Lovmæssige rammer og bindinger for
vandløb over for ønsket om en forbedret
afvanding, set i lyset af landbrugets
udfordringer med vand på markerne,
afvanding, dræning, okker og sætninger
v/ Jonas Valhøj Kleffel Nielsen & Rikke Krogshave Laursen, SEGES

Landbruget har stigende udfordringer med vand

En af årsagerne: Mere intense og større regnmængder
Afvandingsproblemer er stærkt stigende

De store dræningsperioder
1860 - 1900

1930 - 1970

I dag

…

(DMI, Report 18-02)

Øget terrænnær grundvandsstand

Stigende grundvandsstand specielt efter år 2000
Årlige udsving 1 – 2 m

Store årlige udsving, op til 6 m

1996: Tørt år
Pejleserier (vandstand m u.t.) for terrænnære indtag beliggende 0 – 30 m u.t. (Thorling et al., 2016)

Øget afstrømning i vandløb og ændret vandløbsvedligeholdelse
Ændringer i afstrømning
(mm/%) og nedbør (mm) over
perioden 1935 – 2015 for 18
vandføringsstationer ( ) og 5
nedbørsstationer ( ).
Statistisk signifikante
ændringer er vist med *.
(Jensen, P.N. (Ed.), 2017)

• Naturhensyn i vandløbsforvaltningen

Vedligeholdelse af vandløb
Offentligt eller privat vandløb?
• Offentlige vandløb: Vedligeholdes af vandløbsmyndigheden (§ 31)
• Private vandløb: Vedligeholdes af bredejeren, medmindre andet er bestemt (§ 35) – evt.
fordeling af vedligeholdelsesbyrde.
• Vandløb skal vedligeholdes, så det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke
ændres, medmindre andet er bestemt – gælder både offentlige vandløb (ca. 20.000 km
åbne vandløb) og private vandløb (ca. 55.000 km åbne vandløb). Pligten til
vedligeholdelse gælder også rørlagte vandløb – vandløbslovens § 27.
• Krav om regulativ for offentlige vandløb. I regulativer bør der være bestemmelser om,
hvordan og hvor ofte det kontrolleres, at krav til skikkelse eller vandføringsevne er
overholdt – se vandløbslovens § 12 og bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om
regulativer for offentlige vandløb.

Vedligeholdelse af vandløb
• Der er forskellige regulativtyper: Skikkelse / teoretisk skikkelse / Q/h (vandføringsevne)
Naturvandløb er ikke tilladt.

Bestemmelser om grødeskæring
• Der bør være bestemmelser om (se vejledning om grødeskæring fra 2017)
• Hvornår der skal skæres – typisk en eller flere perioder
• Hvor meget og hvorledes, der skal skæres
•

Strømrende- eller netværksskæring

•

Skærebredde – ved netværksskæring kræves større samlet skærebredde end ved
strømrendeskæring for at opnå samme effekt

•

Skæring på sider (minimum om efteråret og stivstænglet)

• Mulighed for ekstraordinær skæring ved særlig meget grøde og ved særlig høj vandstand
• Grødeskæring kan suppleres eller erstattes af skyggegivende vegetation
• Ændring af bestemmelser om grødeskæring kan støde mod naturbeskyttelsesbestemmelser

Ændre regulativet så ekstra grødeskæring?
• Det afhænger af… U.2012.1151H:
• I 2001 vedtog Sønderjyllands Amt, at ændre regulativet for Gammelå, så der på en
strækning efter behov kunne foretages en ekstra grødeskæring inden den 15. maj. I 2004
meddelte amtet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, til den ekstra
grødeskæring
• Naturklagenævnet omgjorde afgørelse til afslag pga. mulige påvirkninger af
omkringliggende sårbare naturtyper (Natura 2000). Lodsejerne omkring Gammelå
indbragte sagen for domstolene med påstand om NKN’s afgørelse var ugyldig.
• Højesteret fandt, at den ekstra årlige grødeskæring ville indebære en ændring af
tilstanden i åen som nævnt i naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1. Endvidere kunne
den ekstra årlige grødeskæring ikke anses for »sædvanlige vedligeholdelsesarbejder«
som nævnt i § 3, stk. 1, og amtets ændring af regulativet for åen krævede herefter
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, jf. § 65, stk. 3. Højesteret fandt ikke
grundlag for at tilsidesætte NKN’s afgørelse om afslag på dispensation.

