
Vandråd Aarhus Bugts overordnede anbefalinger 

til prioritering af de fysiske vandløbsindsatser i oplandet til Aarhus Bugt 

 

Vandråd Aarhus Bugt gav sit møde den 9. april 2014 følgende overordnede anbefalinger til 

kommunernes arbejde med at prioritere indsatserne: 

 

Overordnet lægger rådet vægt på, at kommunernes forslag er baseret på en omkostningsef-

fektiv tilgang. Udvælgelsen af vandløbsstrækninger, hvor der foreslås en indsats samt valg af 

virkemidler på den enkelte strækning skal derfor sikre, at flest mulige kilometer vandløbs-

strækning kan opnå en god tilstand. 

Rådet finder at denne tilgang i stort omfang også vil resultere i mindst mulig konflikt med are-

alanvendelsen af de omkringliggende arealer, da omkostningerne til erstatning ofte vil udgøre 

en væsentlig del af udgiften. 

 

Herudover anbefaler rådet at kommunerne ved prioritering af hvilke vandløb der foreslås ind-

satser i, lægger vægt på følgende: 

 

 Som udgangspunkt gennemføres primært indsatser i vandløb med en dårlig fysisk til-

stand (fysisk indeks mindre end 0,5). 

 I størst mulig omfang laves der sammenhængende indsatser i vandløbssystemer (et sy-

stem gøres helt færdigt, kan dog specielt afviges for større vandløbssystemer). 

 Indsatser prioriteres højt i vandløb, som har delstrækninger målsat til høj økologisk til-

stand. 

 Der lægges vægt på synergi til andre igangværende projekter (specielt fjernelse af 

spærringer, men også f.eks. klimatilpasningsprojekter). 

 Indsatser der alene skal forbedre målopfyldelsen for planter prioriteres ikke højt, grun-

det et foreløbigt lavt vidensniveau i forhold til virkemidlernes effekt. 

 I oplandene til Årslev Engsø og Egå Engsø prioriteres vandløbsstrækninger lavt, hvis 

manglende målopfyldelse alene skyldes fiskeparameteren, og hvor det samtidig vurde-

res at de fysiske forhold er rimelige. Baggrunden for denne prioritering skyldes usikker-

hed om engsøerne kan være årsag til den manglende målopfyldelse i forhold til fiskepa-

rameteren. Øvrige strækninger i de to oplande prioriteres efter samme kriterier som i 

de andre vandløbssystemer. 

 Der skal først og fremmest fjernes spærringer, som omkostningseffektivt giver fisk og 

smådyr uhindret adgang til længere vandløbsstækninger opstrøms. Vandrådet ønsker 

en prioriteret liste til næste vandrådsmøde. 

  

Rådet har ikke særskilte overordnede anbefalinger til anvendelsen af virkemidlerne udover at 

der som udgangspunkt skal anvendes den mest omkostningseffektive sammensætning af vir-

kemidler som kan sikre målopfyldelse i vandløbet. Kommunerne forventes på baggrund af lo-

kalt og fagligt kendskab, at foreslå de mest omkostningseffektive virkemidler. 

 


