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Kommissorium for ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning 
 
Baggrund og formål 

Vandløb har gennem tiden været genstand for megen politisk fokus, da der er knyttet mange ofte 

modsatrettede interesser til anvendelsen af vandløbene. Det kan fx være afledning af vand med 

henblik på at sikre dyrkningsinteresser, dambrugsdrift, afledning af regn- og spildevand, levested for 

dyr og planter i og omkring vandløbet, sejlads og fiskeri.  

 

Klimaforandringerne medfører mere og kraftigere nedbør, mange dræn er af dårlig beskaffenhed, 

vandløbsnære arealer har sætninger og stadig flere arealer er befæstede. Dette medvirker til at øge 

presset på at få vandet væk fra landbrugets marker, og samtidig undgå oversvømmelser af de 

nedstrøms liggende byer. Det har øget fokus på vandløbene, de tilhørende oplande og lovgivningen i 

tilknytning hertil. Der er således et stigende behov for at sikre mennesker og værdier i byerne og på 

landet mod stigende vandstande.  

 

Der har fra flere sider været peget på, at det er vandløbsloven, der sætter begrænsninger for afledning 

af vand og klimasikring af land og by. Der mangler imidlertid konkret viden om, hvilke problemer der 

reelt er i forhold til øgede vandmængder og sætning af vandløbsnære arealer, og hvilke 

foranstaltninger der eventuelt vil være relevante at ændre/indføre for at kunne afhjælpe problemet 

med øget vand i vandløbene. Tilsvarende mangler konkret viden om, hvilke eventuelle huller og 

overlap, der kunne være fra vandløbsloven og til anden lovgivning, der også har relevans for området 

som fx naturbeskyttelsesloven.  

 

Miljø- og Fødevareministeren nedsætter derfor et ekspertudvalg, der skal afdække udfordringerne i og 

omkring vandløbene og pege på løsninger, der fremadrettet kan sikre en tilstrækkelig afvanding af 

land og by og samtidig overholde forpligtelserne til natur- og miljøbeskyttelse efter EU-direktiverne. 

Ekspertudvalgets arbejde skal munde ud i forslag til enten reviderede vejledninger til eksisterende 

lovgivning eller forslag til ændringer af regler med relation til vandløbsforvaltningen.  

 

Fokusområder  

Udvalgets arbejde skal fokusere på samspillet mellem  natur, klima og afvanding, og der skal søges 

løsninger, der omfatter alle fokusområder, da der er stor efterspørgsel på mere helhedsorienterede 

løsninger. Udvalget skal gennemgå al lovgivning, der har tilknytning til vandløb – dvs. både natur og 

miljølovgivning samt i et vist omfang forsyningslovgivning.  

 

Nedenfor udfoldes emner, der bør drøftes i relation til hhv. natur, klima og afvanding. Det 

understreges, at listen ikke er udtømmende, ikke er udtryk for en bestemt prioritering af arbejdet og at 

der kan blive tilføjet emner, der måtte være relevante for udvalget at beskæftige sig med.  
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Natur 

Det skal sikres, at naturbeskyttelsen ikke forringes og forpligtelserne  efter EU-direktiverne 

opretholdes. Herunder kan undersøges, om det er muligt at tillade midlertidige forringelser af en 

naturtilstand, hvis det sker som led i en naturforbedring på længere sigt.  

 

Ligeledes kan undersøges, om det kan gøres lettere at justere miljøbeskyttelsen, når væsentlige hensyn 

taler for, herunder fx håndtering af problemer i relation til naturbeskyttelseslovens §3.   

 

I den nuværende vandløbslov er hensynet til natur og afvanding som udgangspunkt ligestillet i alle 

vandløb, der er omfattet af natur- og miljøhensyn i lovgivningen. Der undersøges, om det er muligt at 

differentiere, og dermed give forrang for afvanding i visse vandløb og prioritering af natur i andre 

vandløb. 

 

Klima 

Det kan undersøges, om der kan laves en mere fleksibel metode til at ændre vandløbsregulativer, 

således at der i særlige tilfælde lettere kan gives dispensation el. lign. til fx hyppigere grødeskæring af 

hensyn til at sikre tilstrækkelig afvanding ved ekstremnedbør. 

 

Endvidere kan undersøges, om der bør indføres en hjemmel enten i den nuværende 

forsyningslovgivning eller i anden lovgivning, der gør det muligt at oversvømme arealer uden for 

byerne og dermed anvende dem som 'vandparkeringspladser'.  I forlængelse heraf kan udvalget foreslå 

mulige finansieringsmekanismer, der tilgodeser lokale behov, og har blik for, hvem der har gavn af 

sådanne tiltag. Ligeledes kan det undersøges, hvilket potentiale der er i at tage lavtliggende arealer ud 

af drift til brug for 'vandparkeringspladser' ved ekstremnedbør.  