Gammelt, slidt og underdimensioneret drænsystem
• Drænsystemers levetid er meget forskelligt (fra > 100 år til ganske få år)
• Med tiden kan;
• Dræn og pakningsmateriale nedbrydes
• Dræn tilstoppes med sand og okker
• Dræn ødelægges af tryk fra maskiner
• Drænsamlinger forskydes
• Jord omkring dræn sætte sig
• Ler omlejres naturligt i jordprofilen, og sætte
drænenes funktion ud af spil
• Manglende vedligeholde, for mange lappeløsninger
og manglende omdræninger.

Vedligeholdelse af dræn
• Som grundejer har man pligt til at vedligeholde dræn på sin grund, jf. vandløbslovens §§
27 og 35 (de kommer som oftest andre tilgode).
• Hvis drænet er så slidt, at det skal udskiftes, er det en del af grundejerens
vedligeholdelsespligt, jf. FOB 1995.215. Det gælder også selvom drænet er meget
gammelt, og man kan betvivle dets funktion over en længere periode – se NMK-4300509.
• Hvis større kapacitet er nødvendig, og der kræves større rør, er det en regulering.
• Bemærk, hvis manglende vedligehold har medført dannelse af beskyttet natur, fx sø,
mose mv., kan vedligehold / udskiftning være udelukket, jf. naturbeskyttelseslovens § 3 –
se fx NMK-510-00648.
• Vandløbslovens § 6, stk. 3:
”Stk. 3. Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan
være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes”

Der er flere årsager til landbrugets udfordringer med vand
Stigende mængder nedbør
(ekstreme hændelser)

Sætning af jorder

Slidt og underdimensioneret
drænsystem

Ringe infiltrationsevne

Stigende grundvandsstand
Øget afstrømning i vandløb og
ændret vandløbsvedligehold

Påvirkningen på landbrugsproduktionen
- Den årlige cyklus
Plantebeskyttelsesmidler

Sommer
Tilførsel af kvælstof og
plantebeskyttelsesmidler

Høst og såning af
efterafgrøder

Jordbearbejdning og såning
af vårsæd

Jordbearbejdning

Nedpløjning af efterafgrøder

Forår

Efterår

Vinter

Såning af vintersæd og
plantebeskyttelse

Vand på marken giver problemer
• Rettidighed i markoperationer udfordres

Våde
områder

• Jordens bæreevne reduceres
• Risikoen for at jorden komprimeres øges.
• Skader kan være mere eller mindre permanente

Kørespor

• Afgrøder bliver måske ikke sået til tiden eller de
udvikler sig ikke ordentligt
• Længden af vækstsæsonen reduceres

Kørsel udenom de våde områder er
tidskrævende, og man forringer jorden
Foto: Stinna
Susgaard
Filsø, SEGES
og afgrøden
rundt
omkring.
Dronefoto af Morten Steg, LandboSyd

Vand på marken giver problemer
• Rettidighed i markoperationer udfordres
• Jordens bæreevne reduceres
• Risikoen for at jorden komprimeres øges.

Udsættes såning
af vårbyg til

Udbyttetab
(kg/ha/dag)

Udbyttetab (% pr. dag)
Normalt udbytte i vårbyg er ca. 60 hkg
pr. ha.

10. april – 3. maj

60

1

3. maj – 21. maj

109

1,8

• Skader kan være mere eller mindre permanente
• Afgrøder bliver måske ikke sået til tiden eller de
udvikler sig ikke ordentligt
• Længden af vækstsæsonen reduceres

(Eriksen, 2017)

Vand på marken giver problemer
• Lavere jordtemperatur og langsommere
opvarmning
• Mindre roddybde
• Begrænset rodudvikling
• Faldende næringsstofoptagelse
• Øget udvaskning
• Øget ukrudtstryk pga. mindre
konkurrenceevne

Illustration: Rikke Krogshave Laursen
(efter Olesen, 1982 i dansk
markdræningsguide).

