
Modernisering af vandløbslovgivningen 

 

Anbefalingerne er nu kommet. 

Der er mange positive elementer i rapporten, som helt eller delvist adresserer nogle af vores væsentligste hovedønsker 

og forventninger til en moderne, fremtidssikret vandløbsforvaltning. 

Navnlig er vi glade for, at der anbefales klimatilpasning indføjet i vandløbsloven, helhedsplanlægning for hele åsystemer 

med inddragelse af lokale interessenter og øget differentiering af vandløbenes forvaltning ud fra de tilknyttede interesser, 

herunder også differentiering af muligheden for at undgå restriktioner som følge af naturbeskyttelseslovens, så der kan 

gennemføres de nødvendige ændringer i en række vandløb, hvilket er meget vanskeligt i dag. 

Udvalget peger på, at vandløbene bør forvaltes i forhold til hvilke formål, de tjener. Det mener vi principielt er en god idé. 

Det er også positivt, at der peges på nye teknologiske løsninger som løftestang for bedre regulativer, bedre 

vedligeholdelse og mulighed for bedre at kunne kontrollere om regulativet er overholdt. Der er i den grad brug for 

forbedringer på disse punkter, og det vil forbedre dialogen mellem lodsejere og kommunerne. 

En del steder kunne vi ønske os mere præcise og entydige anbefalinger. Men der er kun få steder hvor vi mener, at 

udvalget slet ikke formår at holde fast i det, der for os at se var hovedopgaven – at sikre bedre afvanding.  

Alt i alt er det på mange punkter et fornuftigt papir som dog ikke giver det klare svar på det hele, og nu forestår der så en 

stor opgave for politikerne og ministeriet, som skal omsætte anbefalingerne til vejledninger og lovændringer, som leverer 

de løsninger, som ingen kan være imod: bedre afvanding. 

 

Bemærkninger til de vigtigste anbefalinger 

Helhedsorienteret forvaltning for samlede vandløbssystemer – koordinering på tværs af kommuner, inkl. 

klimatilpasning, afvanding, natur og miljø, inddrage lokale interessenter – herunder får mulighed for at inddrage 

forsyningsselskaberne i helheldsplanlægningen 

• Vores hovedønske ifm. arbejdet.  

• Vigtigt med permanent dialog med interessenter, ikke kun inddragelse i glimt 

• Vigtigt, at der i helhedsplanlægningen tænkes i synergier – klimasikring og klimaeffekter, dyrkningssikkerhed, miljø, 

natur osv.  

• Vigtigt med værktøjskasse – løsninger med fokus på også at afhjælpe problemer på dyrkningsfladen – dvs. ikke kun 

tale om vandparkeringspladser, men også fokusere på bedre og mere effektive vandløbsregulativer 

• Men: Anbefaling om at det kun er udvalgte systemer, der skal laves helhedsplaner for er vi ikke enige i. Selvfølgelig 

skal der være en grænse for, hvornår den forkromede løsning anvendes, men en ”light”-version skal være et krav for 

alle vandløb – koordination med lodsejere og mellem kommuner er en nødvendighed – også i de vandløb, der ikke 

har topopmærksomhed. 

• Naturhotspots – særlig opmærksomhed på kortere strækninger med særligt potentiale – kan have stor betydning for 

biodiversiteten: God idé 

• Men, der bør også tænkes i afvandings- hotspots – særlige problemområder, som kræver særlig opmærksomhed 

mht. vedligeholdelse eller evt. behov for lokal regulering (fx flade strækninger på vandløbet) – kan medvirke til at 

forbedre afvandingen og mindske det samlede indgreb 

• Mulighed for at kommunerne kan inddrage forsyningsselskaberne i helhedsplanlægning: 

• Fint at de, der har behov for at lede mere ud end hidtil og belaster vandløbet hydraulisk er med til at 

finansiere løsninger – fx udvidelse af profil eller tilbageholdelse. Det skal selvfølgelig indgå i 

helhedsplanlægningen! 

 

 

 



Gennemgang af §3 og opdeling af §3-vandløb 

• God idé at få vandløbene gennemgået – ikke sket revision ret mange steder. Vigtigt med præcis vejledning, så der 

ikke er store forskelle på grundlag. Forventning: En del vandløb ud af de ca. 28.000 km vil blive taget ud 

• Opdelingen kan ligeledes lette mulighederne for at håndtere afvandingsudfordringer en del steder. Men væsentligt, 

at de fleste ikke havner i en restriktiv kategori med samme begrænsninger for råderummet som vi ser i dag – så er vi 

lige vidt. 

