
GENERALFORSAMLING I ØVRE SUSÅ VANDLØBSLAUG
Ny vandløbslov – Anbefalinger fra Henrik Høgh udvalget

v. Erik Blegmand, Erhvervspolitisk afdeling, Gefion



Ændret vandløbsforvaltning?
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24-timers topmøde

• Formål: at sikre velfungerende vandløb som kan afvande 
landbrugsarealer

• Forudsætning for god afdræning er, at dræn har frit udløb

• Modernisering af vandløbslov:
• Vandløbsforhold bør samles i én vandløbslov

• Der bliver behov for vandløbsreguleringer som følge af klimaændringer

• Behov for forsinkelse af vand fra befæstede arealer

• Sæt nye klare mål for afledning af vand – både vinter og sommer
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Gefions indspil:



Ekspertudvalg
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Kommissorium

Afdække udfordringer og pege på 
løsninger, der fremadrettet kan sikre 
tilstrækkelig afvanding af land og by og 
samtidig overholde forpligtelserne til 
natur- og miljøbeskyttelse.



Processen

• Vandtopmøde december 2016

• Interessentmøde juni 2017

• Præsentation af anbefalinger december 2017
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Følgegruppen



Ekspertudvalget for ændret vandløbsforvaltning

• Helhedsplaner – Tværkommunalt forum

• Fleksible finansieringsmuligheder

• Opdeling og kategorisering af vandløb

• Regulativer

• Modernisering af vandløbsloven

• Sandophobning ved åudløb ved fjorde og kyster
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Anbefalinger



Opdeling og kategorisering af vandløb

Udfordring: 
Vandløbsmyndighedernes afvejning af modstridende hensyn kan være kompliceret

Anbefalinger:
• Gennemgang af § 3-vandløb, så udpegningen er retvisende
• § 3-vandløb opdeles i hhv. vandløb med høj naturværdi og øvrige § 3-vandløb med henblik 

på mere nuanceret § 3-administration 
• Der defineres tre kategorier af vandløb. Pejlemærke for forvaltning og klassificering 

I) Vandløb med særlige natur- og miljøinteresser 
II)Vandløb med øvrige natur- og miljøinteresser, som ikke er omfattet af kategori I 
III) Vandløb med primært afvandingsinteresser (private vandløb!)
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Anbefalinger



3. Opdeling og kategorisering af vandløb
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Beskyttede §3 vandløb



Regulativer

Udfordring: 
Regulativer uden beskrevet vandføringsevne kan udgøre en udfordring for 
klimatilpasningen. Ny teknologi kan udnyttes bedre i vandløbsforvaltningen.

Anbefalinger:
• Alle regulativer skal indeholde en beskrivelse af vandføringsevnen
• Q/H regulativet skal fremadrettet blive det anvendte regulativ, afhængigt af 

vandløbets karakter m.v.
• Videreudvikling af overvågning og kontrol af vandføringsevnen ved brug af 

ny teknologi
• Naturvandløb kan som udgangspunkt henligge uden krav til vedligeholdelse
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Anbefalinger



Regulativer

• Geometrisk skikkelse 

• Vandføringsevnebestemt (teoretisk) skikkelse 

• Vandføringsevne (QH) 

• Arealkote (AH) 

• Naturvandløb 
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Regulativtyper – nuværende vandløbslov



Regulativer

• Geometrisk skikkelse 

• Vandføringsevnebestemt (teoretisk) skikkelse 

• Vandføringsevne (QH) 

• Arealkote (AH) - Ulovlig 

• Naturvandløb - Ulovlig
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Regulativtyper – nuværende vandløbslov



Regulativer

• Udarbejdelse: Korrekt dimensionering i forhold til afstrømning og afvandingsinteresser 

• Kontrol: Fysisk opmåling 

• Fordele: Let at forstå, teknisk nem at kontrollere, teknisk nem at vedligeholde 

• Ulemper: Ressourcemæssigt krævende, både i små, formvariable vandløb og i mellemstore og 
store vandløb, miljømæssigt begrænsende 
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Geometrisk skikkelsesregulativ 



Regulativer

• Udarbejdelse: Fastlæggelse af teoretisk geometrisk profil som reference for faktiske, vilkårlige 
profil 

• Kontrol: Fysisk opmåling af faktiske, vilkårlige profil og efterfølgende vandspejlsberegninger ved 
2-3 afstrømninger i teoretiske og faktiske profil 

• Fordele: Tillader fysisk formudvikling og variation, kontrollerer direkte på det grødefrie profil 
• Ulemper: Vanskelig at forstå, kræver fysiske opmålinger, kræver retvisende afstrømningsdata, 

uafklaret betydning af formruheden
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Teoretisk skikkelse-regulativ 

Vandløbet skal kunne føre lige så meget vand som et 
tilsvarende vandløb med de i regulativet fastsatte 
dimensioner ved samme vandstand



Regulativer
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A/h-regulativ –Tværsnitsareal - ulovlig

Kote 31,55

30 cm o. teoretisk bundkote

60 cm o. teoretisk bundkote

110 cm o. teoretisk bundkote
3,96 m2

1,86 m2

0,84 m2



Regulativer

• Har i den nye vandløbslov fra 1983 aldrig været lovlig!!!
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Naturvandløb - ulovlig



Regulativer

• Udarbejdelse: Vandføringsmålinger (i grødefrit vandløb, helst ved flere vandføringer) 
• Kontrol: Vandføringsmåling(er) 
• Fordele: Muliggør fysisk variation (mæandrering og formvariabelt profil) 
• Ulemper: Vanskeligt at forstå, kræver vandføringsmåling, kontrollerer ofte kun ved én 

vandføring, kræver mange stationer for at dække retvisende, i tilfælde af overskridelse 
ikke muligt umiddelbart at afgøre årsagen, overskridelse kræver opmåling for at lokalisere 
problemvoldende profilændringer 
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Q/h-regulativ 



Alle regulativer skal indeholde en beskrivelse af 
vandføringsevnen

17

Også om sommeren!



Regulativer

Udfordring: 
Regulativer uden beskrevet vandføringsevne kan udgøre en udfordring for 
klimatilpasningen. Ny teknologi kan udnyttes bedre i vandløbsforvaltningen.

Anbefalinger:
• Alle regulativer skal indeholde en beskrivelse af vandføringsevnen
• Q/H regulativet skal fremadrettet blive det anvendte regulativ, afhængigt af 

vandløbets karakter m.v.
• Videreudvikling af overvågning og kontrol af vandføringsevnen ved brug af 

ny teknologi
• Naturvandløb kan som udgangspunkt henligge uden krav til vedligeholdelse
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Anbefalinger



• Fremtidens muligheder for målinger og dataindsamling 

• Droner med neddykkede ultralydsdybdemålere 

Regulativer
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Ny teknologi og kontrol



Modernisering af vandløbsloven

Udfordring: 
Vandløbsloven fylder 35 i år, og klimaet har ændret sig siden tilblivelsen. 
Dette bør afspejles i et ændret regelgrundlag.

Anbefalinger (udpluk):
• Klima indskrives som et af hovedformålene
• Kompensation for tab ved en evt. regulativbestemt forringelse af 

vandføringsevnen i visse vandløb
• Samlet vejledning om vandløbsforvaltning
• Gennemgang af vandløbsloven som helhed
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Anbefalinger



Den videre proces

• Politisk beslutning om opfølgning

• Lovforslag – måske allerede efterår 2018!
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Tak for opmærksomheden
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