Foto: Poul Henning
Petersen, SEGES

Vand på marken giver problemer

Drændybdens effekt på udbytte

• Rettidighed i markoperationer udfordres
• Jordens bæreevne reduceres
• Risikoen for at jorden komprimeres øges
• Lavere udbytte (mindre fortjeneste)
• Afgrøder bliver måske ikke sået til tiden eller de
udvikler sig ikke ordentligt

Kerneudbytte, Hkg tørstof pr. ha

90
80
70

10 %

19 %

19 %

20 %

31 %

28 %

60
50
40
30
20
10
0
2012
vårbyg

2013
2014
vi.hvede vi.hvede

95-120 cm, drændybde

2015
vårbyg

2016
2017
vi.hvede vi.hvede

60-65 cm, drændybde

Vand på marken giver problemer
• Rettidighed i markoperationer udfordres
• Jordens bæreevne reduceres
• Risikoen for at jorden komprimeres øges
• Lavere udbytte (mindre fortjeneste)
• Afgrøder bliver måske ikke sået til tiden eller de
udvikler sig ikke ordentligt

Vand på marken er en
dårlig cyklus for jorden,
miljøet og landmanden

Hvilke muligheder har vi for at forbedre afvandingen samt undgå
oversvømmelser?
Vores tilgang:
Der er ingen ”quick fix”. Vi arbejder for:
• Helhedsorienteret vandhåndtering
•

Konkrete løsningsmuligheder på marken og i vandløbet

https://www.bedfordcountyconservation.co
m/Watersheds/watersheds_page1.htm

Helhedsorienterede løsninger
÷ Administrative grænser
+ Vandløbssystemet og dets opland

+ Samarbejder på tværs

+ kombination af
mange forskellige tiltag
/ tekniske løsninger

https://www.bedfordcountyconservation.com/Watersheds/watersheds_page1.htm

Tekniske løsninger
Konkrete løsningsmuligheder på marken
• Forbedre jordstrukturen.
• Mulighed for at få jord fra større byggerier – jordforbedring kan ske uden landzonetilladelse
• Dræning
•

Vedligeholdelse af eksisterende dræn

•

Omdræning

•

Nydræning

• Pumpe vandet over i vandløbet
• Byg diger langs vandløbet

Foto: SEGES

Nye vandløb
• Nye vandløb må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf.
vandløbslovens § 21.
• Vandløbslovens § 22: Udgifter afholdes af de grundejere, som ønsker anlægget udført /
vil benytte det.
• Dræning på egen grund / frie dræningsret: Udgifter afholdes af grundejer selv.
•

Den frie dræningsret gælder ikke i okkerpotentielle områder, jf. § 2 i okkerloven. Her skal der
indgives ansøgning til kommunen.

•

Dræning til vandløb via dræn eller grøfter over anden mands ejendom, forudsætter
vandløbsmyndighedens tilladelse.

Pumpelag og diger
• Nye private pumpelag med diger: Vandløbslovens § 38 – Kræver
vandløbsmyndighedens godkendelse og enighed blandt interessenterne om selve
udførelsen og om udgiftsfordelingen.
• Nye offentlige pumpelag med diger: Vandløbslovens §§ 39 – 46
Hvis enighed ikke kan opnås, kan vandløbsmyndigheden træffe beslutning om oprettelse
af offentligt pumpelag. Udgifter afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte.
Udgifterne fordeles i forhold til den nytte, reguleringen har for den enkelte ejendom.
Kommunen kan optage lån / garantere for lån til dækning af anlægsomkostninger
• Diger langs med vandløb: Skal være del af vandløbsregulering ellers en
terrænregulering.
Hvis terrænregulering, så husk forbud mod terrænregulering i 2 meter bræmmer langs
med naturlige vandløb og kunstige vandløb med godt økologisk potential eller maksimalt
økologisk potentiale, jf. vandløbslovens § 69.

Tekniske løsninger
Konkrete løsningsmuligheder ift. vandløbet
• Vedligeholdelsen – det er vigtig at kommunerne lever op til deres forpligtigelser ift. vandløbsregulativerne
•

Grødeskæring

•

Oprensning

Hvis vedligehold er udliciteret til
private entreprenører, er det vigtigt at
følge op på, om den udføres korrekt.

• Vandløbsregulativet – det er vigtigt, at vandløbsregulativerne tager højde for klimaændringer
•

Regulering

Foto: SEGES

Foto: SEGES

Regulering af vandløb
• Ved regulering af vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets
forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg – ændring fra åbent til rørlagt vandløb og
omvendt er også regulering.
•

Begrebet omfatter dog ikke vandløbsrestaurering og anlæg og ændring af broer,
opstemningsanlæg, flodemål m.m.