• Vigtigt, at der i helhedstænkningen også inddrages tilknyttede §3-arealer (fx moser) – ellers risikerer de per default 

at blive showstoppere – og så er vi lige vidt ift. i dag! §3-arealerne må ikke have veto-ret! 

 

Overordnet inddeling af vandløbene efter interesser 

• Forslag om tre kategorier + naturvandløb: 

• Kategori I; både natur- og afvandingshensyn, miljø vægter højt 

• Kategori II: både natur- og afvandingshensyn, afvanding vægter højt 

• Kategori I: Afvandingshensyn 

• Naturvandløb – forventning: vil kun udgøre et fåtal– primært da der ikke må være nævneværdige 

afvandingsinteresser 

• Positivt, at der forudsættes en kravkurve som ikke må overskrides. Sker det skal det udløse 

1. Fjernelse af problemet (oprydning) eller 

2. Erstatning 

• Vigtigt! Kravkurven skal lægges rigtigt – så der sikres mod konflikt med afvandingsinteresser ellers er 

forudsætningen for udpegningen som naturvandløb ikke opfyldt overholdes kravkurven ikke så skal der ske 

oprensning eller gives erstatning 

• Afvandingskanaler (kategori III) – forventning: vil nok ikke udgøre en stor del af de 28.000 km, der skal ses på – så 

havde de nok været uden for §3 i forvejen og i øvrigt private (blandt de ca. 50.000 km der er private) 

• Anbefaling: afvandingskanal (kategori III) som udgangspunkt -> privatisering: Det mener vi ikke nødvendigvis er 

rigtigt: 

• Afsøg først, om der er interesse blandt lodsejere 

• Hvis mange lodsejere: husk at vandløbsloven er en konfliktløsningslov! 

• Hvis offentlige interesser: Offentligt i alle tilfælde 

• Husk: vandløb er infrastruktur – det kan sagtens være en offentlig opgave at vedligeholde den – et 

politisk spørgsmål 

• Husk: Hvis privat – frie tøjler mht. vedligeholdelse og regulering. 

• Husk: Aflevering i regulativmæssig stand i fald der privatiseres 

• Fordelingen mellem kategori I-vandløb (med store naturinteresser og fortsat restriktiv praksis ift. §3-forvaltningen) og 

kategori II-vandløb (med mere differentierede og lempede forvaltningsmuligheder) bliver helt afgørende. Snittet skal 

fra centralt hold lægges, så der bliver større råderum i en stor del af §3-vandløbene, ellers er man lige vidt og 

klimatilpasning umuliggøres – i modstrid med udvalgets hovedanbefaling: klimatilpasning skal med i vandløbslovens 

formålsparagraf! 

• Et springende punkt bliver således, hvordan midterkategorien (kategori II) med både afvanding og natur/miljø 

håndteres. Det er her, at der er behov for at fremtidssikre afvandingen (kræver bedre muligheder for dispensation 

end i dag) – og der skal være fokus på at skabe løsninger, der tilgodeser begge interesser. Revideret §3-udpegning, 

Lempet §3-administration og helhedsperspektiv er vigtige ingredienser.  

• Men også  behov for stort fokus på, at der kan være betydelige afvandingsinteresser ved kategori I vandløb, der skal 

håndteres. 

• Det kan vise sig nødvendigt at redefinere selve §3-definitionen, så den kan rumme det mere nuancerede syn på 

vandløbene ift. §3. 

• Igen vigtigt at nævne, at tilgrænsende §3-natur skal indgå i helhedsvurderingen, og må ikke være showstopper. 

• Udvalget kommer ikke med en løsning på Natura 2000-problematikken, hvor det i realiteten på forhånd skal bevises, 

at indgreb ikke har effekt på levesteder for bilag IV-arter – her er behov for at se nærmere på hvad som kan gøres 

(problemstilling ved fx Gudenåen). 

