriske værdier 



Vandløbslovens §37 

For at forbedre de fysiske forhold i og omkring  

vandløb kan vandløbsmyndigheden beslutte, at der  

gennemføres restaureringsforanstaltninger, herunder  

genopretning af vandløbs naturlige løb og fjernelse af  

fysiske spærringer for vandgennemstrømningen. 



Kulturhistoriske interesser 

 

 

Vandløbslovens § 37, stk. 3. : ”Foranstaltninger efter stk.  

1 kan ikke gennemføres, hvis der derved tilsidesættes  

væsentlige kulturhistoriske interesser” 

 

 

 



Erstatning efter et restaureringsprojekt 

Vandløbsloven § 37, stk. 4: Enhver, som lider tab ved en 

foranstaltning som nævnt i stk. 1, har ret til erstatning 

 

Tab = økonomisk tab 

 

Erstatningstyper og størrelse: 

– Markskader – aftale mellem organisationer 

– Arealafståelse ved åbning af vandløb – stedlige jordpriser 

– Afgrødetab 

– Spærringer – nedlæggelse af kraftværksopstemninger, 

mølledrift 



Myndighedsbehandling ved 

realisering af projekt 

Vandløbsloven 

Offentlig høring samt udsendelse af høring til berørte 

parter i 8 uger 

Indarbejdelse af høringssvar samt godkendelse af 

projektet 

Klagemulighed i 4 uger 

Arbejdet kan sættes i gang  

 

Andre lovgivninger: Planloven, Naturbeskyttelsesloven 

m.fl. 

 



 

 

Dialog mellem  

lodsejere og kommune 

 

Indsatserne gennemføres i dialog mellem lodsejere  

og kommune 

 

Retningslinier kontra ønsker fra lodsejere 

 

Erstatning hvis økonomisk tab 

 

 



I tilfælde af uenighed 

 om en indsats 

 

Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen afgør, om en indsatse skal 

gennemføres. 

 

Klage:   Afgøres af Natur- og Miljøklagenævnet 

 

Erstatning: Afgøres af taksationsmyndighederne 

   Indbringes af den erstatningssøgende 

 

Søgsmål: Domstolene 

 



Proces for indsatserne i 2015 

Ansøgningsrunde til forundersøgelser  

  Maj 2015???   

 

Tilsagn 2-4 måneder efter ansøgning 

 

Dernæst 6 måneder til gennemførelse af forundersøgelserne 

I forbindelse med forundersøgelsen inddrages lodsejeren i projektet. 

 

Ikke kendskab til nye runder, men ansøger om realisering, så snart forundersøgelserne er  

færdige, og der åbner nye ansøgningsrunder.  

   

  Evt. erstatningsaftaler 

  Myndighedsbehandling  

 

  

 



Eksempel for proces for 

gennemførsel af en indsats  

1. Svendborg Kommune søger staten om midler til at lave en forundersøgelse 

2. Svendborg Kommune/rådgiver udarbejder forundersøgelsen (lodsejeren 

involveres), indeholdende bl.a.: 

1. Afklaring af afstrømningsmæssige og afvandingsmæssige forhold 

2. Skitse- og kortmateriale 

3. Tidsplan og budget 

4. Afklaring af kulturhistoriske interesser 

3. Svendborg Kommune søger staten om midler til realisering 

4. Svendborg Kommune søger at tilvejebringe forlig vedrørende økonomiske 

spørgsmål i forhold til lodsejere 

5. Projektet sendes i 8 ugers offentlig høring samt til berørte parter 

6. Udarbejdes en afgørelse efter vandløbsloven med 4 ugers klagemulighed 

7. Arbejdet kan sættes i gang 

8. Ved uenighed om en erstatning kan den, der lider tab rejse sagen for 

Taksationskommissionen 

 

 



Du/I kan hente dette oplæg på: 

www.svendborg.dk/lodsejermøde

2015  

 

http://www.svendborg.dk/lodsejermøde2015
http://www.svendborg.dk/lodsejermøde2015