• Regulering kræver altid tilladelse af vandløbsmyndigheden (også selv om det
omhandlede vandløb er etableret efter reglerne om den fri dræningsret).
• Reguleringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om
vandløbsregulering og -restaurering m.v.) fastsætter de nærmere krav ved en egentlig
regulering.
• Vandløbslovens § 24: Udgifter afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte.
Udgifterne fordeles i forhold til den nytte, reguleringen har for den enkelte ejendom.

Regulering af vandløb
MAD 2017.521 Overtaksationskendelse
• Sagen angik fordeling af omkostninger i forbindelse med en regulering af en rørlagt
strækning af et vandløb. Kommunen havde pålagt grundejeren at skulle betale
5,29% af udgifterne, hvilket grundejeren afviste, hvorefter sagen blev indbragt for
taksationskommissionen. Taksationskommissionen lagde til grund, at grundejeren
skulle deltage i vedligeholdelsen af det rørlagte vandløb, og at grundejeren drog nytte
af vandløbsreguleringen med ændret rørkote og større rørkapacitet i form af sparede
fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Endvidere antog taksationskommissionen, at
grundejeren havde nytte af vandløbsreguleringen i form af øget drænvirkning.
Grundejeren indbragte sagen for Overtaksationskommissionen, der udtalte, at
vedligeholdelsespligten på den pågældende rørlagte strækning alene påhvilede
kommunen, hvorefter grundejeren ikke havde nytte af vandløbsreguleringen i form
af sparede fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Overtaksationskommissionen gennemgik
herefter forskellige aspekter af mulige nyttevirkninger for grundejeren, herunder forbedret
dræning, men Overtaksationskommissionen afviste, at grundejeren havde nytte af
vandløbsreguleringen, hvorefter kommunens krav om udgiftsfordeling blev afvist.

Regulering af vandløb
• Forslag til regulering skal indeholde (§ 12 i bkg. nr. 834 af 27. juni 2016 om
vandløbsregulering og –restaurering mv.):
•

en redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet,

•

fornødent oversigtskort og detailplaner,

•

oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og
brugere, der ønskes inddraget i projektet,

•

overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse, og

•

en tidsplan for arbejdets udførelse

• Hvis sagen vedrører vandløbsforholdene i flere kommuner, skal der forhandles mellem de
berørte vandløbsmyndigheder (§ 13)
• Vandløbsmyndigheden kan kræve et gebyr for sagsbehandlingen (§ 21)

Begrænsninger
• Naturbeskyttelseslovens § 3: Der er forbud mod ændring af tilstanden af beskyttede
vandløb. Det gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder.
•

Væsentlige jordbrugs- eller andre økonomiske interesser kan ikke i sig selv begrunde en
dispensation.

•

Omkring 28.000 km åbne vandløb ud af omkring 75.000 km åbne vandløb er beskyttede i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 3.

•

Flæbækken, NMK-510-00609 (28/3-2015): Natur- og Miljøklagenævnet lagde til grund, at Sorø
Kommune siden 1993-1998 havde tilsidesat sin vedligeholdelsespligt som ansvarlig
vandløbsmyndighed, hvilket havde bevirket en bundhævning på op til 40 cm over den
regulativfastsatte bundkote. Som følge heraf var der indtrådt en ny § 3-beskyttet tilstand af
Flæbækken, hvorfor gennemførelse af den regulativfastsatte oprensning krævede dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3. Herefter fandt et flertal (5 mod 4), at dispensationen kunne
stadfæstes med henvisning til, at Sorø Kommune ikke havde overholdt sin
vedligeholdelsespligt og lodsejernes forventninger til vandløbets vandføringsevne.

Begrænsninger
MAD2006.368
• Sagen angik, om der kunne meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til
regulering af et vandløb ved en 20-40 cm uddybning over en 1400 m strækning.
Amtsrådet meddelte dispensation til reguleringen, selvom forvaltningen havde vurderet, at
reguleringen ville medføre en forringelse af vilkårene for det naturlige plante- og dyreliv.
Amtsrådet henviste bl.a. til, at der de senere år var sket en hævning af vandløbsbunden
pga. aflejringer. Afgørelsen blev påklaget af Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk
Ornitologisk Forening. Naturklagenævnet fandt, at det ikke kunne afvises, at
uddybningen kunne medføre forringelse af dyre- og plantelivet i vandløbet. Nævnet
lagde til grund, at formålet med uddybningen var at øge den landbrugsmæssige
arealanvendelse og at mindske risikoen for oversvømmelse af vandløbsnære
arealer. Naturklagenævnet fandt ikke grundlag for at antage, at der i de senere år var
sket en 20-40 cm hævning af vandløbets bund og fandt derfor ikke, at der forelå en særlig
begrundelse for at meddele dispensation. Nævnet ændrede herefter amtets dispensation
til et afslag.