 



Vandføringsevne beskrives i alle regulativer 

• Det kan vi kun bifalde – det vigtige er dog vandspejlet i kritiske perioder 

• Bør beskrives for flere relevante tidspunkter (sommer og vinter) 

• Brug moderne metoder til at måle/beregne 

• Godt med klarhed over forventet hyppighed af oversvømmelser 

• Valg af regulativtype (Q/H) skal vi nok ikke lægge os fast på, før mulighederne er afklaret – det skal analyseres 

nærmere og nok differentieres mellem vandløbstyper/formål 

• Godt med anbefaling om brug af geometrisk skikkelse i forbindelse med kategori III vandløb. Det vil lette 

administrationen og gøre den mere forståelig for alle 

 

 

Bedre kontrol af vandføringsevnen på sigt 

• Det er der i den grad behov for 

• Moderne teknologi bør gøre det muligt inden for en kort tidshorisont 

• Vigtigt for lodsejerne og kommunerne ifm. dialog om forvaltningen på et oplyst, gennemskueligt grundlag – et opgør 

mod uigennemskuelige, teoretiske beregninger og elastik i metermål. 

• Detaljeret og hyppig vurdering kan bruges til at opspore problemområder i vandløbet og lette vedligeholdelsen - og 

formentlig sikre mindre forstyrrelse af det samlede vandløb 

 

 

Klimatilpasning med i vandløbslovens formålsbestemmelse 

• Meget positivt, at klimatilpasning anerkendes som formål på linje med afvandafledning og miljøhensyn. 

• Stiller i stor stil krav til mulighed for at håndtere klimaforandringerne i praksis hvis det skal give nogen forskel – bl.a. 

via lempet adm. af §3, værktøjskasse og styr på finansiering, helhedsplanlægning inkl. samtænkning med 

forsyningsselskaberne mv. 

• Klimatilpasning bliver således retningsgivende for alle de øvrige ændringer (§3 osv.). 

 

 

Vandløbsloven revideres og suppleres med vejledning 

• På mange måder er vandløbsloven en god lov – men den kan trænge til lidt modernisering og ikke mindst forklaring 

ved udarbejdelse af en vejledning 

• Godt med klimatilpasning i formålsbestemmelsen 

• Godt med helhedsperpektiv for det samlede åsystem – bør dog ikke kun gælde enkelte systemer! 

• Godt med differentieret tilgang – men definitionerne er afgørende 

• Godt med vejledning – skal være præcis og sikre formålet med dette arbejde – væk med elastik i metermål! 

• Godt med fokus på mulighed for midlertidige forringelser ved reguleringer – det skal der naturligvis være plads til for 

at opnå langsigtede forbedringer 

• Vigtigt, at der kommer fokus på regulativbestemt forringelse af afvandingen – lodsejere skal erstattes for tab! 

• Og vigtigt, at det differentierede syn på vandløbenes værdi fører til samlet set bedre afvanding – skal ikke være en 

miljøskrue – det skal håndteres ift. vandplaner o.lign. 

 

 

Udfordringer med sandophobning ved åudløb til fjorde og kyster undersøges nærmere 

• Godt med fokus på at få løst denne problemstilling – udfordringerne er reelle og alvorlige nogle steder 

• Det konkrete forslag om at give tilladelse (pligt) til at friholde et nærmere bestemt profil/dybde lyder fornuftigt 

• Skal naturligvis også indtænkes i helhedsplanlægningen 

 

 

 

 

 

 

 



Hvad nu? 

 

• Vigtigt med politisk vilje og fokus på at opnå løsninger, der sikrer de reelle forbedringer  

• Anbefalingerne er et godt udgangspunkt – men meget afhænger af de nøjagtige bestemmelser og definitioner 

• Klimatilpasning som del af formålsbestemmelse får kun effekt, hvis det hele hænger sammen! 

• Derfor: 

• §3-arbejdet skal løsne for mange vandløb og showstoppere ryddes af vejen – selvfølgelig stadig hensyn til natur 

og miljø, men det skal sikres via krav om kloge løsninger. En meget præcis vejledning er nødvendig 

• Helhedsplaner skal sikre løbende inddragelse og dialog, og håndtere både det samlede mål for vandafledning 

mv. samt optimere den løbende drift 

• Kategori II-vandløbene bliver det helt centrale for samlet succes: Her skal mulighederne gøre bedre 

• Vigtigt, at de fleste vandløb ikke havner i kategori I – så er vi ikke kommet længere 

• Regulativer skal blive bedre og entydige i praksis: 

• Ny teknologi i brug 

• Præcise krav og nem kontrol – basis for bedre forvaltning og bedre dialog 

• Beregninger og målinger i top skal helt afløse simple, teoretiske betragtninger, herunder tilfældig brug af 

Manningtal osv. 

• Bedre mulighed for behovsbestemt vedligeholdelse (afvandings-hot spots) – til gavn for både afvanding og 

miljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