 

Afvanding 

Det  undersøges, om og i givet fald hvordan vandløbenes afvandingsevne kan forbedres, herunder 

belyses evt. virkninger på natur i vandløbene og deres omgivelser, og herunder afklares, hvilke 

redskaber der kan anvendes hertil. Ligeledes kan det undersøges, om der vil være en samfundsmæssig 

gevinst ved monitorering af vandløbenes vandføringsevne, ligesom det kan afdækkes, hvilke 

udfordringer, der opstår med forsumpning og dræn.  

 

Endvidere kan der undersøges, om der er problemer med at sikre en passende vandstand i vandløb og 

fjorde de steder, hvor sand fra vandløbet ophober sig i fjordmundingen og ikke kan skylles væk, og 

hvor sandet derfor fungerer som en prop i vandløbet. Det kan undersøges, om der er udfordringer ved, 

at kommunerne er vandløbsmyndighed og Kystdirektoratet er myndighed for kystvande.  

 

  

 

Opgaven 

Udvalget skal analysere samspillet i eksisterende lovgivning på vandløbsområdet, herunder eventuelle 

overlap eller huller med ovenstående fokusområder in mente.  

 

Udvalget skal på den baggrund komme med anbefalinger til, hvilke regelændringer på 

vandløbsområdet der er behov for, så det i højere grad end i dag bliver muligt at sikre by og land mod 

oversvømmelser inden for rammerne af bl.a. EU’s vandrammedirektiv og naturdirektiverne, samt 

anbefalinger til evt. modernisering af konkrete bestemmelser i vandløbsloven mv.  I forbindelse 

hermed kan udvalget også komme med konkrete alternative udmøntninger af de eksisterende 
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direktiver, fx med inspiration fra metodikker anvendt i andre medlemslande. Desuden kan udvalget 

komme med forslag til hvilke artikler, Danmark i EU-sammenhæng kan søge justeret.  

 

Endvidere kan udvalget komme med anbefalinger til andre initiativer, der bør sættes i værk, så som 

vejledninger, nye værktøjer mv.  

 

Leverancer 

Udvalget skal levere en rapport, der indeholder:  

 Udredning af omfanget af eksisterende muligheder og begrænsninger, herunder kommunernes 

og andres værktøjer til at håndtere en forøget nedbørsmængde, samt mulighederne for løsninger, 

der integrerer de forskelligartede hensyn til miljø, natur og afledning af vand, og som ligger 

indenfor rammerne af EU direktiverne.  

  

 Analyser af sammenhængen mellem øget nedbør på afvandingsforhold på markerne og risikoen 

for oversvømmelser nedstrøms i byer 

 

 Vurderinger af, i hvilken udstrækning gældende lovgivning giver tilstrækkelige rammer for, at der 

kan sikres nødvendige hensyn til afledning af vand og klimatilpasning inden for EU-retten.  

 

 Konkrete anbefalinger til, hvilke regelændringer inden for vandløbsområdet der er behov for, og 

som samtidig ligger inden for rammerne af EU direktiverne, herunder om der er andre initiativer, 

der bør sættes i værk.  

 

 En vurdering af de foreslåede tiltags konsekvenser for vandløbsnaturen og de våde beskyttede 

naturtyper i tilknytning til vandløbene samt en vurdering af de samfunds- og budgetøkonomiske 

konsekvenser af anbefalede tiltag. 

 

Udvalget  

Udvalget består af 12-14 uafhængige medlemmer udvalgt af miljø-og fødevareministeren, der er 

udpeget ud fra deres personlige kapacitet og sagkyndighed inden for vandmiljø, natur, landbrugets 

afvandingsforhold, klimatilpasning, miljø- og naturlovgivning, planlægning og praktisk erfaring med 

vandløb. Henrik Høegh er af miljø- og fødevareministeren blevet udpeget som formand for udvalget.  

 

Udvalget skal sikre en åben og inddragende proces omkring udvalgets arbejde og med inddragelse af 

relevante interessenter. Udvalget skal således holde et midtvejs statusmøde og et afslutningsmøde, 

hvor henholdsvis de foreløbige resultater og de endelige anbefalinger præsenteres for 

interessentgruppen, der udgjorde dialogforum under opstartsmødet. Der afholdes derfor et 

statusmøde den 21. juni 2017 samt et afsluttede møde, hvor udvalget vil præsentere sine anbefalinger i 

slutningen af 2017.  

 

Udvalget kan som led i arbejdet ønske at inddrage interessenterne, ligesom udvalget kan få udarbejdet 

eksterne analyser. Udvalget kan desuden inddrage både nationale og internationale erfaringer med 

løsningsmuligheder, herunder inddrage resultatet af evalueringen af kommunernes 

klimatilpasningsindsats.   

 

Tidsplan 

Udvalgets arbejde igangsættes i februar 2017 og afsluttes senest ultimo 2017. Regeringen vil drøfte 

indholdet i udvalgets anbefalinger forud for udarbejdelse af eventuelle regelændringer.  

  


