
Miljøstyrelsen 

Mst@mst.dk 

 

Silkeborg, den 12. januar 2018 

Ændring af bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering 

Dansk Akvakultur finder det positivt, at Miljøstyrelsen foreslår dispensationsmuligheder i forhold til 

dimensionering af omløbsstryg i bekendtgørelse nr. 1023 af 29. juni 2016 om kriterier for vurdering af 

kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.  

 

Nuværende ufravigelige krav: ”at der opretholdes mindst 50 % af mediaminimumsvandføringen i stryget 

samtidig med, at der ikke må fjernes mere end 50 % af medianminimumsvandføringen fra stryget.”  

 

Forslag til dispensation. ”Kriteriet i stk. 1, nr. 9, 2. pkt. kan fraviges i særlige tilfælde i vandløb med naturlig 

stor variation i vandføringer over året, når Miljøstyrelsen vurderer, at det er forsvarligt i forhold til at sikre 

kontinuiteten i det pågældende vandløb og hvis projektet fortsat sikrer varetagelsen af formålet med 

kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering, jf. § 1, stk. 2.” 

 

For at tilgodese dambrugsdrift sammen med tilstrækkelig kontinuitet i vandføringen bør 

dispensationsmuligheden udvides med flg. med understreg: 

 

 ”…. kan fraviges i særlige tilfælde i vandløb med naturlig stor variation i vandføringer over året eller hvor 

den fornødne passage kan sikres på anden vis, når Miljøstyrelsen vurderer, at det er forsvarligt i forhold til 

at sikre kontinuiteten i det pågældende vandløb og hvis projektet fortsat sikrer varetagelsen af 
formålet med kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering, jf. § 1, stk. 2.” 

 

For yderligere argumentation henvises til bilag med tidligere fremsendt høringsmateriale fra 10. juni 

2016.  

Med venlig hilsen 

Dansk Akvakultur 

 

Lisbeth Jess Plesner 
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Fra: Lisbeth Jess Plesner

Sendt: 10. juni 2016 14:40

Til: 'nst@nst.dk'

Emne: HØRING  j nr mst 4200 00051 udkast til bekendtgørelse om kriterier for kommunale 

projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Vedr. høring om udkast til bekt. om kriterier for kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering J. nr. NST 

-4200-00051  

I det vi takker for tilsendt høringsmateriale har Dansk Akvakultur flg. bemærkninger.  

 

Bekendtgørelsen, der er fastsat med hjemmel i lov om vandplanlægning §§ 7 og 19, regulerer kommunernes 

ansøgning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Bekendtgørelsen vil således ikke 

angå regulering af vandforsyning, herunder til dambrug, der reguleres af vandforsyningsloven. Der henvises til 

adskillige afgørelser fra Miljøklagenævnet herom. Regulering i henhold til hjemlen i vandplanlægningsloven angår 

således vandkvalitet (forurening af vandløb), samt den fysiske udformning af vandløbene.  

 

I udkastet § 5 er oplistet forslag til gældende kriterier for vurdering af vandløbsrestaureringsprojekter.  

 

Følgende formulering i udkastets § 5.1, litra 9:  

”Ved etablering af omløbsstryg, dimensioneres stryget således, at der opretholdes mindst 50 % af 

medianminimumsvandføringen i stryget samtidig med, at der ikke må fjernes mere end 50 % af 

medianminimumsvandføringen fra stryget.”: ses at stride imod dansk lovgivnings specialitetsprincip. Desuden ses 

udkastet at medfører en indirekte skærpelse af vandforsyningsloven for dambrug.  

 

Der bør her i stedet anføres:  

”Ved etablering af omløbsstryg, skal der ved dimensioneringen tilsikres den fornødne vandpassage, i øvrigt i 

overensstemmelse med vandforsyningslovens gældende bestemmelser.”  

 

Jf. Vandforsyningsloven (LBK nr. 1584 af 10. dec. 2015) § 22 stk. 4 .”Ved tilladelser til indvinding af overfladevand til 

dambrug skal der altid opretholdes en vandføring på mindst halvdelen af medianminimumsvandføringen i 

vandløbet.” 

Alle tilladelser til overfladevandsindvinding til dambrug skal vurderes i forhold til VVM og habitatregler mm., således 

at der i hvert tilfælde bliver lavet en konkret vurdering af, hvor meget vand der kan tillades til dambruget under 

behørig hensyntagen til vandløbsmålsætninger, habitatregler mm.  

 

Så i de gældende reger bliver der allerede tages behørigt hensyn til at vandindvinding til dambrug ikke må medfører 

væsentlige gener, så den foreslåede skærpelse har intet fagligt ophæng. Man kan næsten få mistanke om, at det er 

en ”går den så går den ” skærpelse om vandindvinding til dambrug, der er forsøgt listet ind ”langt nede” i en 

bekendtgørelse om vandløbsrestaurering, men det forventes selvfølgelig ikke, at det hænger sådan sammen.  

 

Derudover finder Dansk Akvakultur, at en så væsentlig ændring, som en indirekte skærpelse i forhold til 

vandforsyning til dambrug, for god ordens skyld burde være nævnt i høringsbrevet. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lisbeth Jess Plesner  

Chefkonsulent / Chief Adviser 

Dansk Akvakultur 

Mobil +45 22828702  



2

 

Dansk Akvakultur 

Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, www.danskakvakultur.dk 

Dansk Akvakultur repræsenterer det danske opdrætserhverv. Vores medlemmer opdrætter årligt ca. 40.000 tons fisk, skaldyr 

m.v., 

og vi eksporterer for ca. 1,2 mia. kr. Det bidrager til folkesundheden og den danske samfundsøkonomi.  

Vores mission er at øge udbuddet af sunde og ansvarligt opdrættede akvakulturprodukter til forbrugere i ind- og udland. 

 

 


