
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 
hjælpelinjer 

Tips: 
For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 
differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 
underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 
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Udgangspunktet 
1) Aftale om vandområdeplan 2015-2021 

Til forbedring af de fysiske forhold skal i anden planperiode på 
landsplan gennemføres en indsats på ca. 1.890 km vandløb. 
Herudover skal der fjernes ca. 615 spærringer og etableres ca. 40 
okkeranlæg. Der er til indsatsen i alt afsat en samlet statslig ramme 
på ca. 630 mio. kr. i perioden 2015-2021. Det er målsætningen, at 
indsatserne samlet set vil forbedre tilstanden i op til 3.575 km 
vandløb.  

Det er forudsat, at indsatserne gennemføres med statsligt tilskud 
og EU-medfinansiering via Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.  

2) DUT 

Med vedtagelse af indsatsprogrammet er kommunerne forpligtet 
til af gennemføre de foranstaltninger, der er fastlagt i programmet. 
Der er indgået DUT-aftale om administrationsudgifter ifm. 
gennemførelse af VP2 indsatserne, svarende til 23,3 mio. kr./år.  

3)BKG-ændring 

I forbindelse med den seneste bekendtgørelsesændring, hvor 
referenceværdierne blev øget, blev indsatsen reduceret til knap 
2700 km vandløb. 

Det sker ikke med den nuværende ansøgningsrate.  



Status indtil nu og prognose 

 
Indsatser 
status tilsagn, 
gennemført og 
afsluttet 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 
(progno
se) 

 
2021 
(progno
se) 

 
Aftale – 
tilpasset 
indsats 

Antal km vandløb 
akkumuleret (km) 50 230 410 710 1300 1750 2700 

% målopfyldelse for 
vandløb 
 (akkumuleret) 

2  8,5  15  26  48  65 100 



Prognose 

1. Nuværende prognose – vi når 1750 km 
For at nå 1750 km (65 %) vil der skulle 
søges for tilsammen ca. 1000 km 
vandløb i 2020 og 2021. I 2019, blev der 
søgt til ca. 300 km. 

 

2. Prognose for at nå de 2700 km vandløb 
For at nå de 100 % vil der skulle søges 
for tilsammen ca. 2.000 km vandløb i 
2020 og 2021. 



Barrierer – set fra kommunerne 
1) Manglende udbetaling af projektmidler. 

Flere kommuner har penge til gode efter at de 
har udført vandløbsprojekter, hvilket belaster 
deres budgetter. De er tilbageholdende med at 
sætte nye projekter i gang så længe der er 
usikkerhed om hvornår de kan få pengene 
udbetalt. 

 

2) Ændret bekendtgørelse i marts 2019 

Kravet om to sammenlignelige tilbud før tilsagn 
kan gives spænder ben for kommunerne. 
Ændringen har betydet at kommunerne nu for 
egen regning skal udarbejde udbud.  

 

3)Lang sagsbehandlingstid i FST har betydet 
udskydelse af projektstart med op til et år hos 
kommunerne. Det betyder at projekter ansøgt i 
2017/18 først udføres i 2019. Dermed er der 
ikke luft til nye ansøgninger.  

 

 



Hvad skal der til for målopfyldelse? 



Elementer i Handleplan   

1. Rigtige rammer for indsats? 

2. Rigtig ansøgnings set-up? 

3. Mere/anden kommunikation? 

4. Rigtige styrings set-up? 

 

Andet? 

 

 

• Tidsplan – alle leverancer klar til 1. 
ansøgningsrunde 2020 

 

 



Rigtige rammer for indsats? 

MST  

• Mulighed for national pulje til små 
projekter undersøges 

• Mulighed for flere vandområder i en 
ansøgning undersøges 

• Mulighed for øget fleksibilitet ift 
udskiftning af virkemidler 



 
Rigtige ansøgnings set-up? 
 
FST  

• Manglende udbetalinger løses når alle 
ældre vandløbssager overføres til andet 
IT-system  

• Undersøge mulighed at der kan indhentes 
to tilbud, der samlet omfatter 
forundersøgelser og 
gennemførelsesprojekter  

 



Mere / anden kommunikation? 

MST+FST 

• Fokus på og øget dialog med kommunerne 
mhp. at afklare evt. udfordringer  

•  Etablering af rejsehold  

 

 



Rigtige styrings set-up for ordning? 

DEP+MST+FST 

• Behov for én samlet tilgang til status og 
gennemførelse. 

• Etablering af National Styringsgruppe om 
VLR 


