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Til alle kommuner og vandråd  
 (Sendt til alle sekretariatskommuner) 
 

Orienteringsbrev til kommuner og vandråd om koncept for 
vurdering af øvrige indsatser ifm. vandrådsarbejdet 2019-2020 
 
I forbindelse med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode (VP3) 
bidrager kommuner og vandråd igen til at prioritere vandløbsindsatserne for at 
forbedre vandmiljøet. Som en del af dette arbejde er der mulighed for at indberette 
ønsker om indsatser – de såkaldte øvrige indsatser, som ikke kan prioriteres inden 
for de udmeldte økonomiske rammer.   
 
Miljø- og Fødevareministeriet vil med dette brev orientere kommuner og vandråd 
om de principper, som disse øvrige indsatser forventes vurderet efter, uden at der 
dermed er taget stilling til de økonomiske rammer for at prioritere ønskerne.  
 
Arbejdet i kommuner og vandråd blev igangsat i december 2019 og skulle 
oprindeligt være afsluttet den 22. september 2020. Perioden er dog forlænget 
indtil den 22. november 2020 som følge af situationen med Covid-19, jf. også 
ministerens pressemeddelelse herom af 19. maj 20201.  
 
Baggrund 
Vandrådsarbejdet 2019-2020 indeholder både en obligatorisk og en frivillig 
opgave. Den obligatoriske opgave er at prioritere indsatser mhp. at sikre 
målopfyldelse i min. 2.600 km vandløb. Derudover skal der prioriteres fjernelse af 
250 spærringer. Hertil er afsat en økonomisk ramme på 550,8 mio. kr. Den 
frivillige opgave vedrører indberetning af såkaldt øvrige indsatser. Der er her tale 
om prioriterede ”ønsker” fra kommuner og vandråd, hvis der lokalt er andre 
omkostningseffektive forslag til opfyldelse af miljømålet, som ikke kunne 
prioriteres inden for ovenstående økonomiske ramme. De øvrige indsatser 
forventes ud over forbedring af vandløbenes tilstand at kunne bidrage med synergi 
til indsatser for blandt andet biodiversitet og klima, jf. også vejledning til 
vandrådsarbejdet2. Nøgleordene for de øvrige indsatser er således 
omkostningseffektivitet, målopfyldelse og synergieffekter. 
 
 
 

                                                             
1 https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vandraad-faar-mere-tid/ 
2https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Vandomraadeplaner/Vejledning_til_kommuner_o
g_vandraad_final.pdf   
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Vurdering af øvrige indsatser 
Som grundlag for de politiske forhandlinger om en økonomisk ramme for de 
øvrige indsatser har Miljø- og Fødevareministeriet fastsat en række vægtede 
kriterier, som den enkelte indberetning vil blive vurderet efter, således at hver 
indberettet ”øvrig indsats” vil få en konkret pointscore. Kriterierne er fastsat med 
udgangspunkt i ovennævnte nøgleord om omkostningseffektivitet, målopfyldelse 
og synergieffekter. Jo flere point en indberettet ”øvrig indsats” får, jo større værdi 
vurderes indsatsen at skabe, herunder ved at have synergieffekter til eksempelvis 
øget biodiversitet, klimatilpasning, mv. Bilag 1 viser kriterierne i skematisk form. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet vil for en række kriterier  i høj grad lægge vægt på, 
hvad kommuner og vandråd oplyser om de konkrete forhold. Det drejer sig om 
kriterierne prioritering, klimatilpasning, klimaeffekt, rekreative interesser og 
naturhistorie samt kategorien ”andet”. Sådan information vil derfor med fordel 
kunne afgives til Miljø- og Fødevareministeriet ifm. den endelige afrapportering af 
vandrådsarbejdet. Der henvises i den forbindelse til bemærkningsfeltet i IT-
værktøjet, der kan udfyldes i forbindelse med indberetningen, samt muligheden 
for at indsende supplerende materiale til postkassen vandraad2019@mfvm.dk.  
 
Det gælder for såvel den obligatoriske som frivillige opgave, at indsatserne skal 
være både omkostningseffektive og sikre målopfyldelse i de vandområder, de 
ønskes placeret i. For spærringer er det en præmis, at spærringen vil have en 
positiv effekt for et eller flere vandområder.  
 
Spørgsmål vedrørende vurderingen af indberetninger af øvrige indsatser kan rettes 
til Bjørn Howe Jessen, Miljøstyrelsen (bhoje@mst.dk). 
 
Dette brev er sendt til samtlige sekretariatskommuner, som bedes orientere 
kommuner og vandråd herom. 

Vi ønsker jer fortsat god arbejdslyst i vandrådene.  

 

Med venlig hilsen 

Peter Kaarup 
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Bilag 1: Oversigt over pointskema for vurdering af øvrige indsatser, 
vandrådsarbejdet 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 

Kriterie Kriteriebeskrivelse for at opnå score 

 
1 point 2 point 3 point 

Prioritering vandråd Lav Mellem Høj 

Klimatilpasning Kommunen angiver, 
at indsats vil medføre 
klimatilpasning 

Indsatstype: 
Hele ådale 
Miniådal 
Genslyngning 
Dobbeltprofil 
Åbning af rør 

 

Klimaeffekt Kommunen angiver, 
at indsats vil have 
positive klimaeffekter 

  

Bidrag til øget biodiversitet Fund af rødliste- eller 
Bilag 4-arter i 
vandområdet ELLER 
vandområde 
beliggende i Natura 
2000-område  
 

Fund af rødliste- eller Bilag 
4-arter i vandområdet OG 
vandområde beliggende i 
Natura 2000-område 

 

Omkostningseffektivitet Beliggende i 0-50% 
fraktil af kr./km 
indsats pr. 
vandområde 

Beliggende i 50-75% fraktil 
af kr./km indsats pr. 
vandområde 

Beliggende i 75-100% fraktil 
af kr./km indsats pr. 
vandområde 

Rekreative interesser eller 
naturhistorie 

Kommunal angivelse 
af, at rekreative 
interesser eller 
naturhistorie 
tilgodeses af indsats 

  

Andet Synergi med øvrige 
projekter eller positiv 
effekt på øvrige 
vandområder 

  


