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Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

J.nr. NST-4501-00134 

Den 2. februar 2016 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har i brev af 8. januar 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 345 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Miljø-og Fødevareudvalget. 

 

Spørgsmål nr. 345 (alm. del) 

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8/1-16 fra Danmarks 

Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 

Forening og WWF Verdensnaturfonden om beskyttelse af de små vandløb, jf. MOF 

alm. del - bilag 199. 

 

Svar 

Som led i aftalen om Fødevare- og landbrugspakken er det besluttet at fastholde de 

ca. 19.000 km vandløb fra udkastet til vandområdeplaner 2015-21 i de endelige 

vandområdeplaner, som forventes offentliggjort i første halvdel af i år. Det er 

samtidig besluttet at igangsætte et arbejde med at opdatere kriterierne for 

afgrænsning af de vandløb, der har et opland under 10 km2. Formålet er, på et 

mere kvalificeret grundlag, at kunne vurdere, hvilke vandløb der bør indgå i 

vandområdeplanerne. 

 

I henvendelsen fremhæves, at der er risiko for, at der i forbindelse med det 

forestående arbejde tages naturmæssigt værdifulde vandløb ud af 

vandplanlægningen. Jeg kan dertil oplyse, at nye kriterier for afgrænsning af 

vandløb skal udvikles, og formålet er så vidt muligt at sikre, at det er de værdifulde 

vandløb, der kommer med i vandområdeplanerne. Kommuner og vandråd vil blive 

inddraget i arbejdet, så de med deres lokale viden kan vurdere, om den opdaterede 

afgrænsning på baggrund af de nye kriterier passer med virkeligheden. 

 

Det fremgår endvidere af henvendelsen, at jeg har bebudet, at vandløbsloven skal 

ændres. For nuværende finder jeg dog ikke behov for en ændring af loven. Jeg vil 

først tage stilling til, om der måtte være behov for en ændring af vandløbsloven, 

når evalueringen af klimatilpasningsplanerne i kommunerne, og resultatet fra 

kystanalysen foreligger, og når det brev, som jeg sendte til kommunerne i efteråret 

om vandløbsvedligeholdelse, og den kommende grødeskæringsvejledning har fået 

tid til at virke.  
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