Begrænsninger
• Målsatte vandløb – Reguleringsbekendtgørelsens § 18: Omkring 22.000 km vandløb er
omfattet af vandområdeplanerne og målsatte:
•

Der må ikke foretages noget, der kan forringe den miljømæssige tilstand eller være til hinder for,
at den miljømæssige målsætning kan fastholdes eller opnås.

•

Det kan også begrunde afslag på tilladelse til regulering af ikke-målsatte vandløb, hvis
reguleringen kan påvirke nedstrøms målsatte vandløbsstrækninger miljømæssigt negativt, jf. fx
NMK-43-00583:
”Tilløbet til Rettrup Bæk og Rettrup Bæk ligger i et okkerklasse-II-område med middel risiko for
okkerudledning.
…
På denne baggrund finder Natur- og Miljøklagenævnet, at det på det foreliggende grundlag ikke
kan afvises, at en rørlægning af Tilløbet til Rettrup Bæk vil indebære en risiko for, at der ikke
opnås god tilstand for Rettrup Bæk. Et enigt Natur- og Miljøklagenævn stadfæster derfor Skive
Kommunes afgørelse af 14. april 2015 om afslag på rørlægning af en delstrækning af Tilløb til
Rettrup Bæk.”

Begrænsninger
• VVM Screening: Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og
dræningsprojekter skal VVM-screenes, jf. VVM-lovens § 16, jf. bilag 2, pkt. 1, litra c.
Lodsejer skal sende ansøgning til kommunen, som træffer, afgørelse om, hvorvidt et projektet er
omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse ud fra (§ 21):
1. Projekters karakteristika (fx projektets dimensioner og udformning, biodiversitet mv)
2. Projekters placering (fx vådområder, Natura 2000 mv.)
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet (kumulation, sandsynlighed mv.)

• Natura 2000: Habitatbekendtgørelsens § 6 - Før der træffes afgørelse om regulering af
vandløb skal det vurderes om, projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt
Er det tilfældet, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering i forhold til
bevaringsmålsætningen for det pågældende område
Der kan ikke meddeles tilladelse, hvis projektet vil skade Natura 2000-området

Regulering af vandløb – begrænsninger
• Okker: (Okkerlovens § 2 og § 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 27. juni 2016 om godkendelse til
udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener)

Inden for de okkerpotentielle områder i klasse I, II og III kræver udgrøftning og dræning
godkendelse – områderne kan findes på miljøportalen.
Ved udgrøftning og dræning forstås enhver aktivitet herunder ændring, vedligeholdelse og
reparation, hvorved grundvandsstanden sænkes i de nævnte områder.
• Mulighed for
•

Godkendelse uden vilkår om etablering af okkerrensningsanlæg (kommune)

•

Godkendelse med nærmere vilkår om etablering af okkerrensningsanlæg (kommune og MST),
eller

•

Afslag – hvis der er tale om et areal, der tidligere har været udgrøftet eller drænet, ydes erstatning
for nedgang i handelsværdi, hvis alle fornødne øvrige godkendelser og tilladelser foreligger.

Hvilke muligheder har vi for at forbedre afvandingen
samt undgå oversvømmelser?
Brede Å som eksempel
• Opland: ca. 475 km2

Selvlukkende sluse
- Bygget i 1919
- Styres af tidevand
og stormfloder
- Øget havvandstand

Problemer med oversvømmelser

-

Mere nedbør
Øget vandløbsafstrømning
Vandløb udrettet
Nogle steder genoprettet igen

Kote 1 – 3 m

Brede Å 2020

Brede Å, 11. februar 2020. Foto: Ole B. Hansen, LRS

Ballum Enge, 22. februar 2020. Foto: Ole B. Hansen, LRS

Brede Å, Apterp 11. februar 2020. Foto: Ole B. Hansen, LRS

Eksempel: Brede Å
• Oversvømmelse
24/12-2014
Oversvømmede areal ca.
1196 ha.

Eksempel: Brede Å
• Oversvømmelse
24/12-2014
Scenarie: Pumpe ved
sluse på 20 m3/s
Det oversvømmede areal
reduceres fra ca. 1196 ha
til ca. 871 ha.

Tekniske løsninger – det åbne land
Sluser og pumper

Foto: Matthias Reimers

Eksempel fra Tyskland: Sluser og pumper

Ekspert vurdering:
2050

Ekspert vurdering:
2070

Figurer: Matthias Reimers

Eksempel fra Tyskland: Sluser og pumper
• Sluser kræver vandløbsmyndighedens godkendelse, jf. vandløbslovens § 48.
• Se afsnit 8.3 i Cirkulære nr 21 af 26. februar 1985 om vandløbsloven
• ”Vandløbsmyndigheden skal i godkendelsen af opstemningsanlæg m.v. bl.a. fastsætte
regler om indstrømningsanlægs, frislusers og lignende indretningers dimensioner, koter
m.v. til sikring af vandets frie løb samt den naturlig op- og nedvandring af fisk og den
øvrige vandløbsfauna. Man henleder i denne forbindelse opmærksomheden på de
særlige bestemmelser i ferskvandsfiskerilovens kapitel 4 til sikring af vildfiskens passage.”

Tekniske løsninger – det åbne land
Vådområder / lavbundsprojekter
• jordfordeling

Foto: Rambøll

Multifunktionel jordfordeling
• Ved multifunktionel jordfordeling er der lagt op til at klimtilpasning er en af de interesser,
som bør varetages.
• De primære interesser er
•

Rent vandmiljø

•

Rent drikkevand

•

Natura 2000 og bilag IV arter

•

Drivhusgasreduktion

(se udkast til bkg om mulitfunktionel jordfordeling)

Tekniske løsninger – det åbne land

Foto: Jimmi Spur Olsen

Miniådale & dobbeltprofiler

Foto: Bæredygtig Landbrug TV,
https://www.youtube.com/watch?v=djCvL_JjmGs

Foto: SEGES

Foto: SEGES

Tekniske løsninger – det åbne land
Vandparkering udvalgte steder

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/holstebro-klar-med-milliondyr-sikring-mod-oversvoemmelser

Vandparkering
• Nyt vandløb, kræver tilladelse, jf. vandløbslovens § 21
• Bestående vandløb, der reguleres, kræver tilladelse, jf. vandløbslovens § 17
• Evt. NBL § 3 beskyttelse, Målsatte vandløb mv.
• Landzonetilladelse

Tekniske løsninger - byen
Forsinke / reducere udledningen fra befæstede arealer

Foto: Colourbox

Hvem skal betale? – spildevandsledning eller vandløb
Spildevandsledning eller vandløb?
• Vandløbslovens § 1: Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til
afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand.
• Vandløbsloven med kommentarer af Flemming Tolstrup, 1973, s. 73: "beboelser,
erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt og befæstede arealer" omfattes af ikke af
vandløbsloven, da det betragtes som spildevand
• Vandløb, der er optaget i kommunernes spildevandsplan, er ikke omfattet af
Vandløbsloven (Karnovs noter).
• Hvornår skal et vandløb optages i spildevandsplanen? – se NMK-43-00513: Det er en
vurdering.

Løsningen starter med at vi snakker sammen
Landbruget

Natur
biodiversitet

Myndigheder

Videnspersoner
hydrologer, agronomer,
ingeniører, åmænd, biologer m.fl.

Vandkvalitet

Interessenter

Byen

Opsamling
• Landbruget har stigende udfordringer med vand på markerne, hvilket har stor betydning for udbyttet.
• Landbruget har en stor interesse og rolle ift. at løse udfordringerne.
• Landbruget mener løsningerne findes ved en helhedsorienteret tilgang hvor win-win løsninger findes.
• Udfordringen er at finde en fælles løsning.
•

Tidlig inddragelse og løbende dialog med landmænd og andre interessenter er vigtigt.

• Spørgsmålet er om værktøjerne er på plads? Lovgivningsmæssigt, økonomisk osv.

Tak for opmærksomheden!
Vi kan kontaktes på:

