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1. Par t sfor t egnelse  
 
   Landbrug & Fødevarer,  

Axelborg 
Axeltorv 3 
1609 København V 

 
 
som mandatar for  

 
 
1. 

 
 
Landmand Søren Haltrup 
(i det følgende: ”sagsøger 1”) 
Askærgårdvej 92 
6800 Varde, 
 

 
 

 
2. 

 
Landmand Erik Ninn Johansen 
(i det følgende: ”sagsøger 2”) 
”Eskemosegaard” 
Slagelsevej 11 
4250 Fuglebjerg, og 
 

 
 

 
3.  

 
Landmand Enok Vestergaard 
(i det følgende: ”sagsøger 3”) 
”Vestergård”  
Almevej 85 
3250 Gilleleje 
 
(mandataren og sagsøger 1-3 alle ved advokat 
Håkun Djurhuus) 

 
indstævner jeg herved 

   
Naturstyrelsen 
(i det følgende: ”Naturstyrelsen”) 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø, 
(ved Kammeradvokaten) 

 
til som sagsøgt at give møde ved Retten i Esbjerg, Dokken 1, 6700 Esbjerg, hvor sagsøgte 
skal svare i sagen og medtage de dokumenter, som sagsøgte vil påberåbe sig. 
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2. Sagsøgernes påst ande: 
 
 
2.1 Sagsøge r 1, land m and  Søren  Haltrup : 

 
 

2.1.1 Principa l påstan d : 
 
 
Naturstyre lsen  ska l an e rkende , a t Naturs tyre lsens vandplan  2009-2015, 
Vadehave t, Hovedvandopland  1.10, Vanddistrikt Jylland  og Fyn , o ffen tliggjort den 
30. oktobe r 2014, e r ugyld ig.  
 
 

2.1.2 Subsid iæ r påstand : 
 
 
Naturstyre lsen  ska l an e rkende , a t Naturs tyre lsens vandplan  2009-2015, 
Vadehave t, Hovedvandopland  1.10, Vanddistrikt Jylland  og Fyn , o ffen tliggjort den 
30. oktobe r 2014, e r u gyld ig for så  vid t angår vand planens regu le rin g a f sagsøge r 
1’s e jendom .  
 

---oo0oo--- 
 

Vandplanens konkre te  re gu le rin g a f sagsøge r 1’s e jendom  e r an give t p å  ved lagte  
bilag 1 (1), Web-GIS kort ove r vand løbsregu le ringen  af sagsøge r 1’s e jendom .  
 
 

2.2 Sagsøge r 2, land m and  Erik Ninn  Johansen , ”Eskemosegård”: 
 
 

2.2.1 Principal påstand: 
 
 
Naturstyrelsen skal anerkende, at Naturstyrelsens vandplan 2009-2015, 
Smålandsfarvandet, Hovedvandopland 2.5, Vanddistrikt Sjælland, offentliggjort 
den 30. oktober 2014, er ugyldig.  
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2.2.2 Subsidiær påstand: 

 
Naturstyrelsen skal anerkende, at Naturstyrelsens vandplan 2009-2015, 
Smålandsfarvandet, Hovedvandopland 2.5, Vanddistrikt Sjælland, offentliggjort 
den 30. oktober 2014, er ugyldig for så vidt angår vandplanens regulering af 
sagsøger 2’s ejendom.  
 

---oo0oo--- 
 

Vandplanens konkrete regulering af sagsøger 2’s ejendom er angivet på vedlagte 
bilag 2 (2), Web-GIS kort over vandløbsreguleringen af sagsøger 2’s ejendom.  
 
 

2.3 Sagsøger 3, landmand Enok Vestergaard, ”Vestergård”: 
 
 

2.3.1 Principal påstand: 
 
Naturstyrelsen skal anerkende, at Naturstyrelsens vandplan 2009-2015, Isefjord 
og Roskilde Fjord, Hovedvandopland 2.2, Vanddistrikt Sjælland, offentliggjort den 
30. oktober 2014, er ugyldig.  
 
 

2.3.2 Subsidiær påstand: 
 
 
Naturstyrelsen skal anerkende, at Naturstyrelsens vandplan 2009-2015, Isefjord 
og Roskilde Fjord, Hovedvandopland 2.2, Vanddistrikt Sjælland, offentliggjort den 
30. oktober 2014, er ugyldig for så vidt angår vandplanens regulering af sagsøger 
3’s ejendom.  
 

---oo0oo--- 
 

Vandplanens konkrete regulering af sagsøger 3’s ejendom er angivet på vedlagte 
bilag 3 (3), Web-GIS kort over vandløbsreguleringen af sagsøger 3’s ejendom.  
 
 

---oo0oo--- 
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2.4 Forbehold: 

 
 
I det omfang vandplanerne, helt eller delvist, tilsidesættes som ugyldige, 
forbeholder sagsøgerne sig ret til at rejse erstatningskrav overfor Naturstyrelsen.  
 
Sagsøgerne forbeholder sig herudover ret til at gøre gældende, at 
vandplansafgørelserne er udtryk for ekspropriative indgreb, der kun kan 
gennemføres mod at svare fuld erstatning i henhold til Grundlovens § 73.  
 
 

3. Processuel le forhold: 
 
 
3.1 Anm odnin g om  a t sagen  h envise s til vide re  behandling ved  Vestre  Landsre t: 

 
 
Unde r henvisn ing til re tsp le je lovens § 226, stk. 1, an m odes re tten  i Esb je rg h øfligst 
om  a t a fsige  kende lse , hvore fte r sagen  henvise s til vide re  behandlin g ved  Vestre  
Landsre t. 
 
Til s tø tte  for denne  anm odnin g gøre s de t gæ lde nde , a t sagen  e r a f p rin cip ie l 
karakte r.  
 
De t kan  i denne  forb inde lse  op lyses, a t Landbru g & Fødevare r, som  m anda ta r for 
fire  udvalgte  land m æ n d, an lagde  en  tilsvarende  sag ved  re tten  i Esb je rg den  31. 
m aj 2012 (re tten  i Esb je rgs sag BS 98-676/2012).  
 
De r var også  den  gang n ed lagt u gyld ighedspåstan d  i forhold  til Naturs tyre lsens 
første  vandplansa fgøre lse r a f 22. decem ber 2011.  
 
Ved  kende lse  a f 13. ju li 2012 bestem te  re tten  i Esb je rg, a t sagen  sku lle  henvise s til 
Vestre  Landsre t. Re tten  i Esb je rgs p ræ m isse r var så lydende : 
 

”Sagen angår, om sagsøgte, Miljøministeriet og Naturstyrelsen, skal anerkende, at 
vandplan 2010-2015 er ugyldig, for så vidt angår vandplanens konkrete 
regulering af sagsøgernes ejendomme. Vandplanerne er en del af den danske 
implementering af EU’s vandrammedirektiv (og Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 2060/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger). Der vil ved sagens afgørelse bl.a. 
skulle ske fortolkning af omfanget af direktivet. Vandplanerne som 
reguleringsform, nationalt og ned på den enkelte ejendoms niveau er ikke 
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tidligere prøvet ved domstolene, og afgørelsen vil få afgørende betydning for en 
meget stor del af landbrugserhvervet. Retten finder derfor, at sagen er af en 
sådan principiel karakter, at den henvises til behandling ved Vestre Landsret, jf. 
retsplejeloven § 226, stk. 1. Herefter  
 
Bestemmes: 

 
 Sagen henvises til Vestre Landsret.” 
 
 
Den 6. december 2012 tilsidesatte Natur- og Miljøklagenævnet i plenum, baseret 
på Landbrug & Fødevarers principielle klagesag, samtlige 23 statslige vandplaner, 
generation 1 (af 22. december 2011), som ugyldige.  
 
I konsekvens heraf tog Naturstyrelsen efterfølgende bekræftende til genmæle i 
Vestre Landsretssagen.  
 
Den 30. oktober 2014 har Naturstyrelsen på ny udsendt de statslige vandplaner, 
generation 1, vedrørende planperioden 2009-2015, der er genstand for 
nærværende sagsanlæg.  
 
Afgørelse af denne principielle retssag vil få stor og direkte betydning for 
tusindevis af landbrugsbedrifter i Danmark i mange år.  
 
Dette er baggrunden for, at sagen varetages af Landbrug & Fødevarer, der er den 
førende erhvervsorganisation for landbruget fødevare- og agroindustrien, hvis 
medlemmer beskæftiger 169.000 medarbejdere og tegner sig for en eksport på 
151 mia. kr. årligt, og som dermed er et af Danmarks væsentligste erhverv.  
 
I forbindelse med afgørelse af denne sag, vil der skulle ske en fortolkning og 
prøvelse af rækkevidden af EU’s vandrammedirektiv fra 2000.  
 
Det vil herunder skulle prøves, hvorvidt Naturstyrelsens faktiske implementering 
af vandrammedirektivet, gennem de bindende vandplaner, er direktivstridig, idet 
Naturstyrelsen har truffet en endelig administrativ afgørelse uden forinden at 
foretage pligtig prøvelse af, hvorvidt vandrammedirektivets 
lempelsesbestemmelser (artikel 4) kan finde anvendelse eller ej.  
 
Det er sagsøgernes opfattelse, at dette er direkte direktivstridigt, og for den sags 
skyld lovstridigt, og at vandplansafgørelserne allerede derfor er ugyldige.  
 
Sagen er derfor på flere plan principiel.  



 
 
 
 
 
 
 

 11/104 

  
Dok.nr. 13301043.1 
  

 
 
En så principiel og væsentlig prøvelse, som denne sag nødvendiggør, bør afgøres i 
en første instans, hvorfra der er ankeadgang direkte til Højesteret.  
 
Sagsøgerne forventer, at Naturstyrelsens advokat; Kammeradvokaten, som i 2012 
vil tiltræde denne henvisningsanmodning. 
 
 

3.2 Rette sagsøgte: 
 
Naturstyrelsen har i henhold til bekendtgørelse nr. 973 af 29. august 2014 om 
henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen 
(delegationsbekendtgørelsen) haft ansvaret for vandplanernes tilblivelse, for 
udarbejdelsen af selve vandplanerne og for vandplanernes vedtagelse.  
 
Der henvises til delegationsbekendtgørelsens § 22, og specifikt for så vidt angår 
vandplanernes endelige vedtagelse i henhold til miljømålslovens § 29, stk. 5; t il 
delegationsbekendtgørelsens § 22, stk. 13.  

  
I konsekvens af at også vedtagelseskompetencen i henhold til miljømålslovens § 
29, stk. 5 er delegeret til Naturstyrelsen, er Naturstyrelsen alene, og altså ikke 
Miljøministeriet, sagsøgt i denne sag.  
 
 

3.3 Forbehold om udmeldelse af syn og skøn: 
 
 
Sagsøgerne forbeholder sig ret til at begære syn og skøn udmeldt i henhold til 
retsplejelovens kap. 19. Syn og skøn vil i givet fald vedrøre spørgsmålet om 
vandløbsstrækningernes karakterisering, identificering og konsekvensvurderinger 
i relation til lempelsesbestemmelserne i miljømålslovens §§ 15-17. 
 
 

3.4 Sagens fremme trods verserende klagesag, udsættelse af andre ligeartede sager 
mv.: 
 
Som anført ovenfor, anlægger Landbrug & Fødevarer, som mandatar for 3 
udvalgte landmænd, denne sag som en principiel prøvesag, der skal kunne 
udgøre grundlaget for behandlingen af andre ligeartede sager. Det vil derfor være 
hensigtsmæssigt, at andre ligeartede sager, der måtte blive anlagt ved de danske 
domstole om samme emne, udsættes i medfør af retsplejelovens § 345, på 
afventning af endelig domstolsafgørelse i denne principielle sag.  
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Landbrug & Fødevarer har på vegne af sagsøger 2 og 3 indgivet klage over 
vandplanerne til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen, i endelig version af 2. 
december 2014 med tilhørende bilag 1-26, fremlægges som bilag 4.  
 
Det følger af lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 med senere 
ændringer (miljømålsloven) § 53, jf. § 29, at vandplanerne kan påklages til Natur- 
og Miljøklagenævnet.  
 
Klageadgangen er imidlertid begrænset til spørgsmål om ”vandplanens 
tilvejebringelse”, jf. § 53, nr. 1.  
 
Dette må fortolkes som synonymt med ”retlige spørgsmål”.  
 
Bortset fra eksempelvis spørgsmålet om landzonetilladelser, er Natur- og 
Miljøklagenævnets (i den læge sammensætning) prøvelse også generelt 
begrænset til retlige spørgsmål.  
 
Ved afgørelse af 6. december 2012 (j.nr. NMK-400-00063 m.fl.), der underkendte 
de første 23 statslige vandplaner som ugyldige, på baggrund af en klage indgivet 
af mandataren, konkluderede nævnet, i overensstemmelse med mandatarens 
argumentation og miljømålslovens forarbejder, på t ilsvarende vis følgende: 
 

”Natur- og Miljøklagenævnet har også med udgangspunkt i bl.a. forarbejderne 
vurderet, at lovens bestemmelser om krav til planforslag, endelige planer og 
procedurer for de statslige planer kan påklages til nævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål.” (understreget her). 

 
 Der er altså tale om begrænset prøvelse ved nævnet.  
 

Forudsætningen for fuld prøvelse, herunder af de forvaltningsmæssige skøn, der 
måtte skulle udøves ved karakterisering af vandløb og vandløbsstrækninger mv., 
er således domsstolsprøvelse i henhold til grundlovens § 63.  
 
Miljømålsloven indeholder i § 58 en søgsmålsfrist på 6 måneder.  
 
Såfremt sagsøgerne afventede en nævnsafgørelse før iværksættelse af søgsmål, 
ville søgsmålsfristen udløbe, og sagsøgernes adgang til domstolsprøvelse ville i så 
fald alene omfatte de retlige spørgsmål, der havde været prøvet af Natur- og 
Miljøklagenævnet.  
 
Dette er baggrunden for, at nærværende søgsmål iværksættes nu.  
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Da sagsøgerne har en anerkendelsesværdig interesse i hurtigst muligt at få prøvet 
de samlede afgørelser, indeholdende urigtige karakteriseringer af vandløb, 
forvaltningsmæssige skøn og retlige forhold mv., er der ikke nogen grund til at 
udsætte denne sag på afventning af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i 
klagesagen.  
 
 

3.5 Forbehold for begæring om udskillelse: 
 
 
Forud for det forberedende retsmøde i henhold til retsplejelovens § 353, vil 
sagsøgerne meddele, hvorvidt sagsøgerne vil begære udskillelse til særskilt 
behandling i henhold til retsplejelovens § 253, stk. 1, af sagsøgernes 
hovedanbringende vedrørende Naturstyrelsens undladelse af konkret og 
individuel prøvelse af, hvorvidt lempelsesmulighederne i miljømålslovens §§ 15-17 
finder anvendelse eller ej.  
 
Afgørelse af et sådant udskilt spørgsmål, vil kunne bringe sagen til afslutning, 
såfremt retten finder, at der i så henseende er tale om væsentlige retlige mangler 
ved vandplansafgørelserne, som kan begrunde hel eller delvis ugyldighed. En 
sådan udskillelse vil antageligt kunne være ganske procesbesparende.  
 
Foreløbig tages der dog blot forbehold for en sådan udskillelsesbegæring.  
 
 

3.6 Forbehold for præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen: 
 
 
Mandataren og sagsøgerne tager forbehold for begæring om præjudicielt at 
forelægge fortolkning af den underliggende fællesskabsretlige regulering for EU-
Domstolen.  
 
Hvis forbeholdet ønskes udnyttet vil dette blive oplyst forud for det særligt 
forberedende retsmøde i sagen. 
 
 
 
 
 
 

3.7 Værneting: 
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Denne sag vedrører prøvelse af afgørelser truffet af en central statslig myndighed. 
Sagen anlægges derfor ved sagsøger 1’s hjemting, jf. retsplejelovens § 240, stk. 2, 
jf. § 250 stk. 1.  
 
 

3.8 Sagsøgernes forslag til sagens behandling: 
 
Bortset fra det i dette hovedafsnit 3 anførte, har sagsøgerne ikke særlige forslag til 
sagens behandling, jf. herved retsplejelovens § 348, stk. 2, nr. 6.  
 
 

4. Indledende bem ærkninger : 
 
 
4.1 Ind ledende  re tlige  bem æ rkninge r om  sagsøge rnes hovedanbrin gende : 

 
 
Sagsøge rnes hovedanbrin gende  i denne  sag kan  kort be skrives som  følge r: 
 
Miljøm ålsloven  indeholde r i §§ 15-17 en  ræ kke  konkre te  lem pe lse sm ulighede r.  
 
Den  for sagsøge rne  væ sen tligs te  bestem m else  e r m iljøm ålslovens § 15, de r stort 
se t e r ordre t im plem ente re t fra  vandram m edirektive ts a rtike l 4, s tk. 3.  
 
De t følge r a f § 15, a t e t ove rfladevandom råde  kan  udpeges som  ”kunstigt” eller 
”stærkt modificeret” (som alternativ til ”naturligt”), såfremt vandløbet faktisk er 
kunstigt eller stærkt modificeret, og såfremt karakterisering af vandløbet som 
”naturligt” …vil have betydelige negative indvirkninger på  
 
4) vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse, eller dræning, eller 
 
5) andre, lige så vigtige, bæredygtige menneskelige udviklingsaktiviteter.” (se § 15, stk. 
1, nr. 4 og 5). 
 
Det følger af miljømålslovens § 12, stk. 1, at: 
 

”Senest den 22. december 2015 skal alt overfladevand og grundvand have opnået 
en god tilstand, jf. dog §§ 15-20.” (understreget her). 
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Der stilles ikke lige så strenge miljøkrav til overfladevandområder (oftest vandløb), 
der udpeges som kunstige eller stærkt modificerede, som der gør til vandløb, der 
karakteriseres som naturlige.  
 
Det vil kunne påføre de berørte landmænd og lodsejere, herunder sagsøgerne, 
betydelig skade i form af oversvømmelser, dyrkningsrestriktioner mv., såfremt 
vandløb og vandløbsstrækninger på deres ejendomme karakteriseres som 
naturlige i stedet for kunstige eller stærkt modificerede.  
 
Det fremgår af EU’s implementeringsguidelines fra 2003, at den ovenfor citerede 
lempelsesbestemmelse i miljømålslovens § 15, stk. 1, nr. 4 (og i realiteten også nr. 
5), er udarbejdet direkte med henblik på beskyttelse af erhvervsinteressenterne i 
landbrug og skovbrug.  
 
Det kan som ubestrideligt lægges til grund, at Naturstyrelsen på trods af, at man 
nu har haft 15 år t il forberedelsesarbejdet, siden vandrammedirektivet blev 
vedtaget i 2000, ikke har foretaget nogen systematisk, konkret og individuel 
prøvelse af, hvorvidt lempelsesbestemmelserne finder anvendelse eller ej i de 
tusindevis af vandplansafgørelser, som Naturstyrelsen traf og offentliggjorde den 
30. oktober 2014 
 
Det kan altså som ubestrideligt lægges til grund, at Naturstyrelsen har truffet 
endelige, administrative og bindende afgørelser om karakterisering af vandløb og 
vandløbsstrækninger, herunder sagsøgernes, henholdsvis pligtig prøvelse af de 
øvrige lempelsesbestemmelser uden at søge sagen oplyst til brug for en prøvelse 
af, hvorvidt lempelsesbestemmelserne finder anvendelse eller ej. De nødvendige, 
konkrete og individuelle konsekvensvurderinger er ganske enkelt ikke foretaget 
fra Naturstyrelsens side.  Naturstyrelsen har på trods af, at afgørelserne er af 
vidtgående bebyrdende karakter for afgørelsesadressaterne, end ikke foretaget 
individuel partshøring i forhold til forvaltningslovens § 19, endsige vejledt 
adressaterne om lempelsesmulighederne i henhold til forvaltningslovens § 7. 
Dette udgør en åbenbar tilsidesættelse af officialprincippet og af prøvelsespligten 
fastlagt i både direktivet og loven. 
 
Bestemmelserne i vandrammedirektivets artikel 4 og i miljømålslovens §§ 15-17 
er således af Naturstyrelsen, ved den faktiske implementering i form af 
vandplansafgørelserne, i realiteten gjort fuldstændig illusoriske. På trods af at der 
er tale om specialbestemmelser, der vedrører netop karakterisering og 
fastsættelse af miljømål i forhold til konkrete vandløb og vandløbsstrækninger, 
har Naturstyrelsen karakteriseret vandløbet uden at prøve, hvorvidt 
specialbestemmelserne finder anvendelse eller ej.  
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Der er i så henseende tale om, hvad der populært kan kaldes 
”underimplementering” af vandrammedirektivets lempelsesbestemmelser, idet 
disse ikke er prøvet systematisk, konkret eller individuelt i de mange afgørelser 
truffet af Naturstyrelsen.  
 
Naturstyrelsen har, ved den faktiske gennemførelse og den endelige vedtagelse af 
vandplanerne, været forpligtet til at træffe de stærkt bebyrdende 
vandplansafgørelser under forudgående prøvelse af de i direktivet, og ikke mindst 
miljømålsloven, fastsatte bestemmelser om karakterisering af vandløb og 
vandløbsstrækninger.  
 
Det fremhæves i denne forbindelse, at den ordning, der er beskrevet i direktivet, 
henholdsvis i miljømålsloven, jo ikke er en dispensationsordning, hvor 
initiativpligten til en retlig myndighedsprøvelse påhviler afgørelsesadressaten og 
ikke myndigheden, og hvor prøvelse sædvanligvis sker efter, at den init iale 
afgørelse er truffet. Naturstyrelsen har derfor haft en egentlig prøvelsespligt. 
 
Under den i denne sag konkrete regulering har det derfor påhvilet Naturstyrelsen, 
som delegationsmyndighed, at oplyse sagerne forsvarligt og tilstrækkeligt og i fuld 
overensstemmelse med det forvaltningsretlige officialprincip, således at de 
endelige og bindende forvaltningsafgørelser, sagsbehandlingen burde resultere i, 
omfatter en konkret og individuel prøvelse af, i hvilket omfang 
specialbestemmelserne om karakterisering af vandløb og vandløbsstrækninger 
m.fl. (miljømålslovens §§ 15-17) finder anvendelse eller ej.  
 
Pligten til konkret og individuel prøvelse fremgår eksempelvis af Højesterets 
præmisser i UfR.2000.1380H (Hosby-sagen).  
 
De i særdeleshed, også for sagsøgerne, bebyrdende forvaltningsafgørelser, der er 
omfattet af prøvelsen under denne sag, er, som anført, endelige og bindende. 
Også for andre end adressaterne. 
 
Det følger således af miljømålslovens § 3, stk. 2, at: 
 

”Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af 
beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale 
handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den 
kommunale handleplan” (understreget her). 
 

Ingen andre myndigheder, herunder kommunalbestyrelsen, der skal udarbejde 
kommunale handleplaner, ændrede vandløbsregulativer mv., har derfor, når 
Naturstyrelsens afgørelser endeligt og bindende er truffet, som tilfældet er her, 
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nogen retlige muligheder overhovedet for at ændre eller rette forkerte eller 
mangelfulde vandløbskarakteriseringer, oversete lempelsesmuligheder mv. End 
ikke andre statslige henholdsvis regionale myndigheder har en sådan 
kompetence. 
 
Om rækkevidden af miljømålslovens § 3, stk. 2, der gør vandplanerne bindende 
for alle andre end Naturstyrelsen selv, anføres det i Karnovs note 13 til 
bestemmelsen, bl.a., at: 
 

”Alle kommunale og statslige myndigheder er bundet af vandplaner og 
kommunale handleplaner… Det indebærer, at de ved udøvelsens af deres 
beføjelser indenfor lovgivningens rammer, skal lægge planerne til grund. Fx skal 
det ved udledningstilladelser sikres, at der ikke gives tilladelse til udledninger, som 
vil være uforenelige med de fastsatte miljømål, jf. kap. 6, eller som i øvrigt er i 
strid med retningslinjerne i indsatsprogrammet, jf. kap. 8.  

 
Myndighederne skal også i deres planlægning efter anden lovgivning lægge 
miljømålsplanerne til grund, således at planlægningen efter anden lovgivning ikke 
strider mod disse, jf. de ved L 2003 1151 gennemførte ændringer af 
vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og planloven. 
Vandplanen er dermed også bindende for kommuneplanlægningen. 
Bestemmelsen indebærer en pligt for myndighederne til indenfor deres respektive 
ansvarsområder at iværksætte de tiltag, som indsatsprogrammet foreskriver og 
sikre gennemførelse af vand- og handleplaner.” (understreget her). 

 
Den forkerte karakterisering af vandløbene vil altså tillige påføre 
afgørelsesadressaterne, herunder sagsøgerne, en lang række andre afledte 
byrdefulde reguleringskonsekvenser efter anden lovgivning i en i praksis 
mangeårig fremtid, hvis afgørelserne ikke prøves og omgøres af Natur- og 
Miljøklagenævnet henholdsvis domstolene. 
 
Det fremhæves, at vandrammedirektivet er et minimumsdirektiv, hvilket 
indebærer, at også direktivgivernes begunstigende lempelsesbestemmelser skal 
implementeres både retligt og faktuelt, hvilket ganske åbenbart ikke er sket i 
forhold til de indbragte vandplansafgørelser. Det tilkommer ikke Miljøministeren 
som delegator, endsige Naturstyrelsen som delegationsmyndighed, at gøre 
direktivgivers, henholdsvis lovgivers, regler virkningsløse, ved simpelthen bevidst 
og konkret undladelse af at prøve dem. Der foreligger prøvelsespligt.  
 
Naturstyrelsens afgørelser er med andre ord både direktiv- og lovstridige, som 
følge af t ilsidesættelse af navnlig prøvelsespligten, herunder officialprincippet.  
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Naturstyrelsen har bevidst valgt at ignorere sin prøvelsespligt i forhold t il de 
nævnte bestemmelser.  
 
Retlige fejl og mangler bliver næppe mere væsentlige end de, der i så henseende 
foreligger i forhold til de indbragte vandplansafgørelser.  
 
Naturstyrelsens mangelfulde sagsbehandling, i forhold til de lempende 
specialbestemmelser om karakterisering, kan bedst betegnes som værende retligt 
set absurd.  
 
Der er ikke i lovgivningen indbygget mulighed for, at nogen administrativ 
forvaltningsmyndighed senere kan ”rette” de alvorlige retlige fejl og mangler ved 
vandplansafgørelserne, som følge af den manglende pligtige prøvelse. Tværtimod 
bestemmer miljømålslovens § 3, stk. 2, at alle andre statslige, regionale og 
kommunale myndigheder er bundet af vandplansafgørelsen. 
 
I forbindelse med senere vandplaner er de berørte landmænd og lodsejere heller 
ikke sikret nogen prøvelse af vandløbsstrækningernes og vandløbenes 
karakterisering og deraf følgende byrdefulde regulering.  
 
Upåklagede og uprøvede afgørelser i de, med denne stævning, indbragte sager, 
og de øvrige sager af samme karakter, der foreligger i tusindevis, vil derfor som 
udgangspunkt være bindende i muligvis generationsvis af fremtidige vandplaner, 
såfremt de indbragte vandplaner ikke omgøres af rekursinstansen eller 
domstolene. Afgørelserne vil derfor få retskraft, indtil der måtte fremkomme nye 
oplysninger, der måtte kunne begrunde en ny prøvelse af karakteriseringen.  
 
Den tilsyneladende fuldt bevidste tilsidesættelse af prøvelsespligten, der har 
illusionsgjort både direktivets og lovgivningens regler om netop karakterisering af 
vandløb mv., vil derfor påvirke fremtidige udledningstilladelser, 
kommuneplanlægning mv., og karakteriseringen bærer nogle miljømål, der i årtier 
fremover yderligere vil kunne begrunde stærkt bebyrdende reguleringstiltag med 
henblik på at nå de fastsatte miljømål.  
 
En fejlkategorisering – som følge af manglende konkret og individuel prøvelse – vil 
derfor have uanede negative og byrdefulde konsekvenser for 
afgørelsesadressaterne i mange år fremover.  
 
Der henvises om dette hovedanbringende nærmere til punkt 10 nedenfor.  
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4.2 Indledende faktiske bemærkninger – generel sagsfremstilling: 

 
 

4.2.1 De oprindelige første generationsvandplaner blev, med flere års forsinkelse i 
forhold til implementeringsfristen i vandrammedirektivet fra 2000, vedtaget og 
offentliggjort den 22. december 2011.  
 
 

4.2.2 Ved afgørelse af 6. december 2012, der fremlægges som bi lag 5, ophævede 
Natur- og Miljøklagenævnet, i den læge sammensætning, og i plenum, samtlige 23 
statslige vandplaner som ugyldige under henvisning til væsentlige fejl og mangler i 
forbindelse med en supplerende høring.  
 
I realiteten har det været bestemmelserne i Aarhus-Konventionen fra 1998, der 
førte til dette resultat. 
 
Afgørelsen blev truffet på baggrund af en klage, som Landbrug og Fødevarer, som 
mandatar for en række landmænd, havde indgivet t il nævnet.  
 
I konsekvens af nævnets afgørelse tog Naturstyrelsen bekræftende til genmæle i 
den ved Vestre Landsret, af Landbrug & Fødevarer som mandatar for en række 
landmænd, anlagte principielle prøvesag og i en lang række tilsvarende sager.  
 
Danmark blev efterfølgende dømt ved EU-Domstolen for ikke at have foretaget 
direktivpligtig implementering af vandrammedirektivet.  
 
 

4.2.3 I konsekvens af afgørelserne påbegyndte Naturstyrelsen herefter på ny 
udarbejdelse af vandplaner, generation 1, for planperioden 2009-2015. 
 
I forbindelse med høringsprocessen afgav Landbrug & Fødevarer, på vegne af det 
samlede landbrugs- og fødevarererhverv, høringssvar over høringsudkastet til 
vandplaner den 20. december 2013. Høringssvaret fremlægges som bilag 6.  
 
I høringssvaret er der påvist en lang række alvorlige fejl ved også de nyeste 
vandplaner i generation 1.  
 
Naturstyrelsen har valgt at ignorere hovedparten af den ellers velunderbyggede 
og meget specifikke kritik i forbindelse med udarbejdelse af de vandplaner, der 
foreligger til prøvelse under denne sag. 
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Der henvises, vedrørende karakterisering, navnlig til side 61 ff. i høringssvaret og 
til teksten og uddraget af EU’s Guidance document no. 2, til side 53 i 
høringssvaret. I teksten på de efterfølgende sider er problemstillingerne 
vedrørende manglende og utilstrækkelig anvendelse af 
lempelsesbestemmelserne, herunder miljømålslovens § 15, omtalt. 
 
Disse forhold fremhæves navnlig for at illustrere, at Naturstyrelsen ved de endelig 
vandplansafgørelser ikke blot har haft pligt, men ligeledes helt konkrete 
tilskyndelser til at foretage konkret prøvelse af lempelsesmulighederne, herunder 
i relation til nødvendigheden af fortsat landbrugsmæssig dræning mv.  
 
Desuagtet har Naturstyrelsen valgt at ignorere disse vedholdende henstillinger i 
både de principielle og de mange individuelle høringssvar. 
 
Det er sagsøgernes opfattelse, at Naturstyrelsen har haft pligt til at foretage 
lempelse i overensstemmelse med lempelsesbestemmelserne i de tilfælde, hvor 
betingelserne herfor har været opfyldt.  
 
Danmark har gennem Naturstyrelsen, i langt højere grad end eksempelvis 
Nordslesvig, der som en del af Tyskland ligeledes er reguleret af samme 
vandrammedirektiv, og som har sammenlignelige dyrkningsmæssige og 
geografiske forhold, valgt at karakterisere den langt overvejende hoveddel af 
vandløb og vandløbsstrækninger som naturlige. Dette er i sig selv iøjnefaldende af 
flere årsager. 
 
Der er tale om et minimumsdirektiv, og lovgiver kan derfor i forbindelse med 
implementeringen vælge at gå videre end direktivet kræver. Denne ret tilkommer 
imidlertid alene lovgiver, der gennem implementeringen i miljømålsloven, og de 
hertil hørende forarbejder, ikke har givet miljøministeren nogen som helst 
bemyndigelse, til at implementere vandrammedirektivet i videre omfang end 
direktivet selv kræver. Delegationsmyndigheden; Naturstyrelsen har derfor ikke 
haft noget demokratisk mandat til at overimplementere vandrammedirektivet ved 
en tilsyneladende helt bevidst undladelse af at prøve direktivets – og 
miljømålslovens – lempelsesmuligheder i forhold til de enkelte afgørelser.  
 
I denne henseende er der altså tale om en overimplementering uden demokratisk 
mandat fra lovgiver, herunder som følge af ”underimplementering” af direktivgivers 
og lovgivers fastlagte lempelsesbestemmelser.  
 
Den utilstrækkelige faktiske implementering fra Naturstyrelsens side er ikke sket 
ved urigtig fortolkning eller anvendelse af lempelsesbestemmelserne, men 
derimod ved helt at ignorere lempelsesbestemmelserne i forbindelse med 
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implementeringen. Naturstyrelsen har ganske enkelt ikke foretaget den pligtige 
prøvelse af bestemmelsernes anvendelighed på de konkrete afgørelser, som 
direktivgiver, henholdsvis lovgiver, har truffet bestemmelser om.  
 
Dette er udtryk for en uhørt og dybt kritisabel embedsførelse fra Naturstyrelsens 
side.  
 
Som det fremgår af Landbrug & Fødevarers høringssvar, omtaler Naturstyrelsen i 
høringsudkastet end ikke i tilknytning til den for landbruget helt essentielle 
bestemmelse i miljømålslovens § 15, stk. 1, nr. 4 (og nr. 5), i den vejledende 
forklaring i tilknytning til disse bestemmelser.  
 
I høringsudkastet var det således alene anført, at: 
 

”Ad 4. Vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse eller dræning, henviser til 
regulering af vandløb i byområder, diger og pumpestationer etableret til sikring af 
bebyggelser mod oversvømmelse mv.” (understreget her) 

 
Dette er en iøjnefaldende bevidst undladelse. Lempelsesbestemmelsen er ifølge 
EU’s Guidelines, lavet direkte med henblik på landbrug og skovbrug, som der 
selvsagt ikke findes mange af i de ”byområder”, som Naturstyrelsen indskrænker 
sin omtale til. Det er en helt uacceptabel tendentiøs adfærd fra en 
forvaltningsmyndigheds side. 
 
Den komparative sammenligning med andre EU-lande, herunder Tyskland, er 
gengivet på side 66 i høringssvaret. 
 
 

4.2.4 På baggrund af 154 klager over vandplanerne, offentliggjort den 30. oktober 2014, 
har Naturstyrelsen den 20. februar 2015 afgivet en ”udtalelse” over klagerne.  
 
Udtalelsen er overfladisk, mangelfuld og på visse steder direkte forkert.  
 
En meget stor del af teksten i udtalelsen indeholder iøjefaldende,  vedholdende 
argumenter for, hvorfor klagepunkterne ikke kan prøves af Natur- og 
Miljøklagenævnet.  
 
Naturstyrelsens udtalelse fremlægges som bilag 7.  
 
På vegne sagsøger 2 og 3 har Landbrug & Fødevarer kommenteret 
Naturstyrelsens udtalelse i et skriftligt indlæg. Indlægget fremlægges i en 
opdateret udgave, dateret 7. april 2015, som bilag 8. 
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Det fremhæves særligt, at Naturstyrelsen i udtalelsen, på side 16 nederst, har 
indrømmet, at man ikke har foretaget konkrete konsekvensvurderinger, hvilket 
ville være en forudsætning for anvendelse af lempelsesbestemmelserne i 
miljømålsloven §§ 15-17. Det anføres således, at sådanne vurderinger blot kan 
foretages efterfølgende af kommunerne. En statslig myndighed med delegeret 
kompetence kan naturligvis ikke videredelegere afgørelseskompetencen til en 
anden myndighed (kommunalbestyrelserne) uden særskilt lovhjemmel hertil.  
 
Hertil kommer, at kommunalbestyrelsen er uden nogen som helst retlige 
beføjelser overfor forkert karakterisering af vandløb som følge af manglende 
anvendelse af lempelsesbestemmelserne, idet vandplanerne er bindende for 
kommunerne og for andre statslige og regionale myndigheder, jf. miljømålslovens 
§ 3, stk. 2.  
 
Det er derfor et meningsløst udsagn, når Naturstyrelsen i sin udtalelse på side 16 
nederst anfører, at: 
 

”Det bemærkes desuden, at der i forbindelse med den kommunale udmøntning af 
vandløbsindsatserne vil blive gennemført konkrete konsekvensvurderinger af de 
enkelte indsatser, med henblik på at sikre, at iværksættelse af de enkelte indsatser 
ikke vil få utilsigtede negative konsekvenser.” (understreget her). 

 
Denne prøvelse påhvilede det imidlertid Naturstyrelsen at foretage, idet 
Naturstyrelsen er den eneste myndighed, der har delegation og beføjelse til at 
foretage den konkrete prøvelse.  
 
Undskyldningen for Naturstyrelsens manglende prøvelse af 
lempelsesmulighederne, herunder ved konkrete konsekvensundersøgelser, under 
henvisninger til, at undersøgelserne blot kan foretages af kommunerne 
efterfølgende, gentages i Naturstyrelsens udtagelse på side 18, hvor styrelsen 
anfører, at: 
 

”Viden om, at betingelserne for at kunne anvende miljømålslovens § 15 er opfyldt, 
kan fx tilvejebringes ved den kommunale udmøntning af handleplanerne. I givet 
fald vil en indsats ikke blive gennemført…” (understreget her) 

  
Udsagnet er meningsløst, idet prøvelseskompetencen via lov, 
ministerbemyndigelse og delegation alene tilkommer Naturstyrelsen, hvis 
afgørelse er bindende for alle andre myndigheder.  
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Den citerede sætning i udtalelsen er vel det nærmeste man kommer en blank 
indrømmelse af, at Naturstyrelsen ikke har foretaget prøvelse af 
lempelsesbestemmelsernes anvendelighed, under henvisning til at disse alvorlige 
fejl og forsømmelser kan ”repareres” af andre myndigheder, hvilket imidlertid ikke 
kan lade sig gøre i juridisk henseende.  
 
 

5. Landbrugs- og m iljøt ekniske forhold – konsekvenser  af  vandplanernes 
vandløbsreguler ing 

 
5.1 Næ rm ere  om  de  tekn iske  forhold  og kon sekvense r a f vandplan e rnes 

vand løbsregu le rin g: 
  
 
5.1.1 Vandløbenes funktion  
 
  

Vandløbene  e r danne t – na tu rligt e lle r ved  gravn ing – for a t lede  ove rskyd ende  
vand  bort. Vandløbenes s tørre lse  og udseende  varie re r m ege t, fra  sm å grøfte r og 
hoveddræ n til s tore  åe r, d e r løbe r gennem  landskab e t i egen tlige  åda le . 
  
En  ræ kke  b iologiske  e lem ente r e r knytte t d irekte  til vand løbene . Plan te - og 
dyre live ts sam m ensæ tn in g a fhæ n ge r i høj grad  a f vand løbenes fysiske  og kem iske  
tils tand . God  økologisk tils tand  e r a fh æ n gig a f varie rede  bund- og strøm forhold , 
lav tilførse l a f organ isk stof (isæ r fra  sp ildevand) og vedvarende  vandføring (de r 
ska l væ re  vand  i vand løbe t he le  å re t). 
  
Mange  vand løb  – he runde r stort se t a lle  de  kunstigt skab te , og en  stor ande l a f de , 
de r gennem  århundrede r e r b leve t m odifice re t for at forbedre  a fvand in gsevnen  – 
har ikke  poten tia le t til a t unde rstøtte  e t væ rd ifu ld t økosystem . De ls e r de  
grund læ ggende  fysiske  forhold  for dårlige  (m angle nde  fa ld , ensarte t geologi m v.), 
de ls  kan  de r i læ nge re  pe riode r væ re  begræ nse t e lle r sle t in gen  vand føring. 
Danm arks Miljøu nde rsøge lse r har anslåe t, a t ca . 90 % a f a lle  vand løb  i Dan m ark 
e r regu le rede . 

  
 
5.1.2 Vandram m edirektive ts m ålsæ tn inge r og indsa ts  
  
 

Vandram m edirektive t har til form ål a t s ikre , a t ove rfladevandene  opnår m indst 
god  økologisk tils tand . God  økologisk tils tand  for ove rfladevande t e r de fine re t 
som  en  ”svag afvige lse  fra  en  tils tand  upåvirke t a f m enneske lig aktivite t 
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(referencetilstanden)”. Miljømålet for den økologiske tilstand er først og fremmest 
fastlagt gennem de biologiske kvalitetselementer. Derudover indgår 
hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer, der understøtter de 
biologiske kvalitetselementer.  
 
Vandløb er én af de nærmere definerede vandområdetyper.  
  
Den gode økologiske tilstand i vandløbene måles i 1. planperiode (2009-2015) i 
Danmark med Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Metoden bruges til at 
fastsætte den biologiske kvalitet ud fra sammensætningen af smådyrsfaunaen. 
Vigtige parametre for den biologiske vandløbskvalitet er vandkvalitet/-kemi, 
kvantitet (vandføring) og de fysiske forhold. Vandløbsfaunaen bliver påvirket af de 
tre faktorer, hvilket giver sig til udtryk i DVFI-værdien. 
  
DVFI-metoden er interkalibreret med lignende målemetoder i sammenlignelige 
EU-lande. Formålet med interkalibreringsproceduren har været at sikre, at der 
opstilles ensartede mål for den økologiske kvalitet i alle lande med samme 
vandløbstyper. 
  
Vandrammedirektivet opererer principielt med flere mål for den økologiske 
kvalitet end smådyrsfaunaen (bl.a. fisk og undervandsplanter). I næste plancyklus, 
der dækker perioden 2015-2021, indgår der miljømål for fisk og 
undervandsplanter i de danske vandløb. Vandrammedirektivet anvender et 
princip, der kaldes one out – all out. Det betyder, at et vandløb ikke opfylder 
miljømålet, hvis bare én tilstandsparameter (fx fisk) ikke er i god tilstand. Det 
betyder alt andet lige, at inddragelse af flere økologiske tilstandsparametre vil 
føre til ringere målopfyldelse. 
 
Vandplanernes indsatskrav i de endelige vandplaner omfatter forskellige former 
for restaureringer. Hertil skal lægges den mulige effekt af 
vedligeholdelsesforskrifterne i Vandplanernes retningslinjer (nr. 18-22), der i 
henhold til planerne har bindende virkning for myndighedernes fysiske 
planlægning og administration. I bilag 7 t il direktivet findes endvidere lignende 
forskrifter for vedligeholdelsespraksis, som vil påvirke alle danske vandløb, og 
dermed hele det afvandede land. 
  
 Følgende indsatser på konkret udpegede vandløbsstrækninger indgår i 
vandplanerne: 
 

• Restaure rin g a f vand løb sstræ kninge r: Udlæ gnin g af sten  og gyde grus 
genslyngn ing a f vand løbe t. Restaure rin g vil også  reduce re  
a fvand in gsevnen , og de rm ed  påvirke  dyrkn ingsm ulighede rne  på  
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landbrugsarealerne i oplandet. I modsætning til ved ændret 
vedligeholdelse, er der dog lagt op til fuld erstatning ved denne 
indsatsform, og ikke blot kompensation. Alligevel er der adskillige 
fortilfælde fra denne type sager, hvor lodsejerne ikke mener, at de har 
fået fuld erstatning for deres tab. 

 
• Åbning af rørlagte  stræ kn inge r p å  tvæ rs a f landbru gsarea le r: Ned gravede  

vand løb  ska l åb nes igen . Også  i de tte  tilfæ lde  e r de r lagt op  til fu ld  
e rsta tn in g til lodse je rne . Dog ska l de r tages højde  for den  m ege t 
indgribende  virkn ing, åbn ingen  af de  rørlagte  vand løb  kan  få  på  
m arkstrukturen  og m ulighede rne  for ra tione l d rift  a f a rea le rne . Ofte  vil 
m arke rnes form  og s tø rre lse  gøre  dem  m indre  egnede  til e ffektiv 
p roduktion . Desuden  m å de t forven te s, a t de r kom m er e t krav om  9 m  
dyrkn ingsfri randzone r p å  begge  side r a f vand løbe t, hvilke t vil påføre  
landm anden  yde rlige re  gene r og tab . Endvide re  vil de r væ re  e t øge t 
ved ligeholde lse sbehov, og i nogle  vand løb  vil de r ses en ned-
/sam m enskridn ing a f van d løbe t, hvilke t h ar væ re t å rsagen  til, a t de t i s in  
tid  b lev rørlagt. Sam le t se t e r de r de rfor s tor risiko  for tab  for lodse je ren  
ved  åbn ing af rørlagte  stræ kninge r. 

 
• Fje rne lse  a f spæ rringe r: Denne  indsa ts dæ kke r ove r m ange  forske llige  

indgreb , fra  fje rne lse  a f d am bru gsan læ g til æ ndrin g a f rørove rkørsle r og 
fje rne lse  a f styrt. Også  de nne  indsa tstype  e r regu le ringssage r m ed  re t til 
e rsta tn in g, m en  indsa tse n  kan  m edføre  tab , de r ikke  nødvendigvis b live r 
fu ld t dæ kke t. Eksem pe lvis vil s lø jfn ing a f e t s tyrt på  vand løbe t kunne  
bevirke , a t de r ske r en  øge t transport a f sand  og jord , de r a fle jre s på  
uhe ld ige  stede r. Følgen  kan  b live , a t de r opstå r fla skehalse  på  vand løbe t, 
så  vande t ikke  kan  bortle des hurtigt nok. Konsekvensen  vil væ re  forrin ge t 
a fvand in g af a rea le rne .    

  
  

5.1.3 Behov for a fvand in g i forb inde lse  m ed  landbrugsm æ ssig udnytte lse  a f a rea le rne  
 
 
I Danm ark e r store  a rea le r he lt a fhæ n gige  a f tils træ kke lig a fvand in g, da  de r e r ta le  
om  lavland  m ed  ove rsku dsnedbør. Tid lige re  var s tore  de le  a f lande t sum pe t i 
s tørre  e lle r m indre  om fan g, og de rfor ikke  egne t til in tensiv landbru gsproduktion , 
til trods for de  e lle rs gode  dyrkn ingsbe tin ge lse r. 
 
Den  frie  d ræ ningsre t i henhold  til vand løbslovens § 3 e r en  he lt cen tra l 
be stem m else  i vand løbsregu le rin gen .  
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Der er gennem århundreder blevet gennemført store og små afvandingsprojekter 
overalt i landet. I dag er omkring halvdelen af Danmarks areal drænet, enten med 
drænrør eller åbne grøfter. De fleste vandløb er i den sammenhæng blevet 
reguleret, og der er typisk sket en meget nøje tilpasning af afvandingssystemerne 
og vandløbenes dimensioner. Vandløbenes dimensioner er således nøje tilpasset 
dræn og grøfters udløbsdybde og vandtilførsel.  
  
Drænsystemernes funktion hænger derfor meget nøje sammen med vandløbenes 
dimensioner og løbende opretholdelse af tilstrækkelig afvandingskapacitet. 
Blandt andet af denne årsag er der udarbejdet regulativer for mange danske 
vandløb, hvor vandføringsevne og vedligeholdelseskravene er beskrevet nøje. 
Regulativerne har i deres udgangspunkt taget højde for de afvandingsmæssige 
behov.  
  
For at få vandet væk, og få det væk i tilstrækkelig dybde til at dyrke 
landbrugsafgrøder og skovtræer, er langt hovedparten af alle vandløb uddybet og 
udrettet (”stærkt modificerede”). I størrelsesordenen 1,6 millioner ha af Danmarks 
landbrugsareal på 2,6 millioner ha er afvandet ved nedgravning af drænrør. 
Dræning ved nedgravning af drænrør er primært gennemført i jævne lerede 
morænearealer i Østdanmark øst for hovedopholdslinjen og i Vendsyssel. 
Yderligere betydelige arealer er drænet ved gravning af drængrøfter og 
uddybning af vandløb. Dræning via grøfter og uddybning af vandløb omfatter 
primært de sandede flade arealer i Jylland vest for hovedopholdslinjen. I marsken 
drænes ved hjælp af gravede grøbler, som er gravede render med dræning til 
formål. 
  
Danmarks Miljøundersøgelser anslår, at i størrelsesordenen 90 % af alle vandløb 
er regulerede. I det åbne land er andelen sandsynligvis endnu højere, da mange 
af de uregulerede vandløb ligger i skov- og naturområder.  
  
Det anslås, at der i alt er nedgravet omkring 1 million km drænrør i Danmark. 
Drændybden er som regel ca. 1 meter under terræn, for at sikre tilstrækkelig 
mulighed for rodudvikling hos afgrøderne. 
  
Den afvanding, der hermed er gennemført, er hele det vitale grundlag for den 
landbrugsproduktion, vi kender i dag. Desuden er den afvanding, landbruget 
gennem tiden har gennemført, også forudsætningen for byer og 
infrastrukturanlæg, og hele det danske kulturlandskab er dybt afhængigt af 
velfungerende afvanding. 
  
Afvandingsdybden er helt afgørende for høstudbytterne. Typisk er der drænet i 
ca. en meters dybde under terræn for at sikre optimal rodudvikling og vækst. 
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Således kan en halvering af afvandingsdybden medføre en halvering af 
høstudbyttet, simpelthen fordi planternes rodsystem halveres. 
  
Afvandingens betydning for rentabel planteproduktion er velkendt og 
velbeskrevet i litteraturen. I forbindelse med nyere analyser skriver agrohydrolog, 
cand.agro. Robert Nøddebo Poulsen og udviklingschef Ole Mark, DHI (Dansk 
Hydraulisk Institut): ”En ordentlig afvanding udgør bortset fra solens indstråling nok 
den vigtigste faktor for dyrkning af kulturplanter i Danmark”. Cand.agro., ph.d. 
Casper Szilas, skriver: ”Rationel moderne landbrugsdrift vil ikke kunne lade sig gøre 
uden denne afvanding”. 
  

 
5.1.4 Effekt af reduceret vandløbsvedligeholdelse 
  
 

Der er tvivl om den faktiske miljøeffekt ved at reducere vedligeholdelsen. I nogle 
tilfælde vil det givet medføre forbedringer, mens det andre steder vil være 
virkningsløst eller måske endda skadeligt for biologien. Der er desuden særdeles 
stor usikkerhed om de arealmæssige konsekvenser ved reduceret 
vandløbsvedligeholdelse. I forbindelse med forberedelsen af vandplanerne, blev 
der gennemført et projekt, der havde til formål at udvikle en model til vurdering af 
de arealmæssige konsekvenser ved at reducere eller ophøre med 
vandløbsvedligeholdelsen. Det blev konkluderet, at det ikke var muligt at vurdere 
effekterne ved brug af simple antagelser, hvilket var en af grundene til, at 
virkemidlet ændret vedligeholdelse (muligvis) blev taget ud af vandplanerne. I 
juridisk henseende er virkemidlet, trods ministerudtalelser om det modsatte, 
endnu ikke taget ud af vandplanerne. Senere har en nærmere faglig udredning 
vist samme resultat: Betydningen for afvandingen er ikke til at forudsige på basis 
af standardbetragtninger, men kræver detaljeret viden om afstrømningsforhold, 
dræn, vandløbsdimensioner og størrelsesordenen af de faktiske ændringer i 
vedligeholdelsen (Orbicon mv. 2015). Forfatterne konkluderer ”Idet der ikke kan 
konstateres en entydig sammenhæng mellem ændring i vedligeholdelse og ændring i 
vandstand, vurderes den foreslåede metode ikke at være egnet til at forudsige 
konsekvenserne af en given ændring af vedligeholdelsen”. Tilbage står imidlertid, at 
vandplanernes retningslinjer og t ilhørende bilag fortsat lægger op til, at 
vedligeholdelsen skal begrænses mest muligt. 
  
Dræning er meget omkostningsfuldt, så de arealer, der er drænet, er kun blevet 
det, fordi der er et stort behov herfor, hvis jorden skal kunne dyrkes på en effektiv 
og rentabel måde. Afvandingen er sket til den dybde, der er nødvendig for 
dyrkningen, hverken mere eller mindre. Så snart vandet stiger i vandløbene, stiger 
vandet typisk helt tilsvarende i den jord, der afvandes til vandløbene. Hermed 
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reduceres udbytterne, og desuden reduceres sikkerheden for at kunne bjerge 
høsten; sandsynligheden for længerevarende oversvømmelser vil stige markant 
med dårligere vandafledning. Samtidig reduceres funktionen af de afløb, der 
oprindeligt udmundede umiddelbart over vandspejlet, fordi rørene vandstuves i 
længere perioder. Hvis drænrør skal holdes fri for sediment og tilstopning, er det 
som regel nødvendigt, at der er frit afløb over vandspejlet det meste af tiden. 
Konsekvensen af reduceret vandløbsvedligeholdelse vil derfor være, at 
drænrørene enten bliver gradvist tilstoppede, med forsumpning af de dyrkede 
arealer til følge, eller, i bedste fald, vil der være behov for vedvarende og 
omfattende renovering af drænsystemet. Omkostningerne til vedligeholdelse af 
drænsystemet kan betyde, at det ikke længere vil være rentabelt at dyrke 
arealerne. 
  
De 1,6 millioner ha, der er drænet med drænrør, er særligt følsomme for selv små 
vandspejlsstigninger. Det skyldes, at drænrørene og det uddybede vandløb er 
anlagt samtidigt, og som et samlet afvandingsanlæg, hvor vandløbet netop er 
uddybet t ilstrækkeligt til at sikre drænrørene fr it udløb over vandspejlet, under 
forudsætning af at vandløbet vedligeholdes. Vandløbsvedligeholdelse omfatter, at 
vandplanterne (grøden) skæres ned og fjernes, og aflejret sediment graves op, 
således at bunden ikke hæves, og således at vandets frie strømning i vandløbet 
ikke forhindres. Så snart vedligeholdelsen reduceres, vil vandspejlet stige op i 
drænrørene, som derved kan miste deres selvrensende effekt. Drænrørene 
tilstoppes af sediment, og drænanlæggene ødelægges. Effekten kan vise sig langt 
fra vandløbene, og selv mindre stigninger i vandspejlet og ændret 
vandløbsskikkelse, som følge af ændret vedligeholdelse eller restaurering, vil 
kunne medføre forringet effekt af hele eller dele af det påvirkede drænsystem. 
Den reducerede effekt skyldes sammenfattende flere faktorer: 
  

o Dårlige re  flow/større  vandm odstand  ved  neddykke t a fløb  
 

o Mindre  se lvrensende  e ffekt i d ræ nrørene  som  følge  a f nedsa t flow; 
tils topn ing og yde rlige re  nedsa t funktion  a f d ræ nrørene  (se lvforstæ rkende  
e ffekt) 

 
o Tilstopn in g/tilgron ing a f d ræ nrørenes m undin ge r som  følge  a f æ ndre t 

(indsnæ vre t) vand løbsprofil; ris iko for fu ldstæ ndig ophør m ed  funktion  a f 
he le  de t d ræ nede  a rea l. 

  
Naturstyre lsen  har, ind en  reduce re t grødeskæ ring b lev love t fje rne t som  
virkem idde l i forb inde lse  m ed  den  p olitiske  væ ksta fta le  for fødevare r i ap ril 2014, 
m ed  baggru nd  i e t (cita t) "groft skøn" baseret på en (citat) "gennemsnitsantagelse" 
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lagt til grund, at Vandplanernes indsatskrav om fysiske forbedringer ville medføre 
dyrkningsmæssig negativ påvirkning af 30.000 ha.    
  
En række kritikere har, baseret på analyser og faglig argumentation anført, at 
dette grove skøn baseret på en antagelse er alt for lavt, og at den reelle påvirkning 
af vandplanernes daværende indsatskrav, der oprindeligt omfattede 7.300 km 
vandløb, potentielt kunne være ødelæggende for afvandingen af helt op til 
650.000 ha, bl.a. på grund af påvirkning af drænrør, og på grund af stuvning 
opstrøms vandløbsstrækninger med indsatskrav. 
  
Samlet set vil reduceret vedligeholdelse, som der lægges op til i vandplanernes 
retningslinjer og planernes bilag 7, kunne medføre følgende konsekvenser:: 
  

o Markant lave re  udbytte r og større  risiko for egen tlig m isvæ kst 
o Ringe re  kva lite t a f a fgrøde n   
o Større  udvaskn ing af næ ringssa lte   
o Dårlige re  m ulighed  for a t køre  m ed  m askine r 
o Større  risiko for skovdød  og øde lagte  na tu rom råde r 
o Øde lagte  bygnin ge r, vandfyld te  kæ ldre  e tc. 

 
Som  bilag 9 fremlægges uddrag af et foredrag, som professor Christian Thorup-
Kristensen for nyligt afholdt i tilknytning til Københavns Universitet. Professoren 
er en af Danmarks førende specialister indenfor området.  
 
De fremlagte slides viser effekten af selv små vandstandsstigninger som følge af 
forøgelse af vandstanden og deraf følgende nedsættelse af drænenes effekt.  
 
De illustrerede forsøg viser bl.a., at vandmætning af jorden dækkende den 
nederste halvdel af plantens rod i blot 5 dage, halverer plantens top (udbyttet), 
dette vil i givet fald påføre de berørte landmænd uoverskueligt store afgrødetab. 
 

 
5.1.5 Identifikation og karakterisering af vandløb – betydning for miljømål og fremtidige 

indsatskrav 
 

Identifikation af vandforekomsterne er defineret i vandrammedirektivet og den 
tilhørende vejledning fra Kommissionen, Guidance document No 2 fra 2003 om 
Identification of Water Bodies, fremlægges som bilag 10. Identifikationen er med 
til at sætte den ydre ramme for, hvilke vandforekomster (i dette tilfælde vandløb), 
der skal tages med i vandplanerne, og som følge deraf tildeles miljømål 
(biologiske såvel som kemiske). Denne proces har derfor potentielt set meget stor 
betydning for omfanget af indsatsbehov og negative følgevirkninger af 
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indsatserne, fx forsumpning og oversvømmelser af landbrugsarealer. Det er 
derfor meget betydningsfuldt, om Kommissionens vejledninger følges, eller om 
der sker en nationalt bestemt overimplementering (i disse sager tillige en 
”underimplementering” af lempelsesbestemmelserne, der end ikke er prøvet), 
således som det er sket i Danmark. 
 
For vandløb gælder, at Kommissionen lægger op til at inkludere tre 
størrelsesklasser af vandløb i vandplanerne (jf. vandrammedirektivets bilag II): 
Vandløb med oplande på 10-100 km2, vandløb med oplande på 100-1.000 km2, 
vandløb med oplande på 1.000-10.000 km2 og endelig vandløb med oplande på 
over 10.000 km2. De helt små vandløb med oplande under 10 km2 skal således 
ikke tages med i planerne. 
 
Naturstyrelsen ser imidlertid, uden hjemmelsmæssig forankring i miljømålsloven 
eller dens forarbejder, bort fra de fælleseuropæiske anbefalinger, og har i stedet 
indført sit eget system, som opdeler vandløbene i følgende klasser, som tager 
udgangspunkt i følgende oplandsstørrelser: oplande < 10 km2 (typologi 1), 
oplande 10-100 km2 (typologi 2) og oplande > 100 km2 (typologi 3). Denne 
opdeling betyder, at der i Danmark tages markant flere vandløb med end 
direktivet lægger op til. Det skønnes, at omkring halvdelen af alle vandløb i de 
danske planer er de små type 1-vandløb, der kan udelades, som det er tilfældet i 
de øvrige medlemsstater. Derved ville de danske planer kun omfatte ca. 10.000 
km vandløb, og ikke 19.000 km, som det er tilfældet nu. 
 
En stor del af de små vandløb (oplande < 10 km2) har typisk ringe fald og kan 
periodevis tørre helt ud. Deres natur- og miljømæssige potentiale er derfor 
overordnet set meget ringere end de større vandløbs, og desuden er en del af 
dem kunstigt gravet. Ved at tage de ca. 9.000 km små vandløb med i planerne, 
opnår man derfor 1) at de danske vandløbs miljøtilstand fremstår ringere end 
nødvendigt, når man foretager en sammenligning med andre lande og 2) at der 
derfor er et meget større indsatsbehov, da disse små grøfter med ofte ringe 
miljøpotentiale, skal bringes op i en tilstand, de ikke naturligt vil kunne opfylde.  
 
Da en stor andel af de små vandløb er beliggende i flade områder, vil selv små 
vandstandshævninger kunne føre til store negative konsekvenser på de 
omkringliggende arealer (ved flade arealer vil hele marker kunne forsumpe, da 
hele overfladen typisk vil blive ramt af et stigende vandspejl). 

 
 
5.1.6 Karakteriseringen af vandforekomster – naturlige, kunstige eller stærkt 

modificerede vandløb 
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I henhold til vandrammedirektivet skal der ske en opdeling af vandforekomsterne 
(her vandløbsstrækninger) i henholdsvis naturlige, stærkt modificerede eller 
kunstige. Udpegningen som enten naturlig, kunstig eller stærkt modificeret har 
betydning for de miljømål, vandløbet skal leve op til. Karakteriseringen har stor 
betydning for 1) hvilken tilstand, der skal opnås og 2) hvilke indsatser, der kan 
komme på tale. I kunstige og stærkt modificerede vandløb er der kun krav til 
vandkvaliteten (godt økologisk potentiale), mens der ikke skal ske ændringer af 
vandløbets fysiske forhold (fx restaurering og ændringer (reduktioner) i 
vedligeholdelsen). 
 
Naturlige vandløb skal leve op til god økologisk tilstand, hvilket både kræver god 
vandkemi og opfyldelse af en række biologiske tilstandskrav. For at opfylde 
miljømålene, kan det i de naturlige vandløb komme på tale at forbedre de fysiske 
forhold, fx ved at restaurere vandløbsstrækninger eller se nærmere på 
vedligeholdelsen. Kunstige eller stærkt modificerede vandløb skal derimod kun 
leve op til godt økologisk potentiale. Her er der udelukkende krav til vandkemien, 
hvorimod manglende målopfyldelse grundet dårlige fysiske forhold accepteres 
uden krav om indsats. Der skal således ikke ske restaureringer, reduceret 
vedligeholdelse og lignende i kunstige og stærkt modificerede vandløb, og 
vandløbenes rolle i forbindelse med markernes dræning vil derfor ikke blive 
ændret i negativ retning. Netop derfor er det af helt afgørende betydning, at 
Naturstyrelsen foretager en meget grundig konkret og individuel prøvelse – også 
af lempelsesmulighederne - forud for endelige og bindende administrative 
afgørelser om vandløbsstrækningernes karakterisering. Afgørelsernes 
konsekvenser kan således være særdeles alvorlige for de berørte landmænd. 
 
Kategorien kunstige giver næsten sig selv; her er tale om vandløbsstrækninger, 
der er gravet af mennesker, typisk i forbindelse med afvandingsprojekter. De 
kunstige vandløb har sikret afvanding af sumpede områder, som derved er blevet 
gjort egnede til landbrugsmæssig anvendelse. 
 
I Danmark er der etableret kunstige vandløb i århundreder. Gravearbejdet er 
således ikke noget, der hører de seneste 100-150 år til. Derfor er det helt 
misvisende at antage, som Naturstyrelsen har gjort det, at blot fordi et vandløb 
kan findes på de kort, der kaldes de høje målebordsblade (fra perioden 1842-
1899), vil der være tale om et naturligt vandløb. Denne antagelse har 
Naturstyrelsen imidlertid fejlagtigt lagt t il grund for vandplanernes karakterisering 
af vandløb, hvilket betyder, at alt for mange vandløb karakteriseres som naturlige. 
Naturstyrelsen har herved sat skønnet under regel og udeladt den pligtige 
konkrete og individuelle prøvelse. Ved at granske ældre kort, fx sognekort og 
matrikelkort fra perioden omkring udskiftningen i slutningen af det 18. 
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århundrede og starten af det 19. århundrede, er det tydeligt, at en lang række 
moser og sumpområder er blevet afvandet ved gravning af vandløb i årene frem 
mod perioden, hvor de høje målebordsblade stammer fra, dvs. inden 1842-99. 
Naturstyrelsen har til trods for dette valgt ikke at inddrage bedst tilgængelige 
viden, men vedholder med at anvende de meget nyere høje målebordsblade, der i 
mange tilfælde er fra de sidste årtier af 1800-talllet. 
 
Naturlige og stærkt modificerede vandløb har alle oprindelse som naturligt 
forekommende vandløb. De stærkt modificerede strækninger er således stærkt 
regulerede, naturlige vandløb. Reguleringen – fx uddybning og kanalisering – har 
ofte til formål at sikre afvanding, sejlads mv. Desuden er en del vandløb forlagt, så 
deres løb afviger fra det oprindelige. En strækning kan udpeges som stærkt 
modificeret, hvis modifikationen tjener et væsentligt formål, og hvis ændringerne i 
de fysiske forhold er af afgørende betydning for funktionen, og ikke tillader 
opfyldelse af kravet om god økologisk tilstand. 
 
Vandrammedirektivet og mere specifikt Kommissionens vejledning vedr. 
udpegning af stærkt modificerede vandforekomster anviser helt specifikt, at 
netop hensynet til dræning/afvanding af arealerne kan anvendes som 
begrundelse for at udpege en strækning som stærkt modificeret. EU’s Guidance 
document no. 4 on Identification and Desigation of Heavily Modified and Artificial 
Water Bodies fremlægges som bilag 11. 
 
Naturstyrelsen har imidlertid – direkte direktiv- og lovstridigt - valgt ikke at 
anvende hensyn til afvanding (dræning) af landbrugsarealer som begrundelse for 
at karakterisere en vandløbsstrækning som stærkt modificeret. I den forbindelse 
har man ligeledes valgt ikke at gennemføre de nødvendige vurderinger af de 
økonomiske konsekvenser, der er en forudsætning for at kunne begrunde en 
karakterisering som stærkt modificeret vandforekomst (miljømålslovens § 15). Af 
disse grunde er en lang række helt åbenlyst stærkt modificerede strækninger 
fejlagtigt angivet som naturlige, og de skal af samme årsag leve op til kravet om 
god økologisk tilstand i stedet for den lempeligere målsætning godt økologisk 
potentiale, hvor evt. indsatsbehov udelukkende drejer sig om vandkemien 
(spildevand, miljøfarlige stoffer mv.). Resultatet af denne fremgangsmåde bliver, 
at færre vandløb kan leve op til målsætningerne, og at flere vandløb får et 
indsatsbehov. Idet vandløbene er blevet stærkt modificeret for at sikre 
afvandingen og direkte indgår som en integreret del af hele afvandingssystemet, 
vil selv små ændringer (vedligeholdelsespraksis, restaureringer) kunne føre til 
nedsat funktion af dræn mv, hvilket vil påvirke markdriften negativt. 
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5.1.6.1 Aggregering af vandløbsstrækninger: 

 
 
Det er muligt at slå vandløbsstrækninger sammen, hvis de har samme 
karakteristika. På den måde er det muligt at reducere antallet af vandforekomster 
i planerne og derved lette overvågning, planlægning og administration. 
 
I de danske vandplaner er der eksemler på, at aggregering har ført t il, at 
forskellige vandløbsstrækninger alene af den grund får tildelt en ukorrekt 
karakterisering. Eksempelvis er en erkendt kunstig strækning slået sammen med 
andre strækninger, der er karakteriseret som naturlige. Da de naturlige udgør 
majoriteten af den samlede længde af de aggregerede strækninger, har 
Naturstyrelsen valgt at udpege dem alle – også den kunstige – som værende 
naturlige. 
 
En af de helt centrale årsager til at adskille den ene vandforekomst fra den anden, 
er, hvis der er tale om en anden udpegning – fx kunstig vs. naturlig. 
Naturstyrelsens praksis strider mod dette princip, og i det nævnte eksempel fører 
fremgangsmåden til, at en kunstig strækning skal leve op til de skrappere 
målsætninger, der gælder for naturlige vandløb – og derved potentielt skal have 
forbedret de fysiske forhold, fx ved restaureringer. 

 
 
5.1.7 Flere økologiske tilstandsparametre og one out – all out – gør det meget sværere 

at opfylde miljømålene 
 

Miljøtilstanden i vandløb bliver i de kommende vandområdeplaner, der gælder for 
perioden 2015-2021, vurderet på baggrund af tre biologiske kvalitetselementer: 
Fisk, planter og smådyr (insekter, krebsdyr mv., udtrykt som DVFI). I første 
planperiode har man kun vurderet tilstand og indsatsbehov på baggrund af én 
enkelt parameter (DVFI).  Desuden skal vandets kemiske tilstand være god. 
 
Anvendelsen af tre kvalitetselementer betyder, at det alt andet lige vil blive 
sværere at leve op til det samlede krav om mindst god økologisk tilstand nu end i 
1. generation af vandplaner, da planter, fisk og bunddyr ikke nødvendigvis har 
samme følsomhed over for påvirkninger, og da vandrammedirektivet opererer 
med one out – all out-princippet. Fejler bare ét kvalitetselement, er der ikke 
målopfyldelse.  
 
En analyse af Naturstyrelsens egne data viser, at der i dag kun er kendskab til 
tilstanden for alle tre kvalitetselementer på godt 1.900 km ud af den samlede 
strækning på 19.000 km. Der er kun registreret god tilstand for alle parametre på 
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231 km, svarende til 12 % af alle vandløb med tilstrækkelige data. Underligt nok 
vurderer styrelsen, at der er god tilstand på 30 % af alle strækninger, til trods for 
1) at det står værre til på de undersøgte strækninger og 2) at det logisk set er 
mere sandsynligt, at de ikke-undersøgte vandløb alt andet lige har en lavere 
målopfyldelse end de undersøgte, idet der typisk vil være en overrepræsentation 
af større vandløb med rimelige fysiske forhold.  Årsagen til Naturstyrelsens store 
optimisme mht. miljøtilstanden kendes ikke. Den er ikke underbygget af forskning 
og overvågningsresultater. 
 
Under alle omstændigheder vil langt hovedparten af vandløbene ikke opfylde 
miljøkravene fremadrettet. Væsentlige årsager er den danske topografi – r inge 
fald og små oplande uden meget vandafstrømning – og måden, det danske 
landskab er udformet og udnyttet på; mere end 60 % af det samlede areal 
anvendes til landbrug.  

 
 
5.1.8 Skrappere miljøkrav betyder langt større indsatsbehov i fremtiden: 

 
 
One out – all out-princippet betyder, at medtagelsen af for mange vandløb i 
forhold til det krævede, der måske ikke betyder så meget ifm. målopfyldelse i 1. 
planperiode, fremover kan føre til, at mange vandløb fremover ikke kan leve op til 
miljøkravene, hvilket vil resultere i et stort behov for indsats. Planter og fisk er i 
mange tilfælde mere sårbare miljøparametre end smådyrene (DVFI), der er eneste 
økologiske tilstandsparameter i 1. planperiode. I mange tilfælde vil mindre tiltag, 
fx udlægning af sten og grus, således ikke være nok til at sikre opfyldelse af 
miljømålene. Vandløbene skal måske i stedet føres tilbage til en tilstand, der er 
tæt ved den helt naturlige. Dette vil resultere i enorme omkostninger til det 
praktiske arbejde og ikke mindst erstatninger for de mange tusinde hektar 
landbrugsarealer og bebyggede områder, der vil blive vandlidende. 
 
Det er derfor sammenfattende rimeligt at antage, at såfremt der kun må være en 
mindre afvigelse fra uforstyrrede forhold, som er vandrammedirektivets 
beskrivelse af den gode økologiske tilstand, for så vidt angår tilstedeværelsen af 
fisk, planter og smådyr, vil der være behov for at foretage dramatiske ændringer i 
vandløbenes udseende.  
 
En yderligere, endnu ubekendt, faktor er tilstand og indsatskrav forbundet med 
den biologiske parameter fytobentos, der er bundlevende alger. Fytobentos er et 
økologisk kvalitetselement på linje med fisk, planter og smådyr (DVFI). Der er 
endnu ikke fastsat miljømål for fytobentos. Hvis og når dette kvalitetselement 
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indføres, må det forventes at føre t il, at den samlede målopfyldelse efter one out 
– all out-princippet falder yderligere. 
 
One out – all out-princippet og de langt større indsatskrav, der forventes at følge i 
kølvandet på inddragelsen af fisk, planter og måske fytobenthos, gør det 
yderligere relevant at følge vandrammedirektivet og de tilhørende vejledningers 
forskrifter, så der udelukkende tages de krævede vandløb med i planerne, og de 
inkluderede strækninger karakteriseres korrekt. 
 

 
5.1.9 Særligt om hydromorfologiske kvalitetselementer 
 
 

Vandrammedirektivets bilag V lægger op til, at der skal ske en bedømmelse af en 
række hydromorfologiske kvalitetselementer. I Danmark er der i forbindelse med 
første generations vandplaner ikke foretaget en systematisk klassificering af 
hydromorfologien.  
 
Hvis der skal opnås god økologisk tilstand, gælder det for alle de 
hydromorfologiske kvalitetselementer, at der skal være ”Forhold svarende til, hvad 
der er specificeret for de biologiske kvalitetselementer”. Det er således klart, at 
hydromorfologiske elementer vil fungere som støtte for de biologiske elementer, 
når der er tale om at opnå god økologisk tilstand. Det er imidlertid et meget 
væsentligt faktum, at virkemidler ikke meningsfyldt kan placeres på 
vandløbstrækninger med en rimelig sikkerhed for, at vandøkosystemets struktur 
og funktion lever op til den ønskede tilstand, hvis ikke der er foretaget en 
hydromorfologiske klassificering. 
 
Hvis der til gengæld skal opnås høj økologisk tilstand, så gælder det, at de 
hydromorfologiske kvalitetselementer ikke kun er støtteparametre til de 
biologiske kvalitetselementer, men at følgende jf. vandrammedirektivets tekst skal 
opnås: 
 

1. Strømningens volumen og dynamik samt den deraf følgende forbindelse 
til grundvandet afspejler fuldstændig eller næsten fuldstændig uberørte 
forhold.  

 
2. Vandløbets kontinuitet forstyrres ikke af menneskelig aktivitet og muliggør 

akvatiske organismers uhindrede vandring samt sedimenttransport.  
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3. Kanalmønstre, bredde- og dybdevariationer, strømningshastigheder, 

bundforhold samt bredzonernes struktur og tilstand svarer fuldstændig 
eller næsten fuldstændig t il uberørte forhold. 

 
Den mangelfulde inddragelse af hydromorfologien i udarbejdelsen af 
vandplanerne bidrager t il, at der iværksættes indsatser, som kun i begrænset 
omfang eller slet ikke vil være i stand til at løfte den økologiske kvalitet i 
vandløbene. Dette vil føre til regulering i strid med det EU-retlige 
proportionalitetsprincip. 

 
 
5.1.10 Forkert klassifikation af vandløbene – manglende prioritering af formål og 

indsatsbehov 
  
 

Det grundlæggende problem i de anfægtede vandplaner er en fejlagtig antagelse 
om, at alle typer vandløb kan og skal behandles under ét. Vandløbslovens formål 
er samtidig fremme af afvanding og miljø i alle vandløb, og vandplanernes 
gennemførelse i Danmark er baseret på en forestilling om, at stort set alle de 
udpegede vandløb er naturlige og ikke-modificerede, hvorfor de skal leve op til 
målsætningen om mindst god økologisk tilstand – en tilstand hvor der kun er en 
meget svag påvirkning, i forhold til en situation helt uden menneskelig aktivitet. 
  
Betragtningen, om at alle vandløb kan opnå en god miljøtilstand, medfører en 
række uheldige følgevirkninger: 
  
o Der opstille s u rea listiske  og uopnåe lige  m iljøm ål for m an ge  vand løb , 

 
o Indsa tsen  b live r u fokuse re t; m id le r og om kostn in ge r sp redes ud  ove r a lt for 

m an ge  vand løb , i s tede t for a t gøre  n oge t virke lig god t i de  vand løb , de r h ar 
e t god t po ten tia le  for høj na tu rkvalite t, 

 
o I be stræ be lse rne  på  a t op fylde  m ålene  ivæ rksæ tte s en  indsa ts, de r e r dyr og 

ine ffektiv, til skade  for lodse je re , s ta t, kred itgive re  og e je re  a f huse , 
insta lla tione r og in frastru ktur. 

  
De t danske  landskab  e r, som  eksem pe lvis de t hollandske , stæ rkt p ræ ge t a f 
in tensiv a rea lanvende lse  og stor be fo lkn ingstæ thed . Danm ark e r ikke  og vil ikke  
kom m e i næ rheden  af den  upåvirkede  tils tand . De t e r de rfor illusorisk a t fore stille  
sig, a t m an  i s tor stil kan  friholde  eksem pe lvis vand løbene  fra  den  om fa ttende  
ku ltu rpåvirkn in g. Man  kan  sagtens stille  krav til vandkvalite t og tillæ gge  
vand løbene  be tydn in g som  spredn in gskorridore r, m en  for en  stor de ls 
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vedkommende bør man forholde sig realistisk og pragmatisk til de faktiske 
forhold.  
  
Den gennemførte vandløbsklassifikation er udtryk for, at Naturstyrelsen ikke har 
formået at indse, at en lang række vandløb primært har et afvandingsmæssigt 
formål, mens andre har store naturmæssige kvaliteter.  
 
 

5.1.11 EU-baseret kritik af Naturstyrelsens implementering: 
 
 
EU-Kommissionen har i marts 2015 offentliggjort en evalueringsrapport 
(Screening Assessment of Draft Second Cycle River Basin Management Plans-
rapporten) fokuserer på evaluering af de ændringer medlemsstaterne antages at 
foretage i anden generationsvandplanerne i forhold til første 
generationsvandplanerne, der er genstand for prøvelse i denne sag. 
 
Af rapporten fremgår det bl.a. (side 47), at Danmarks vandplaner for Jylland og 
Fyn har fået en rød, sur, smiley med kommentaren: 
 

”No information or further methodological explanation found on GEP difinition”. 
 
Rapporten fremlægges som bilag 12. 

 
 
6. Sagsfrem st il l ing og konkret e bem ærkninger  – sagsøger  1 landm and Søren 

Halt rup, Varde: 
 
 
6.1 Ind ledende  beskrive lse  a f bedriften  
 

Søren  Haltrups bedrift e r be liggende  Askæ rgårdve j 92, 6800 Varde . Søren  e r 8. 
gene ra tion  på  gården , som  h an  ove rtog i 2003. Ejendom m en e r be ligge nde  i 
Varde  Kom m une  og e r om fa tte t a f vandp lanen  for Vadehave t bilag 13 (1).  
 
Søren  Haltru p  råde r ove r 152,45 ha , hvoraf h an  e je r 53,71 ha . De  re ste rende  
98,74 h a  forp agte r han . På  bedriften  opdræ tte s kvæ g, he runde r am m ekøe r. I a lt 
e r de r 45,97 DE p å  bedriften . Søren  Haltrup  ønske r på  sigt a t udvide  bedriften  
(bilag 14 (1)). 
 
Bedriftens landbrugsarea le r dyrkes hovedsage ligt m ed  vin te rhvede , vårbyg og 
rug. Bedriften  e r i dag se lvforsynende  i re la tion  til fode r til dyrene . 
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Søren Haltrup driver gården med hjælp fra en lærling, da han selv har arbejde i 
offshore-branchen ved siden af landbruget. 

 
Langs Søren Haltrups marker løber flere forskellige vandløb, som er medtaget i 
vandplanen, herunder Varde Å, som er et større, naturligt vandløb, hvilket Søren 
Haltrup anerkender og accepterer. 
 
Imidlertid er også vandløbet Debelsig Bæk medtaget i vandplanen og udpeget 
som værende et naturligt vandløb, selvom historikken og vandløbets forløb 
tydeligt viser, at vandløbet er kunstigt, jf. nærmere herom i det følgende. 
 
Endeligt løber også vandløbet Søgrøften langs Søren Haltrups marker. Dette 
vandløb var i udkast til vandplanerne udpeget som værende naturligt, hvilken 
karakterisering – som følge af indsigelser i forbindelse med høringen i 2013 – blev 
ændret til kunstig i de endelige vandplaner for 2009-2015. I vandområdeplanerne, 
der skal være vedtaget den 22. december 2015, er vandløbet imidlertid 
karakteriseret som naturligt og målsat t il at opnå god økologisk tilstand. Dermed 
bliver udpegningen som kunstig i de første vandplaner reelt illusorisk. Søgrøften 
inddrages som følge heraf i et vist omfang i den følgende beskrivelse af vandløb, 
der er karakteriseret forkert. 
 
 

6.2 Historik og beskrivelse af Debelsig Bæk 
 

Det fremgår af historiske kort, at Debelsig Bæk ikke fandtes i 1819 (bilag 15(1)), 
hvilket er udtryk for, at vandløbet endnu ikke var blevet etableret på daværende 
tidspunkt. 
 
Vandløbet formodes at være blevet gravet i forbindelse med afvanding og 
opdyrkning af området, da man havde brug for en afvandingskanal til at aflede 
vandet fra markerne. 
 
Før området blev afvandet med henblik på opdyrkning af arealerne, var det 
moseområde, hvorfor det også af den grund kan udelukkes, at Debelsig Bæk er 
naturlig. 
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Matrikelkort fra 1819 over området, hvor Debelsig Bæk i dag er etableret. Fremlagt som bilag 15(1) 
 

Som det fremgår af det historiske kort, eksisterede Debelsig Bæk ikke i 1819. 
 
Debelsig Bæk har i dag et lige forløb med enkelte knæk (bilag 16(1)).  
 
Opstrøms den åbne del af vandløbet er dette rørlagt på en strækning på op mod 
1 km. 

Debe lsig Bæ k e r endnu  
ikke  e tab le re t, da den 
e lle rs ville  væ re  ind tegne t 
på  korte t. 
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Området er drænet og afvander således til vandløbet fra markerne på begge sider 
af vandløbet. 

 

 
Debelsig Bæk i dag. Som det fremgår, er den nuværende tilstand i vandløbet betegnet som ringe. Fremlagt som 
bilag [16](1). 
 

Går man langs Debelsig Bæk, fremgår det tydeligt, at vandløbet på nogle 
strækninger er gravet dybere med henblik på at skabe tilstrækkeligt fald t il, at 
vandet kan løbe frit igennem vandløbet. Dette kommer til udtryk derved, at 
brinkerne bliver gradvist højere. Det viser, at vandløbet er kunstigt, da vandet 
ellers i højere grad ville have løbet langs brinkernes overflade. 
 
Da Debelsig Bæk således, lige siden man udgravede vandløbet, har haft et 
udmærket fald, må det antages, at vandløbet på nuværende tidspunkt ville have 
udviklet god tilstand, svarende til faunaklasse DVFI5, hvis det rent faktisk var 
muligt at forbedre miljømålet i vandløbet. Naturstyrelsen har imidlertid vurderet, 
at miljømålet for nuværende er ringe. Det er derfor usandsynligt, at det vil være 
muligt at forbedre miljømålet i vandløbet. 

Debe lsig Bæ k 
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I øvrigt er vandløbet påvirket af okker, hvorfor det også af den årsag forekommer 
urealistisk at opnå god økologisk tilstand i vandløbet. 
 
I det hele taget er området præget af mange mindre vandløb, der fungerer som 
afvandingskanaler for de omkringliggende marker. Hvis disse vandløb havde 
været naturlige, ville der have været færre, men større vandløb. 

 
 
6.3 Beskrivelse af vandplanens tilblivelse og retsvirkning i forhold til vandløbene 
 
 
6.3.1 Overordnet om vandplan Vadehavet 
 

Hovedvandopland Vadehavet dækker et areal på godt 4.400 km2 og strækker sig 
over ca. 1/6 af Jyllands samlede areal. Mod nord strækker arealet sig fra Henne 
Strand på vestkysten til Billund i øst. Mod sydvest går området ned til Bredebro og 
mod sydøst til nordvest for Åbenrå, hvor afgrænsningen mod nord følger den 
sydjyske højderyg. Det meste af landskabet er beliggende vest for israndslinjen og 
er domineret af de flade Grindsted og Tinglev hedesletter. Der findes 2.252 km 
målsatte vandløb i vandplanens opland. 
 
Vandplanen fastsætter konkrete miljømål for de enkelte forekomster af 
overfladevand og grundvand. Som hovedregel er miljømålet "god tilstand". Fristen 
for opfyldelse af målet om god tilstand er udgangen af 2015. I visse vandområder 
er fristen for at opfylde miljømålet dog forlænget. 
 
Overfladevand har opnået god tilstand, når både den økologiske tilstand og den 
kemiske tilstand er god. 
 
Miljømålet for kemisk tilstand vurderes ud fra vandrammedirektivets prioriterede 
stoffer, samt stoffer for hvilke der på fællesskabsniveau er fastsat 
miljøkvalitetskrav.  
 
Miljømålet for økologisk t ilstand er i vandplanen fastsat ud fra smådyrsfaunaen, 
jf. vandplanens tabel 1.2.1. Smådyrsfaunaen bedømmes ved hjælp af Dansk 
Vandløbs Fauna Indeks (DVFI), som går fra faunaklasse 1-7, hvor 7 er det bedste. 
 
Der er i vandplanen et begrænset antal vandløb, som er udpeget som kunstige 
eller stærkt modificerede. Betingelsen for at udpege et vandløb som værende 
enten kunstigt eller stærkt modificeret er, at der som følge af menneskelig 
aktivitet er sket fysiske ændringer, som har medført, at vandområdet i væsentlig 
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grad har ændret karakter. Sådanne vandløb skal alene opnå et godt økologisk 
potentiale og en god kemisk tilstand. 
 
Der henvises til vandplanens tabel 1.2.2., hvoraf det fremgår, at ca. 88 % af de 
2.252 km vandløb omfattet af vandplanen er kategoriseret som naturlige, hvorfor 
de som hovedregel skal opnå god tilstand. Ca. 2 % af de i vandplanen udpegede 
vandløb er kategoriseret som stærkt modificerede, mens ca. 9 % ifølge 
vandplanen er kunstige. 
 
Det fremgår af vandplanen, at de udpegede kunstige vandløb primært omfatter 
gravede og ofte inddigede afvandingskanaler og hertil knyttede rørlægninger. De 
stærkt modificerede vandløb omfatter strækninger, der er stærkt ændrede rent 
fysisk, og for hvilke vandløb det vurderes, at det af samfundsmæssige og 
kulturhistoriske hensyn ikke er muligt at genetablere den oprindelige fysiske 
tilstand, fx rørlagte strækninger, der ikke vil kunne genåbnes, inddigede 
vandløbsstrækninger mv., jf. vandplanens side 20. 
 
I vandplanens pkt. 1.3 findes indsatsprogram og prioriteringer for de i vandplanen 
udpegede vandløb. Heraf fremgår det, at de årlige omkostninger ved 
implementering af miljømålsloven for Vadehavet med de angivne virkemidler 
beløber sig til i alt ca. 27 mio. kr. pr. år for første planperiode. Omkostningerne 
skal blandt andet bæres af de berørte erhverv. 
 
I vandplanens pkt. 1.4 er der fastsat bindende retningslinjer for myndighedernes 
fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager inden 
for hovedvandoplandet. 
 
Af retningslinje 3 på vandplanens side 54 fremgår, at "Tilstanden i vandløb, søer, 
grundvandsforekomster og kystvande skal leve op til de fastlagte miljømål, som de 
fremgår af WebGIS. Vandområder, der ikke fremgår af WebGIS, administreres efter 
miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der ikke meddeles tilladelser og 
godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse områder opnår god tilstand. Det 
bør tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter 
klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet." 
 
Endvidere fremgår det af retningslinje nr. 18 på vandplanens side 57, at 
”Vedligeholdelse af vandløb begrænses mest muligt og udføres kun i et sådant omfang, 
at det ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål. Hvor grødeskæring er 
nødvendig, foretages den så vidt muligt manuelt, i strømrende eller netværk og altid 
under hensyntagen til natur- og miljømæssige interesser. Omfanget og udførelsen af 
vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af et vandløbsregulativ, jf. 
vandløbslovens bestemmelser.” 
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Endelig skal retningslinje nr. 21 fremhæves, hvoraf det på vandplanens side 57 
fremgår, at "Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses mest 
muligt, og der fjernes aldrig sten/grus fra bunden." 
 
I vandplanens redegørelsesdel bemærkes det indledningsvist, jf. planens side 65, 
at det alene er planens plandel, der er opdateret med oplysninger fra de høringer, 
som blev gennemført efter tilsidesættelsen af de første vandplaner og med 
basisanalysen for vandområdeplaner for anden planperiode. Det betyder, at 
vandplanens redegørelsesdel ikke er opdateret med disse oplysninger. 
Oplysningerne i redegørelsesdelen af vandplanen er altså baseret på forældede 
data. 
 
Ifølge vandplanens pkt. 2.1.1 indgår vandløb med mindst 10 km2 opland i planen 
sammen med vandløb med høj naturværdi og vandløb, hvor god økologisk 
tilstand allerede forekommer. 

 
 
6.3.2 Debelsig Bæks medtagelse i vandplanen 
 

Debelsig Bæk er medtaget i de af vandplanen omfattede vandløb, og er i den 
forbindelse karakteriseret som et naturligt vandløb. 
 
Vandløbet er medtaget i vandplanen, selvom det ved hjælp af historiske kort over 
området er påvist, at vandløbet er kunstigt etableret i forbindelse med, at man 
begyndte at dyrke arealerne. Udpegningen som naturligt vandløb er derfor 
forkert. 
 
Hertil kommer, at vandløbets opland er mindre end 10 km2, hvorfor det som 
udgangspunkt slet ikke burde være medtaget i vandplanen, jf. også pkt. 6.3.1. 
 
For så vidt angår vandløb, hvis opland er mindre end 10 km2, medtages de 
således ifølge vandplanen kun, hvis vandløbet har en høj naturværdi, eller hvor 
god økologisk tilstand allerede forekommer. Dette er ikke opfyldt for så vidt angår 
Debelsig Bæk, der ifølge vandplanen for nuværende har ringe økologisk tilstand 
(bilag 16(1)), og ikke har en høj naturværdi. 
 
Det er derfor uforklarligt, at Debelsig Bæk alligevel er medtaget i vandplanen og i 
øvrigt forventes at opnå god tilstand svarende til DVFI5 (bilag 17(1)). 
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Debelsig Bæk fotograferet den 19. marts 2015. 
 
Ifølge vandplanen er Debelsig Bæk omfattet af en undtagelse, fordi det vil være 
forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger at opnå god tilstand (bilag 
18(1)). 

 
 
6.4 Indsigelse i forbindelse med høringen i 2013 
 
 

I forbindelse med den høring, der blev gennemført i 2013 indgav Mejls-Thorstrup 
Vandløbslaug et høringssvar, hvor der blandt andet blev gjort indsigelse mod 
udpegningen af Debelsig Bæk som værende naturlig ifølge udkastet til 
vandplanen (bilag 19(1)). 
 
Søren Haltrup er medlem af vandløbslauget, som består af grundejere, der alle 
har marker langs Debelsig Bæk, og som er afhængige af vandløbet som 
afvandingskanal fra de omkringliggende marker. 
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I høringssvaret gjorde vandløbslauget indsigelse mod, at vandløbet i det hele 
taget er medtaget i vandplanen, da vandløbets opland er mindre end 10 km2.  
 
Derudover gjorde vandløbslauget opmærksom på, at vandløbet bør 
karakteriseres som kunstigt eller stærkt modificeret, da vandløbet er kanaliseret 
og udrettet.  
 
Vandløbslauget fremhævede også i den forbindelse de store konsekvenser, der vil 
være forbundet med en vandstandsstigning i vandløbet, jf. nærmere herom pkt. 
6.5 nedenfor. 
 

 
6.5 Konsekvenser for landbrugsdriften som følge af vandplanen 
 

Der er ikke foreslået nogen indsatser på Debelsig Bæk for første planperiode. Hvis 
vandløbet ikke vedligeholdes – eller vedligeholdelsen i vidt omfang begrænses – 
vil dette imidlertid betyde, at der opstår afvandingsmæssige problemer, da 
dyrkningsarealerne er helt flade, og der er indlagt dræn, som afleder til 
vandløbene. 
 
Selvom Miljøministeriet har meldt ud, at virkemidlet "ændret vedligeholdelse" ikke 
længere indgår i vandplanerne, henledes opmærksomheden på de under pkt. 
6.3.1 nævnte retningslinjer 18 og 21 om begrænsning af vandløbsvedligeholdelse 
og opgravning af bundmateriale. På den baggrund må det lægges til grund, at det 
fortsat er et krav ifølge vandplanerne, at vedligeholdelse og grødeskæring i 
vandløbene begrænses i videst muligt omfang. Indretter Varde Kommune sig 
efter disse retningslinjer – hvilket må forventes – vil vandstandsstigninger blive en 
realitet med store afvandingsmæssige konsekvenser til følge. 
 
Selvom der på grund af gravningen er et udmærket fald på vandløbet, oplever 
Søren Haltrup allerede problemer med at aflede tilstrækkeligt vand via drænene. 
Derfor vandes dyrkningsarealerne heller ikke. 
 
Det betyder, at området er meget følsomt over for vandstandsstigninger i 
vandløbene. 
 
I første omgang vil vandstandsstigninger føre til ødelagte afgrøder, hvilket 
selvsagt vil medføre et betydeligt tab for Søren Haltrup og dennes drift. Hertil 
kommer, at højere vandstand på sigt vil medføre, at store hidtil dyrkede 
landbrugsarealer bliver udyrkbare – uden at man som følge heraf opnår en 
mærkbar ændring i den miljømæssige tilstand. 
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Øget vandstand vil endvidere betyde, at der sker en indsnævring i det tidsinterval, 
hvor der kan ske jordbehandling, såning, gødskning, sprøjtning, høst mv. Det vil 
for Søren Haltrup betyde øgede omkostninger til maskiner, fordi der er behov for 
større maskinkapacitet, ligesom det kan blive nødvendigt at leje maskiner i de 
mest travle perioder. 
 
Kørsel med tunge landbrugsmaskiner på fugtige eller direkte våde arealer 
risikerer yderligere at medføre jordpakningsskader. Jordpakning kan betyde 
uoprettelige skader på jordstrukturen, og selv mindre skader forårsaget at kørsel 
med traktor eller gyllevogn kan således betyde en udbyttereduktion på 10-15 %. 
 
En anden følge af manglende vedligeholdelse af Debelsig Bæk er, at vandet 
sandsynligvis vil stuve til i den åbne del af vandløbet, hvilket vil betyde, at de 
marker, der løber henover den rørlagte del af åen, også vil blive udyrkbare og 
forsumpe. 

 
 
6.6 Vandløbet Søgrøften 

 
 

Som indledningsvist anført har Søren Haltrup marker langs vandløbet Søgrøften.  
 
Vandløbet var i det oprindelige udkast til vandplanerne udpeget som værende 
naturligt i lighed med Debelsig Bæk.  
 
Som følge heraf indgav Søren Haltrup med hjælp fra Jysk Landbrugsrådgivning et 
høringssvar (bilag 20(1)) i forbindelse med den i 2013 gennemførte høring, hvor 
det blev gjort gældende, at oplandet er mindre end 10 km2, hvorfor vandløbet slet 
ikke burde være taget med i vandplanerne. 
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Kort fra miljøGIS, trukket i forbindelse med høringen i 2013, hvoraf det fremgår, at Søgrøften har 
vandløbstopologi 1. 
 

Det blev i tillæg hertil gjort gældende, at Søgrøften er et kunstigt eller stærkt 
modificeret vandløb, der ligesom Debelsig Bæk afvander store landbrugsarealer 
ved dræning. Høringssvaret henviste til historiske kort, som dokumenterer, at 
vandløbet er kunstigt. 
 
Som resultat af høringen blev udpegningen af Søgrøften i den endelige vandplan 
ændret, således at vandløbet nu er karakteriseret som kunstigt (bilag 21(1)). 
 
Ser man lidt frem i tiden til vandområdeplanerne – der skal vedtages den 22. 
december 2015 og som for øjeblikket er i høring – sker der imidlertid det, at 
Søgrøften igen karakteriseres som værende naturlig, ligesom det som mål 
fastsættes, at der skal opnås god økologisk tilstand (bilag 22(1)). 
 
Der foreligger ikke oplysninger om, hvad der ligger til grund for ændringen af 
vandløbet fra kunstig til naturlig, hvilket alt andet lige kun bør ske, såfremt 
vandløbet dokumenterbart er naturligt.  I nærværende tilfælde beviser 
dokumentationen, jf. høringssvaret (bilag 21 (1)), at vandløbet netop er kunstigt, 
hvorfor det i de gældende vandplaner er udpeget korrekt. 
 
Dertil kommer, at vandløbet fremadrettet forventes at opnå målet god økologisk 
tilstand på trods af, at tilstanden i vandløbet for nuværende er ukendt (bilag 
23(1)).  

Søgrøften 
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Naturstyrelsen har således ikke foretaget målinger af tilstanden i vandløbet, men 
lægger alligevel til grund, at det vil være muligt at opnå god økologisk tilstand i 
Søgrøften. 

 
At man fra Naturstyrelsens side først imødekommer Søren Haltrups indsigelse 
om, at Søgrøften er kunstig, for herefter blot i den næste vandområdeplan at 
ændre karakteriseringen til naturlig, understreger blot, at de gennemførte 
udpegninger er helt vilkårlige og ikke baserer sig på faktum, endsige på en 
konkret og individuel vurdering. 
 
For den enkelte landmand betyder det endvidere, at man ikke kan vide sig sikker 
på Naturstyrelsens karakteriseringer, som uden fremlæggelse af dokumentation, 
gennemførelse af besigtigelser eller tilsvarende ændrer karakteriseringerne efter 
forgodtbefindende. Derudover betyder ændringen fra kunstig til naturlig, at Søren 
Haltrup endnu engang vil være nødsaget til at afholde omkostninger til at få 
udarbejdet et høringssvar, der i væsentligt omfang må gentage over for 
Naturstyrelsen, at Søgrøften er kunstig. 

 
 
7. Sagsfrem st il l ing og konkret e bem ærkninger  – sagsøger  2 - Eskem osegaard 

v/ Er ik  Ninn Johansen: 
 
 
7.1 Ind ledende  beskrive lse  a f bedriften  
 

Erik Ninn  Johansen  e je r to  e jendom m e be liggend e  henholdsvis Slage lseve j 11, 
4250 Fugleb je rg og Franke rupve j 99, 4200 Slage lse . Ejendom m ene  e r be ligge nde  i 
Næ stved  Kom m une  og e r om fa tte t a f vandplanen  for Sm ålandsfarvan de t (bilag 
24(2)). 
 
Erik Ninn  Johansen  b lev i 1970 bestyre r a f Eskem osegaard , som  h an  e fte r en  
å rræ kke  køb te  i 1989.  
 
Ejendom m ene  drives som  konventione lt p lan teavl m ed  raps, vin te rhvede  og 
m altbyg. I 2014 b lev de r de suden  dyrke t 20 ha  m ed  højvæ rd iafgrøde  i form  af 
konse rvesæ rte r. Ende ligt e r de r e t m indre  ju le træ sarea l knytte t til e jendom m ene , 
som  hen ligge r i na tu rtils tand . 
 
De r høre r i a lt e t a rea l på  76 ha  til Eskem osegaard  sam t e t m indre  skovarea l 
(bilag 25(2)).  
 



 
 
 
 
 
 
 

 49/104 

  
Dok.nr. 13301043.1 
  

 
Krummerup Mejerirende og Saltø å – der begge er optaget i vandplanen som 
naturlige – løber gennem eller langs arealerne på Eskemosegaard. 

 
 
7.2 Historik og beskrive lse  a f Krum m erup  Me je rirende : 

 
 

Som  de t frem går a f h istoriske  kort fra  1856 (bilag 26(2)), der viser området 
omkring Eskemosegaard, eksisterede vandløbet ikke på daværende tidspunkt, 
hvilket er udtryk for, at vandløbet endnu ikke var etableret. 
 
 

 
Figur 1, ligeledes fremlagt som bilag 26(2): Manzas kort fra Sjælland Sydvest, 1856 
 

I 1888 blev Krummerup Andelsmejeri oprettet ikke langt fra Eskemosegaard og i 
den anledning blev vandløbet gravet videre fra sit naturlige forløb og frem til 
mejeriet. 
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På et historistisk kort fra 1891 ses det således, at halvdelen af Mejerirenden har et 
natuligt forløb fra udløb i Saltø å og frem til syd for Eskemosegaard (bilag 27(2)). 
Fra Eskemosegaard og op til mejeriet er signaturen på kortet et matrikelskel med 
læhegn, hvor Mejerirenden derimod er blevet kunstigt gravet som en lige rende 
langs læhegnet.  

 
Af kortet nedenfor fremgår det også, at der er et gravet vandløb langs læhegnet, 
jf. tilsvarende kort fra 1891, figur 2 (bilag 28(2)). 
 
 

 
Figur 2, ligeledes fremlagt som bilag 27(2) med angivelse af Mejerirenden mv.: Kort fra Fuglebjerg, 1891, Højt 
målebordsblade, sort-hvid. 
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Figur 3, ligeledes fremlagt som bilag 28(2): Kort fra Fuglebjerg, 1891, højt målebordsblade, brune højdekurver. 
 

Udover kortdokumentationen påviser selve navnet på vandløbet, "Mejerirenden", 
at der er tale om et kunstigt vandløb etableret i forbindelse anlæggelsen af 
mejeriet. Derudover peger navnet Eskemosegaard yderligere i retning af, at 
området tidligere har haft karakter af moseområde. 
 
Især på bilag 28(2) fremgår det tydeligt, at vandløbet ikke løber opstrøms 
mejeriet, da læhegnet bag mejeriet ikke er markeret med blåt. Da 
vandløbsstrækningen øst for mejeriet ikke er markeret med blåt, kan det med 
rimelighed antages, at denne strækning er kunstigt etableret efter 1891. At denne 
strækning også er kunstigt gravet efter 1891 understøttes ligeledes af de angivne 
højdekurver, som fremgår af kortet. 
 
På bilagene 28(2) og 29(2) findes der tilsyneladende en grøft øst for mejeriet. 
Såfremt der er en grøft her, vil den i henhold til topografien løbe modsat 
Mejerirenden, formentlig i forbindelse med en lille sø, der ligger nordøst for 
mejeriet (Krummerupgaard). 
 
Den kunstige del af Krummerup Mejerirende er i dag en åben rende, mens den 
nederste del af Mejerirenden, der tidligere havde et mere naturligt forløb, i dag er 
rørlagt, jf. kort herunder (bilag 29(2)). 
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Figur 4, ligeledes fremlagt som bilag 29(2) med angivelse af rørlagt del: Nuværende forløb af Krummerup 
Mejerirende. 
 

Det bemærkes, at den nederste, rørlagte, del af vandløbet i vandplanerne er 
karakteriseret som stærkt modificeret. Det er derfor ulogisk at den opstrøms 
beliggende strækning benævnes naturlig, idet vandløbet på denne strækning 
tydeligvis er gravet og i øvrigt ikke fremgår af ældre kort over området. 
 
Såfremt vandløbet ikke var kunstigt, burde det som minimum være karakteriseret 
som stærkt modificeret, dels på grund af beliggenheden opstrøms en rørlagt, 
stærkt modificeret strækning på ca. 500 m, dels på grund af de opstillede kriterier 
for at udpege en strækning som værende stærkt modificeret, herunder at 
vandløbet er udrettet/kanaliseret, og at det vil være forbundet med store 
økonomiske konsekvenser at føre vandløbet tilbage til naturlig tilstand. 

 
 
7.3 Beskrivelse af vandplanens tilblivelse og retsvirkning i forhold til Krummerup 

Mejerirende: 
 
 

7.3.1 Overordnet om vandplan for Smålandsfarvandet, hovedvandopland 2.5 
 
 

Smålandsfarvandet har et areal på ca. 3.445 km2. Området dækker størstedelen af 
Lolland, Falster og det sydlige Sjælland samt et meget lille område af Møn. I 
vandplanens opland findes der ca. 1.072 km målsatte vandløb. 
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Vandplanen fastsætter konkrete miljømål for de enkelte forekomster af 
overfladevand og grundvand. Som hovedregel er miljømålet "god tilstand". Fristen 
for opfyldelse af målet om god tilstand er udgangen af 2015. I visse vandområder 
er fristen for at opfylde miljømålet dog forlænget. 
 
Overfladevand har opnået god tilstand, når både den økologiske tilstand og den 
kemiske tilstand er god. 
 
Miljømålet for kemisk tilstand vurderes ud fra vandrammedirektivets prioriterede 
stoffer, samt stoffer for hvilke der på fællesskabsniveau er fastsat 
miljøkvalitetskrav.  
 
Miljømålet for økologisk t ilstand er i vandplanen fastsat ud fra smådyrsfaunaen, 
jf. vandplanens tabel 1.2.1. Smådyrsfaunaen bedømmes ved hjælp af Dansk 
Vandløbs Fauna Indeks (DVFI), som går fra faunaklasse 1-7, hvor 7 er det bedste. 
 
Der er i vandplanen et begrænset antal vandløb, som er udpeget som kunstige 
eller stærkt modificerede. Betingelsen for at udpege et vandløb som værende 
enten kunstigt eller stærkt modificeret er, at der som følge af menneskelig 
aktivitet er sket fysiske ændringer, som har medført, at vandområdet i væsentlig 
grad har ændret karakter. Sådanne vandløb skal alene opnå et godt økologisk 
potentiale og en god kemisk tilstand. 
 
Der henvises til vandplanens tabel 1.2.2., hvoraf det fremgår, at ca. 89 % af de 
1.072 km vandløb omfattet af vandplanen er kategoriseret som naturlige, hvorfor 
de som hovedregel skal opnå god tilstand. Ca. 10 % af de i vandplanen udpegede 
vandløb er kategoriseret som stærkt modificerede, mens kun 2 % ifølge 
vandplanen er kunstige. 
 
Det fremgår af vandplanen, at de udpegede kunstige vandløb primært omfatter 
gravede og ofte inddigede afvandingskanaler og hertil knyttede rørlægninger. De 
stærkt modificerede vandløb omfatter strækninger, der er stærkt ændrede rent 
fysisk, og for hvilke vandløb det vurderes, at det af samfundsmæssige og 
kulturhistoriske hensyn ikke er muligt at genetablere den oprindelige fysiske 
tilstand, for eksempel strækninger, der løber inde i byer, som af hensyn til 
bebyggelserne ikke vil kunne genåbnes, jf. vandplanens side 20. 
 
I vandplanens pkt. 1.3 findes indsatsprogram og prioriteringer for de i vandplanen 
udpegede vandløb. Heraf fremgår det, at de årlige omkostninger ved 
implementering af miljømålsloven for Smålandsfarvandet med de angivne 
virkemidler beløber sig t il i alt ca. 25 mio. kr. pr. år for første planperiode. 
Omkostningerne skal blandt andet bæres af de berørte erhverv. 
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I vandplanens pkt. 1.4 er der fastsat bindende retningslinjer for myndighedernes 
fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager inden 
for hovedvandoplandet. 

 
Af retningslinje 3 på vandplanens side 58-59 fremgår, at "Tilstanden i vandløb, søer, 
grundvandsforekomster og kystvande skal leve op til de fastlagte miljømål, som de 
fremgår af WebGIS. Vandområder, der ikke fremgår af WebGIS, administreres efter 
miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der ikke meddeles tilladelser og 
godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse områder opnår god tilstand. Det 
bør tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter 
klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet." 
 
Endvidere fremgår det af retningslinje nr. 18 på vandplanens side 62, at 
”Vedligeholdelse af vandløb begrænses mest muligt og udføres kun i et sådant omfang, 
at det ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål. Hvor grødeskæring er 
nødvendig, foretages den så vidt muligt manuelt, i strømrende eller netværk og altid 
under hensyntagen til natur- og miljømæssige interesser. Omfanget og udførelsen af 
vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af et vandløbsregulativ, jf. 
vandløbslovens bestemmelser.” 
 
Endelig skal retningslinje nr. 21 fremhæves, hvoraf det på vandplanens side 62 
fremgår, at "Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses mest 
muligt, og der fjernes aldrig sten/grus fra bunden." 
 
I vandplanens redegørelsesdel bemærkes det indledningsvist, jf. planens side 69, 
at det alene er planens plandel, der er opdateret med oplysninger fra de høringer, 
som blev gennemført efter tilsidesættelsen af de første vandplaner og med 
basisanalysen for vandområdeplaner for anden planperiode. Det betyder, at 
vandplanens redegørelsesdel ikke er opdateret med disse oplysninger. 
Oplysningerne i redegørelsesdelen af vandplanen er altså baseret på forældede 
data. 
 
Ifølge vandplanens pkt. 2.1.1 indgår vandløb med mindst 10 km2 opland i planen 
sammen med vandløb med høj naturværdi og vandløb, hvor god økologisk 
tilstand allerede forekommer. 

 
 
7.3.2 Krummerup Mejerirendes medtagelse i vandplanen: 
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Krummerup Mejerirende er medtaget i de af vandplanen omfattede vandløb og er 
i den forbindelse kategoriseret som et naturligt vandløb. 
 
Dette på trods af at vandløbet – som det fremgår af den historiske redegørelse 
ovenfor pkt. 7.2 – er en gravet kanal, der burde være kategoriseret som kunstig. 
 
Hertil kommer, at det af Naturstyrelsens materiale fra høringen i 2013 fremgik, at 
Krummerup Mejerirendes opland er mindre end 10 km2, hvilket betyder, at 
vandløbet som udgangspunkt slet ikke burde være medtaget i vandplanen, jf. pkt. 
7.3.1.  
 
For så vidt angår vandløb, hvis opland er mindre end 10 km2, medtages de 
således kun, hvis vandløbet har en høj naturværdi eller hvor god økologisk 
tilstand allerede forekommer. Ingen af delene kan anses for at være opfyldt i 
relation til Krummerup Mejerirende, der har dårlige faldforhold, dårligt fysisk 
indeks og ikke opfylder miljømålet på DVFI5 (bilag 30(2)). 
 
Denne betragtning understøttes af, at Krummerup Mejerirende i regionplanen for 
2005-2016 er målsat som et B0 vandløb. B0 Vandløb er uden fisk og er vandløb, 
hvor der skal kunne trives et alsidigt dyre- og planteliv, selv om ringe eller 
manglende vandføring i perioder forhindrer, at der kan trives fisk. Den mest 
optimale faunaklasse og miljømål for Krummerup Mejerirende blev i 
regionplanen sat til DVFI4, hvilket vil sige moderat tilstand.  
 
Det fremgik også af Naturstyrelsens eget materiale fra den i 2013 gennemførte 
høring, at Krummerup Mejerirendes biologiske tilstand var moderat og blev målt 
til faunaklasse DVFI4. 
 
Nedstrøms den åbne del af Krummerup Mejerirende er vandløbet rørlagt på en 
strækning på 515 meter. I tillæg til de dårlige fysiske forhold mv. i vandløbet udgør 
rørlægningen en spærring, der yderligere medfører, at det er urealistisk at opnå 
god tilstand i vandløbet. 
 
Hvis Naturstyrelsen vil gøre sig nogen forhåbninger om at opnå en bedre tilstand i 
vandløbet, vil det således – som et blandt en række af tiltag – være påkrævet, at 
den meget lange rørlagte strækning åbnes op.  
 
I vandplanen har Naturstyrelsen imidlertid slet ikke forholdt sig t il den rørlagte 
strækning, hvilket er en mangel ved vandplanen.  
 
Der er ikke ifølge vandplanen planlagt en indsats på den rørlagte strækning – den 
skal altså ikke ifølge vandplanen åbnes (bilag 31(2)).  
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Modsat er strækningen heller ikke ifølge vandplanen undtaget fra krav om indsats 
(bilag 32(2)). Vandplanen indeholder med andre ord ingen stillingtagen til den 
rørlagte strækning af vandløbet, selvom den er én blandt flere væsentlige 
hindringer for at opnå en bedre tilstand i Krummerup Mejerirende.  

 
Der hersker dog næppe tvivl om, at der vil være meget store omkostninger 
forbundet med at åbne den 515 meter lange rørlagte strækning. Omkostninger 
der ikke er proportionale med den meget beskedne forbedring, som åbningen må 
forventes at tilføre vandløbets tilstand, på de opstrøms ca. 520 m vandløb som er 
åben. 
 
Ved henvendelse til Næstved Kommune om spørgsmålet, har vi i tillæg til det 
allerede anførte fået oplyst, at kommunen mener, at Krummerup Mejerirende er 
privat, hvilket betyder, at der ikke foreligger et vandløbsregulativ, men at 
kommunen – indtil videre – foretager vedligeholdelse af vandløbet. Årsagen hertil 
er, at der løber en del spildevand til vandløbet oppe omkring det gamle mejeri. I 
det gamle mejeri er der indrettet boliger, og indtil nu har kommunen ikke stillet 
krav om kloakering til husene omkring mejeriet. Det betyder, at der løber 
spildevand direkte i vandløbet.  
 
Vandløbet er således spildevandspåvirket, og det vurderes på den baggrund, at 
det under ingen omstændigheder vil være muligt at opnå god tilstand svarende til 
DVFI 5 – som er målet, jf. vandplanen (bilag 33(2)) – så længe der ikke er 
gennemført kloakering af området. 
 
Som følge af de anførte forhold gøres det gældende, at der er adskillige årsager 
til, at Krummerup Mejerirende slet ikke burde være medtaget i vandplanerne. 

 
 
7.3.3 Parallelt identisk vandløb er ikke medtaget i vandplanen: 

 
 
Parallelt med Krummerup Mejerirende løber et tilsvarende vandløb, der – ligesom 
Krummerup Mejerirende – løber til den rørlagte strækning af vandløbet.  
 
Det parallelle vandløb har ca. samme størrelse, faldforhold mv. som Krummerup 
Mejerirende, men er ikke medtaget i vandplanen. 
 
Det parallelle vandløb har en åben strækning på ca. 190 m, mens Krummerup 
Mejerirende på den åbne del opstrøms den rørlagte del er på ca. 520 m. I forhold 
til bundkote, bundbredde og anlæg (brinker) synes de to vandløb imidlertid ens. 



 
 
 
 
 
 
 

 57/104 

  
Dok.nr. 13301043.1 
  

 
 
 

På den baggrund fremstår medtagelsen af Krummerup Mejerirende i vandplanen 
som fuldstændig vilkårlig. 

 

 
Foto af Krummerup Mejerirende 26. maj 2014 – længst i baggrunden ses det nedlagte mejeri. 
 
 

7.4 Indsige lse  i forb inde lse  m ed  høringen  i 2013: 
 
 

Alle rede  i de  oprinde lige  høringsforslag til vandplane rne  b lev de r i forhold  til 
Krum m erup  Me je rirende  lagt op  til a t ka te gorise re  vand løbe t som  na turligt. 
 
De rfor a fgav Erik Ninn  Johansen , i forb inde lse  m ed  den  i 2013 genne m førte  
høring, e t hørin gssvar m ed  b istand  fra  Jens Henrik Madsen  fra  Sa ltø  Ålav (bilag 
34(2)). 
 
I høringssvaret protesterede Erik Ninn Johansen mod at vandløbet overhovedet er 
medtaget i vandplanerne, da oplandet er på mindre end 10 km2. Samtidig gjorde 
han opmærksom på, at renden var gravet i forbindelse med bygningen af mejeriet 
og derfor er kunstig. 
 
I høringssvaret henledte Erik Ninn Johansen også opmærksomheden på, at det 
største problem for Krummerup Mejerirende er spildevand fra Krummerup By og 
den nært ved beliggende skole. 
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Som svar på de indkomne høringssvar, udarbejdede Naturstyrelsen et lokalt 
høringsnotat til vandplanen for Smålandsfarvandet, hvor styrelsen svarede 
følgende til anmodninger om at ændre vandløbenes karakterisering fra naturlig til 
kunstig på baggrund af fremlagte historiske kort (bilag 35(2)): 
 

”Det er Naturstyrelsens vurdering, at 23 af vandløbsstrækningerne ikke opfylder 
kriterierne for at blive udpeget til kunstige, idet de kan identificeres som naturlige 
vandløb på ”Høje målebordsblade”, kort fra slutningen af 1800-tallet, hvorfor den 
nuværende klassifikation som naturligt vandløb fastholdes.” 

 
Naturstyrelsen har således bevidst og officielt valgt ikke at forholde sig t il de 
fremlagte høje målebordsblade fra slutningen af 1800-tallet til trods for, at 
miljøministeren ved flere lejligheder har lovet blandt andet Folketingets 
Miljøudvalg, at nye oplysninger, herunder specifikt historisk materiale, vil blive 
undersøgt nærmere i forbindelse med vandplanernes udarbejdelse. 
 
Hertil kommer, at Naturstyrelsen slet ikke har forholdt sig konkret til indsigelsen 
mod, at vandløbet i det hele taget var medtaget i vandplanen. Vandløbets 
optagelse i vandplanen blev således uden nærmere begrundelse fastholdt med 
krav om at opnå faunaklasse DVFI5. 

 
 
7.5 Konsekvenser for landbrugsdriften som følge af vandplanen: 

 
 

Der er ikke foreslået nogen indsatser på Krummerup Mejerirende for første 
planperiode. Hvis vandløbet ikke vedligeholdes – eller vedligeholdelsen i vidt 
omfang begrænses – vil dette imidlertid betyde, at der opstår afvandingsmæssige 
problemer grundet grøftens dårlige faldforhold og de flade omgivne 
dyrkningsarealer, der er drænede. 
 
Selvom Miljøministeriet har meldt ud, at virkemidlet "ændret vedligeholdelse" ikke 
længere indgår i vandplanerne, henledes opmærksomheden på de under pkt. 
7.3.1 nævnte retningslinjer 18 og 21 om begrænsning af vandløbsvedligeholdelse 
og opgravning af bundmateriale. På den baggrund må det lægges til grund, at det 
fortsat er et krav ifølge vandplanerne, at vedligeholdelse og grødeskæring i 
vandløbene begrænses i videst muligt omfang. Indretter Næstved Kommune sig 
efter disse retningslinjer – hvilket må forventes – vil vandstandsstigninger blive en 
realitet med store afvandingsmæssige konsekvenser til følge. 
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Begrænset vedligeholdelse vil derfor få store dyrkningsmæssige konsekvenser på 
grund af drænforholdene. Erik Ninn Johansen vurderer, at 26 t il 28 ha, som 
afvander direkte til Krummerup Mejerirende, vil blive påvirket af eventuelle 
vandstandsstigninger. 

 
Da Krummerup Mejerirende er målsat i vandplanen, er der krav om randzoner. 
Krummerup Mejerirende er imidlertid ikke et § 3-vandløb og er sandsynligvis 
heller ikke offentligt, jf. ovenfor.  
 
Der er således udelukkende krav om randzoner, fordi Naturstyrelsen – på trods af 
de ovenfor anførte forhold – har fastholdt vandløbets optagelse i vandplanen, 
hvorved Erik Ninn Johansen pålægges en urimeligt byrdefuld erstatningsfri 
indskrænkning af mulighederne for at dyrke arealerne på hans bedrift. 
 
Som det er beskrevet ovenfor under pkt. 7.3.2, har man ikke i vandplanen 
forholdt sig til den 515 meter lange strækning af vandløbet, der er rørlagt. Det er 
imidlertid én blandt flere forudsætninger for at opnå en bedre tilstand i 
Krummerup Mejerirende, at den rørlagte strækning åbnes.  
 
Det er derfor nærliggende, at Naturstyrelsen på et tidspunkt vil stille krav om 
genåbning af strækningen. Hvis og når det sker, vil det medføre betydeligt større 
risiko for vandstandsstigninger og dermed forsumpning af store 
landbrugsarealer, der herefter ikke kan dyrkes. Derudover vil en åbning af den 
rørlagte strækning betyde defigurering af Erik Ninn Johansens marker, hvilket vil 
gøre det sværere at udnytte markerne optimalt. 
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Foto: Krummerup Mejerirende den 4. marts 2015 på den strækning, der er udpeget som naturlig. I baggrunden 
ses det gamle mejeris røde tag. 
 
 
8. Sagsfrem st il l ing og konkret e bem ærkninger  – sagsøger  3 ”Vest ergård” 

v/ landm and Enok Vest ergård 
 
 
8.1 Ind ledende  beskrive lse  a f bedriften : 
 

Enok Veste rgård  e je r Veste rgård  på  Alm eve j 85, 3250 Gille le je , de r be stå r a f i a lt 
fire  e jendom m e. Ejendom m en e r be liggende  i Gribskov Kom m une  og e r om fa tte t 
a f Vand planen  for Ise fjord  og Roskilde  (bilag 36(3)). 
 
Enok Veste rgård  e r 4. gene ra tion  på  Veste rgård , som  han  ove rtog e fte r sine  
foræ ldre  i 1990. Gården  d rives som  enke ltm andsvirksom hed . 
 
Ind til for fire  å r siden  h avde  Enok Veste rgård  150 å rskøe r, hvilke t i dag e r b leve t 
udvide t til 300 årskøe r, d e r p roduce re r m æ lk. Til bedriften  høre r om krin g 300 h a  
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landbrugsjord (bilag 37(3)), hvoraf ca. halvdelen af arealet dyrkes med grovfoder, 
hovedsageligt græs i omdrift og majs, mens de resterende arealer dyrkes med 
vinterhvede og raps.  

 
Det er på sigt Enok Vestergårds ønske at udvide mælkeproduktionen yderligere. 
 
I skellet til en af Enok Vestergårds ejendomme løber Maglemose Å – der er 
optaget som naturligt vandløb i vandplanen – på en ca. 730 meter lang strækning. 

 
 
8.2 Historik og beskrivelse af Maglemose Å 
 
 

Maglemose Å findes ikke på gamle kort opstrøms for Pårupvej (se kort nedenfor, 
Figur 5). Vandløbet må derfor betragtes som menneskeskabt på denne strækning. 
Den er gravet igennem Maglemosen, som en lige afvandingskanal af en 
kilometers, længde med det formål at kunne føre vandet væk fra mosen og væk 
fra arealerne opstrøms mosen. 
 
Nedstrøms for Pårupvej er vandløbet gravet dybere igennem terrænet for at 
effektuere afvandingen af mosen.   
 
Videnskabernes Selskabs kort fra 1771 viser kun den nederste del af åen, der i sin 
tid mundede ud i Søborg Sø (søen blev afvandet i første omgang i 1783), jf. figur 6 
(bilag 38(3)).  
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Figur 6. Maglemose Å som tilløb til Søborg Sø (som kan ses i højre side af figuren). Opstrøms for vandløbet ses 
Maglemosen inden afvandingen. Datakilde: Videnskabernes Selskabs kort, Sjælland nordøst, udgave 1771; 
http:/ /hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=lkVidSelskab&id=17549 (21.11.2014). Fremlagt som bilag 38(3). 
 

Som figur 6 således påviser, eksisterede den øverste del af Maglemose Å ikke i 
1771, hvor der ifølge figur 6 i stedet var en mose på det pågældende sted. At 
området engang har været en egentlig mose, understøttes endvidere af 
vandløbets navn; Maglemose Å. 

 
Maglemose Å er i dag 6,1 km lang. Heraf er ca. halvdelen rørlagt. Opstrøms for 
Maglemosen er vandløbet i vidt omfang rørlagt, men denne del er ikke medtaget i 
vandplanen.  
 
Maglemose Å udmunder i Søborg Landkanal.  
 
Mod nord og nordvest afgrænses en af Enok Vestergårds ejendomme 
(Viebjerggaard) af Maglemose Å. Fra syd tilstrømmer Tulstruprenden til åen. 
Tulstruprenden er, ligesom Maglemose Å, udpeget som naturligt vandløb med en 
strækning på 310 m (bilag 39(3)). 

 

http://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=lkVidSelskab&id=17549
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Figur 7. Viebjerggårds landbrugsjord (fremhævet) begrænses mod nord og nordvest af Maglemose Å.  
Datakilde: Danmarks Miljøportal, 12. marts 2015. Fremlagt som bilag 39(3). 
 

De nedenfor viste strækninger af Maglemose Å/Tulstruprenden er i de vedtagne 
vandplaner 2009-2015 udpeget som naturlige, og der er ifølge planen krav om at 
genåbne tre rørlagte strækninger, figur 7 (bilag 40(3)).  

 

Pårupve j 
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Figur 8. Maglem ose  Å og Tulstruprenden  e r udpeget som  naturlige  vandløb  m ed m ålsæ tn ing om  god  økologisk 
tilstand . Med p ink m arke re t e r tre  rørlagte  stræ kninge r til genåbning. Den  nord ligste  a f d isse  ligger ved  
Vieb je rggårds landbrugsjord . Frem lagt som  b ilag 40(3) 
Datakilde : Miljøgis til VP1; h ttp ://m iljoegis.m im .dk/cbkort?&profile=vandram m edirektiv1-2014 (21.11.2014). 
Fremlagt som bilag 41(3) 
 

De tre rørlagte strækninger, der i henhold til vandplanen skal genåbnes, udgør i 
alt ca. 605 meter. 

 
 
8.2.1 Maglemose Å er kunstig opstrøms Pårupvej: 

 
 

Påstanden, om at Maglemose Å er kunstigt gravet opstrøms Pårupvej, er 
nærmere undersøgt ved gennemførelse af en kortanalyse udført i 2014, som blev 
efterfulgt af en besigtigelse den 20. november 2014. Undersøgelsen blev udført af 
Enok Vestergård sammen med hans landbrugskonsulent, Andreas Höll. 
 
Kortanalysen blev blandt andet gennemført ved hjælp af Gribskov Kommunes 
digitale kortværk, der indeholder mulighed for at aktivere et kortlag med 0,5 
meter højdelinjer, som vist på figur 9 (bilag 42(3)). 

 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014
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Figur 9. Lavt liggende område vest for Pårupvej. Alme ligger i øverste venstre hjørne, Maglemose Å og Tulstruprenden 
kan ses som tynde blå streger; stiplet linje: rørlagte strækninger. Højdelinjerne viser tydeligt, hvor vandløbet er gravet 
dybt ned under terrænet. 
Datakilde: Gribskov kommunes digitale kort; http:/ /gribskov.netgis.dk/NetGISRuntime/basis/ index.jsp?custid=525 
(21.11.2014). Fremlagt som bilag 42(3) 
 

Figur 9 viser et større område vest for Pårupvej uden naturligt afløb, hvor 
Maglemosen i sin tid er opstået. Mosen har sine laveste arealer mod syd og vest, 
terrænet stiger således mod øst. Vandet løber dog modsat terrænprofilen fra vest 
til øst. 
 
Ved den gennemførte besigtigelse den 20. november 2014 er der taget fotos på 
tre steder, jf. figur 10 (bilag 43(3)). Lokalitet 1 ligger øst for indmunding af 
Tulstruprenden. Lokalitet 2 ligger nedstrøms for brooverkørsel, og lokalitet 3 er 
ved rørindløb. Vandet løber fra lokalitet 1 mod lokalitet 3, hvor det rinder ind i en 
rørlagt strækning på ca. 200 m.  

 

 

http://gribskov.netgis.dk/NetGISRuntime/basis/index.jsp?custid=525
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Figur 10. Lokaliteter for fotodokumentation.  
Baggrundskort fra Danmarks Miljøportal, egen indtegning. Fremlagt som bilag 43 
 
Ved loka lite t 1 ligge r vand løbsbunden  ca . 60 cm  und e r te rræ ne t.  
 

     
Lokalite t 1 (st. 3.180): Vandløbsprofil v-formet; vandløbsbund ca. 60 cm under kronkanten. Fotos: Andreas Höll 
 

Lokalite t 2 ligge r ca . 400 m  læ nge re  nedstrøm s. He r e r åen  grave t igennem  en  
forhøjn ing (en  land tange ), de r kom m er fra  Bøgebje rgve j og som  bestå r a f le rjord . 
Ved  loka lite t 2 ligge r van d løbsbunden  p å  venstre  side  (nord  for åen) knap  3 m  
unde r kronkan ten  og p å  højre  side  (m od syd) god t 3,5 m  u nde r kronkan ten . 
Forske llen  ove r for loka lite t 1 kan  tyde ligt se s.  
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Lokalite t 2 (st. 3.590): Vandløbsprofil skåret langt ned under terrænet. Fotos: Andreas Höll 
 

Lokalitet 3 ligger yderligere 250 m længere nedstrøms. Her er vandløbet gravet 
igennem en sandbakke, og ved rørindløbet er der ca. 3,5 m fra vandløbsbund op 
til kronkanten. På hele strækningen fra lokalitet 1 til lokalitet 3 (650 m) falder 
vandløbsbunden kun med 14 cm (jf. vandløbsregulativet; det svarer til et fald på 
0,2 ‰ ), mens terrænet stiger med knap 3 m.  
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Lokalite t 3 (st. 3.830): Vandløbsbund er 3½ m under terrænet. Fotos: Andreas Höll 

 
Som det tydeligt fremgår af billederne fungerer vandløbet som afvandingsgrøft. 

 
 
8.2.2 Maglemose Å er stærkt modificeret nedstrøms for Pårupvej 
 
 

Ved gennemførelsen af besigtigelsen den 20. november 2014 undersøgte Enok 
Vestergård og Andreas Höll samtidig forholdene nedstrøms Pårupvej, hvor alt 
tyder på, at man har gravet det eksisterende vandløb dybere og gennemført 
regulering på en sådan måde, at vandløbet på denne strækning burde 
karakteriseres som stærkt modificeret. 
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Den naturlige terrænprofil for området vest for Pårupvej viser en kote for 
naturligt afløb på mindst 8 meter. Den bundkote, der får vandet væk fra området, 
er derimod på ca. 4,50-4,70 m, hvilket vil sige mindst 3,30 m lavere. 
 
Ved Pårupvej er terrænet kunstigt forhøjet, sandsynligvis i flere omgange. 
Vandløbets aktuelle bundkote i rørlægningen er på 4,08 m. Det er ca. 7 meter 
under vejbanens aktuelle kote. På de høje målebordsblade fra 1800-tallet ligger 
Pårupvejs ”Slusebro” tæt ved 10 meter-højdelinjen, hvilket vil sige knap 6 meter 
over den aktuelle bundkote. Se hertil figur 11 (bilag 44(3)).  

 

 
Figur 11. Maglemose Å ved Pårupvej, høje målebordsblade som baggrundskort. Ca. 200 m syd for broen er en 
højdeangivelse på 11 m, og Bøgebjerg (mod nord) er angivet med en højde på 16 m højde.  
Datakilde : MiljøGIS til VP1; h ttp ://m iljoegis.m im .dk/cbkort?&profile=vandram m edirektiv1-2014 (21.11.2014). 
Frem lagt som  b ilag 44(3) 
 

Sandbakken  ved  loka lite t 3 h ar aktue lt en  m in im al te rræ nkote  på  ca . 8,10 m  
(skønne t ud  fra  Gribskov kom m unes d igita le  kort). Denne  te rræ nkote  ligge r 3,55 
m  ove r den  aktue lle  bundkote  i rørlæ gn ingen .  

 
De t kan  på  den  baggrun d  m ed  rim e lighed  konklude re s, a t hvis de r fand te s e t 
na tu rligt ove rløb  fra  m osen , så  e r de tte s bundkote  kunstigt sæ nke t hen  ove r tiden 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014
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med minimum 3 til 5 m i forhold t il de oprindelige forhold. Denne sænkning af 
bundkoten medførte, at der også længere nedstrøms måtte graves dybere. Her 
finder vi nu om dage typiske gravede v-formede profiler med op til 5 meters 
højdeforskel mellem kronkant og vandløbsbund.  
 
Se også billedet nedenfor, som er taget ved indløbet for den rørstrækning, som er 
længst nedstrøms. Her er brinken på højre side langt højere end de 3,70 m, som 
målestokken viser.  
 

 
Vandløbsprofil ved indløb af den nordligste rørlægning, st. 4.975.  
Foto: Andreas Höll 
 

Rørlægningen her blev – ligesom opstrøms for Pårupvej – gennemført på 
grund af, at brinkerne blev ved med at skride ned.  
 
Målt fra begyndelsen af Maglemosen og ned til 200 m nedstrøms for den 
nederste rørlægning har vandløbet et fald på 94 cm, fordelt på 2.274 m. Det 
svarer i gennemsnit til 0,4 ‰ , hvilket kun er nok til, at vandet bliver bortledt. 
På de nederste 650 m har vandløbet derimod et godt fald på min. 2,4 ‰ , 
som svarer til faldforhold i naturlige vandløb.  
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Sænkning af bundkote, nedgravning op til 5 m under terrænkote og ringe fald 
taler således for at udpege Maglemose Å nedstrøms for Pårupvej som stærkt 
modificeret.  

 
 
8.3 Beskrivelse af vandplanens tilblivelse og retsvirkning i forhold til Maglemose Å: 
 
 
8.3.1 Overordnet om vandplan Isefjord og Roskilde Fjord, hovedvandopland 2.2: 
 

Isefjord og Roskilde Fjord har et opland på næsten 2.000 km2. Området dækker de 
to fjorde og dermed en væsentlig del af Sjælland. De vandløb som indgår i 
vandplanen udgør en samlet længde på godt 680 km. 
 
Vandplanen fastsætter konkrete miljømål for de enkelte forekomster af 
overfladevand og grundvand. Som hovedregel er miljømålet "god tilstand". Fristen 
for opfyldelse af målet om god tilstand er udgangen af 2015. I visse vandområder 
er fristen for at opfylde miljømålet dog forlænget. 
 
Overfladevand har opnået god tilstand, når både den økologiske tilstand og den 
kemiske tilstand er god. 
 
Miljømålet for kemisk tilstand vurderes ud fra vandrammedirektivets prioriterede 
stoffer, samt stoffer for hvilke der på fællesskabsniveau er fastsat 
miljøkvalitetskrav.  
 
Miljømålet for økologisk t ilstand er i vandplanen fastsat ud fra smådyrsfaunaen, 
jf. vandplanens tabel 1.2.1. Smådyrsfaunaen bedømmes ved hjælp af Dansk 
Vandløbs Fauna Indeks (DVFI), som går fra faunaklasse 1-7, hvor 7 er det bedste. 
 
Der er i vandplanen et begrænset antal vandløb, som er udpeget som kunstige 
eller stærkt modificerede. Betingelsen for at udpege et vandløb som værende 
enten kunstigt eller stærkt modificeret er, at der som følge af menneskelig 
aktivitet er sket fysiske ændringer, som har medført, at vandområdet i væsentlig 
grad har ændret karakter. Sådanne vandløb skal alene opnå et godt økologisk 
potentiale og en god kemisk tilstand. 
 
Der henvises til vandplanens tabel 1.2.2., hvoraf det fremgår, at ca. 87 % af de 
kilometer vandløb, der er omfattet af vandplanen er kategoriseret som naturlige, 
hvorfor de som hovedregel skal opnå god tilstand. Ca. 5 % af de i vandplanen 
udpegede vandløb er kategoriseret som stærkt modificerede, mens ca. 9 %, ifølge 
vandplanen, er kunstige. 
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Det fremgår af vandplanen, at de udpegede kunstige vandløb primært omfatter 
gravede, og ofte inddigede afvandingskanaler, og hertil knyttede rørlægninger. De 
stærkt modificerede vandløb omfatter strækninger, der er stærkt ændrede rent 
fysisk, og for hvilke vandløb det vurderes, at det af samfundsmæssige og 
kulturhistoriske hensyn ikke er muligt at genetablere den oprindelige fysiske 
tilstand, fx rørlagte strækninger, der ikke genåbnes, jf. vandplanens side 17. 

 
I vandplanens pkt. 1.3 findes indsatsprogram og prioriteringer for de i vandplanen 
udpegede vandløb. Heraf fremgår det, at de årlige omkostninger ved 
implementering af miljømålsloven for Isefjord og Roskilde Fjord med de angivne 
virkemidler beløber sig til i alt ca. 28 mio. kr. for 1. planperiode. Omkostningerne 
skal blandt andet bæres af de berørte erhverv. 
 
I vandplanens pkt. 1.4 er der fastsat bindende retningslinjer for myndighedernes 
fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager inden 
for hovedvandoplandet. 
 
Af retningslinje 3 på vandplanens side 51 fremgår, at "Tilstanden i vandløb, søer, 
grundvandsforekomster og kystvande skal leve op til de fastlagt miljømål, som de 
fremgår af WebGIS. Vandområder, der ikke fremgår af WebGIS, administreres efter 
miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der ikke meddeles tilladelser og 
godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse områder opnår god tilstand. Det 
bør tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter 
klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet." 
 
Endvidere fremgår det af retningslinje nr. 18 på vandplanens side 54, at 
”Vedligeholdelse af vandløb begrænses mest muligt og udføres kun i et sådant omfang, 
at det ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål. Hvor grødeskæring er 
nødvendig, foretages den så vidt muligt manuelt, i strømrende eller netværk og altid 
under hensyntagen til natur- og miljømæssige interesser. Omfanget og udførelsen af 
vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af et vandløbsregulativ, jf. 
vandløbslovens bestemmelser.” 
 
Endelig skal retningslinje nr. 21 fremhæves, hvoraf det på vandplanens side 54 
fremgår, at "Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses mest 
muligt, og der fjernes aldrig sten/grus fra bunden." 
 
I vandplanens redegørelsesdel bemærkes det indledningsvist, jf. planens side 62, 
at det alene er planens plandel, der er opdateret med oplysninger fra de høringer, 
som blev gennemført efter tilsidesættelsen af de første vandplaner, og med 
basisanalysen for vandområdeplaner for anden planperiode. Det betyder, at 



 
 
 
 
 
 
 

 73/104 

  
Dok.nr. 13301043.1 
  

 
vandplanens redegørelsesdel ikke er opdateret med disse oplysninger. 
Oplysningerne i redegørelsesdelen af vandplanen er altså baseret på forældede 
data. 
 
Ifølge vandplanens pkt. 2.1.1 indgår vandløb med mindst 10 km2 opland i planen 
sammen med vandløb med høj naturværdi og vandløb, hvor god økologisk 
tilstand allerede forekommer. 

 
 
8.3.2 Vandplanens krav til de omstridte strækninger på vandløbet: 

 
 

Maglemose Å er kategoriseret som et naturligt vandløb i vandplanen, og det er 
fastsat, at der skal opnås en god økologisk tilstand/faunaklasse 5 i vandløbet 
(bilag 45(3)). Den nuværende tilstand er ifølge vandplanen faunaklasse 4, hvilket 
vil sige moderat tilstand (bilag 46(3)). 
 
For at opnå god økologisk tilstand er der, som ovenfor nævnt, planlagt åbning af 
tre af Maglemose Ås rørlagte strækninger, hvoraf den ene løber langs Enok 
Vestergårds ejendom (bilag 40(3)).  
 
En åbning af de rørlagte strækninger vil imidlertid næppe bidrage til at forbedre 
den økologiske tilstand i vandløbet, da brinkerne de pågældende steder med al 
sandsynlighed vil skride ned i vandløbet, hvilket i øvrigt er en af grundene til, at 
man i første omgang valgte at rørlægge strækningerne. 
 
Hertil kommer, at de målrettede ændringer af vandløbet vidner om, at det på 
grund af vandløbsstrækningens ringe fald ikke er muligt at etablere gode fysiske 
forhold i vandløbet. En blotlægning af de rørlagte strækninger vil således ikke 
ændre herpå.  
 

 
8.4 Indsigelse i forbindelse med tidligere gennemførte høringer: 

 
 

I august 2012 indsendte Enok Vestergård et høringssvar med bemærkninger til 
vandplanerne (bilag 47(3)). 
 
Allerede på daværende tidspunkt påpegede Enok Vestergård, at Maglemose Å er 
et kunstigt gravet vandløb. Ligeledes påpegede Enok Vestergård, at udpegning af 
Maglemose Å som et naturligt vandløb, ville få store konsekvenser for hans 
bedrift og for området i sin helhed. 
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Den 10. april 2014 fik Landbrug & Fødevarer og Agrovi foretræde for Folketingets 
Miljøudvalg, hvor man fremhævede problematikken omkring fejlagtig udpegning 
af mange vandløb som naturlige (bilag 48(3)). I den forbindelse blev Maglemose Å 
også fremhævet som eksempel på et vandløb, der i udkast til vandplanerne var 
udpeget som naturligt, men hvor den øverste del af vandløbet ikke kan ses på 
ældre kort, hvor der i stedet fremgår en mose. 
 
Miljøudvalget sendte materialet, herunder oplysninger om, at den øverste del af 
Maglemose Å er kunstig, videre til Miljøministeriet og bad om en stillingtagen.  
 
I den forbindelse svarede miljøministeren følgende (bilag 49(3)): 
 

"Jeg er enig i, at kunstige vandløb skal karakteriseres som kunstige og naturlige 
vandløb som naturlige i vandplanerne. 
 
[…] 
 
Jeg kan i øvrigt oplyse, at Naturstyrelsen i forbindelse med den fornyede høring af 
udkast til vandplaner, der løb frem til 23. december 2013, har foretaget en 
gennemgang og kvalitetssikring af karakteriseringen af kunstige vandløb. Hvis 
Naturstyrelsen i forbindelse med behandlingen af de indkomne høringssvar 
modtager nye oplysninger, herunder oplysninger baseret på ældre kortmateriale, 
inddrages disse i vurderingen af det konkrete vandløbs karakterisering som 
kunstigt hhv. naturligt. Det gælder også de konkrete eksempler på vandløb, der 
oplistes i Landbrug & Fødevarers materiale. Naturstyrelsen har dog oplyst, at de 
omtalte vandløb findes på de landsdækkende historiske kort, der generelt 
anvendes i planlægningen."  

 
Miljøministeriet, og derved Naturstyrelsen, har således fået kendskab til, at i hvert 
fald en del af Maglemose Å er kunstig, både ved det af Enok Vestergård 
fremsendte høringssvar og som led i foretrædet for Folketingets Miljøudvalg i 
april 2014. 
 
På trods heraf er Maglemose Å fortsat udpeget som naturlig i vandplanen.  

 
 
8.5 Konsekvenser for landbrugsdriften som følge af gennemførelse af indsatsen i 

vandplanen: 
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Ved en gennemførelse af indsatsen, der stiller krav om genåbning af den rørlagte 
strækning ved Viebjerggaard, vil Enok Vestergård blive pålagt yderligere 
randzoner med tab af dyrkbar jord til følge. 
 
Genåbning af strækningen vil yderligere have den konsekvens, at brinkerne vil 
begynde at skride ned i vandløbet, hvorved brinkens kronkant skubbes gradvist 
længere ind i marken, jf. også beskrivelsen ovenfor. Som følge heraf vil 
randzonerne tilsvarende løbende skulle etableres længere inde på marken. 
 
Set i et større perspektiv, har Maglemose Å primært afvandingsfunktion. Et 
vandløb, som er kunstigt skabt ved rørlægning opstrøms for Maglemosen, og som 
er gravet igennem mosen i en lige og flad strækning, for derefter at være skåret 
langt nede i terrænet, vil altid have svært ved at kunne opnå en god miljøtilstand. 
En udpegning som kunstigt vandløb ville tilgodese både de faktiske forhold og 
honorere de økologiske begrænsninger i dette vandløb.  
 
Ophør eller begrænsning af vedligeholdelsen af Maglemose Å vil medføre store 
konsekvenser ikke bare for Enok Vestergård og hans bedrift, men for hele 
området. Gennemførelse af de planlagte indsatser vil utvivlsomt medføre 
problemer med nedskridende brinker, vandstandsstigninger og dræning af 
landbrugsarealerne, som derfor vil forsumpe og blive udyrkbare. Der er visse 
steder i området allerede store problemer med at aflede vand fra markerne, der i 
og efter perioder med kraftig regn ligger under vand. Problemerne er størst i den 
vestlige del af mosen der, hvor åen ligger næsten i terrænhøjde.  
 
Som følge af at det i retningslinjerne 18 og 21 i vandplanen, jf. nærmere ovenfor 
under pkt. 8.3.1, er fastholdt, at vedligeholdelse og opgravning af bundmateriale 
skal begrænses, må det forventes, at kommunen indretter vedligeholdelsen af 
vandløb i overensstemmelse hermed. Selvom virkemidlet "ændret vedligeholdelse" 
således ifølge Miljøministeriet er taget ud af vandplanerne, vil der med stor 
sandsynlighed ske en nedgang i vedligeholdelsen af vandløb, som vil medføre 
alvorlige konsekvenser for landbruget. 
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9. Supplerende bem ærkninger  om  ret l ige forhold: 
 
 
9.1 Vandplane rnes re tlige  karakte r: 

 
I forb inde lse  m ed  dom stols- og næ vnsprøve lse  a f de  oprinde lige  vandplan e r i 
gene ra tion  1 a f 22. decem ber 2011, in d tog Naturstyre lsen  og Kam m eradvokaten , 
som  hovedanbrin gende  d e t standpunkt, a t vandplane rne  sle t ikke  var ud tryk for 
forva ltn ingsre tlige  a fgøre lse r, ide t vandplane rne  an give ligt havde  en  sæ rlig ”retlig 
karakter”.  
 
Argumentet blev imidlertid underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i afgørelsen 
af 6. december 2012.  
 
I præmisserne (side 15) anførte nævnet herom følgende: 
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”Udgangspunktet i nævnets hidtidige praksis om vedtagelse af planer efter 
planloven har været, at vedtagelsen af en plan er en forvaltningsretlig afgørelse af 
generel eller mere overordnet karakter. Efter omstændighederne kan planen have 
et sådant indhold og betydning, at en eller personer må anses for parter i 
forbindelse med planvedtagelsen. 
 
De statslige vandplaner har en vis overordnet karakter, og er først retligt 
bindende i forhold til lodsejerne, når de efterfølgende udmøntes i kommunale 
handleplaner. Samtidig må det erkendes, at råderummet i forhold til ændringer, 
når de statslige vandplaner kan udmøntes i kommunale handleplaner, er 
begrænset. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet lægger enstemmigt til grund, at der som følge af de 
statslige vandplaners detaljerede udpegninger af indsatser for bl.a. vandløb og 
søer, og planernes bindende virkning i forhold til de kommunale handleplaner, 
kan være lodsejere, der må anses som individuelt og væsentligt berørt af 
planerne. Disse lodsejere er dermed parter i forhold til afgørelsen om at vedtage 
vandplanerne.”  
 

Naturstyrelsen anerkender nu i udtalelsen af 20. februar 2015 side 6, at: 
 

”Overordnet har Naturstyrelsen herefter lagt til grund, at vandplanerne i 
overensstemmelse med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i december 2012 
er forvaltningsretlige afgørelser.” 

  
Afgørelserne skal derfor leve op til kravene i forvaltningsloven, og selvsagt tillige til 
krav, der følger af de almindeligt anerkendte, domstolsskabte, forvaltningsretlige 
grundsætninger.  
 
 

9.2 Virkemidlet ”reduceret vandløbsvedligeholdelse Aftale om Vækstplan for Fødevarer 
mv. ”: 
 
 
Virkemidlet ”reduceret vandløbsvedligeholdelse” er et af de for landbruget, og for 
den sags skyld samfundsøkonomien, mest belastende reguleringsinstrumenter.  
 
Reduceret vandløbsvedligeholdelse i naturlige vandløb (som ikke har kraftigt fald), 
i form af eksempelvis reduceret eller ingen grødeskæring, vil erfaringsmæssigt 
bevirke en vandstandsstigning, der hæmmer de mange markdræns funktion 
væsentligt eller måske ligefrem umuliggør drænfunktionen. Dette vil føre til 
nedsat drænfunktion, herunder tilstoppelse af dræn, hvis udløb er under 
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vandspejl, som følge af stigende vandstand mv., hvilket vil forøge vandstanden på 
de herefter dårligt eller slet ikke afdrænede marker.  
 
Når grundvandet kommer i berøring med afgrødernes rødder ødelægges eller 
stærkt reduceres afgrødernes vækst med alvorlige økonomiske tab til følge for de 
berørte landmænd.  
 
Ved anvendelse af dette virkemiddel foreligger der en lang række videnskabelige 
vurderinger, hvorefter dette i givet fald ville kunne koste Danmark en fjerdedel af 
landets dyrkbare arealer.  
 
Der henvises om dette spørgsmål i det hele til punkt 8 (side 54 ff) i den principielle 
klage til miljøklagenævnet fremlagt som bilag 4, herunder til underbilag 21 til 
klagen.  
 
Trods løfter om, at virkemidlet er udtaget af vandplanerne, kan det konstateres, at 
dette i juridisk henseende ikke er tilfældet.  
 
Der er endog tilskyndelse til, at virkemidlet anvendes i forbindelse med 
vandplanernes udmøntning.  
 
Der er således ikke sket nogen ændringer i miljømålsloven, der udelukker 
anvendelsen af virkemidlet, ligesom heller ikke bestemmelsen i vandløbslovens § 
12, stk. 4, i de til miljømålsloven knyttede bekendtgørelser eller de endelige 
vandplaner, er sket nogen retlig udelukkelse af anvendelsen af virkemidlet.  
 
Vandplanerne for sagsøgerne indeholder således fortsat et identisk bilag 7, der 
bærer overskriften ”støtteparametre til økologiske kvalitetselementer for vandløb, 
søer og kystvand og kvalitetskrav for vandkvaliteten.” 
 
Den eneste forskel i forhold til de oprindelige vandplaner er, at ordet ”skal” i de 
oprindelige vandplaners bilag 7 nu er ændret til ordet ”kan”.  
 
Dette harmonerer ikke med Naturstyrelsens og ministerens udtalelse om, at 
virkemidlet ikke længere er en del af vandplanerne.  
 
Det følger af skemaet i vandplanernes bilag 7, benævnt ”Kriterier til sikring af fysisk 
variation i vandløb”, at: 
 

”For at beskytte de natur- og miljømæssige kvaliteter, som vandløbene besidder, og 
bidrage aktivt til at opfylde de mål, som er opstillet fra vandløbene og deres 
omgivelser i medfør af Vandramme- og Habitatdirektiverne kan 



 
 
 
 
 
 
 

 79/104 

  
Dok.nr. 13301043.1 
  

 
vandløbsvedligeholdelsen tilrettelægges med baggrund i de principper og 
anbefaleringer som er beskrevet af Skov- og Naturstyrelsen (2007). Disse, som kan 
indbygges i vandløbsregulativerne er i hovedtræk som følger: 

 
• Grødeskæring undgås, hvor det er muligt  
• Grødeskæring begrænses til strækninger, hvor der er faktuelt behov 
• … 
• Hvor der forekommer særligt sårbare eller sjældne plantearter undlades 

skæring af disse, medmindre særlige naturhensyn gør sig gældende”. 
 
De t følge r a f bekendtgøre lse sregu le ringen  af, hvorledes kom m unalbestyre lsens 
hand lep lane r ska l ud m øn te s, a t m an  fortsa t d irekte  henvise r til vand løbslovens § 
12, stk. 4, hvore fte r: 
 

”Der kan i regulativet for offentlige vandløb, for hvilke det af vandplaner efter 
miljømålsloven fremgår, at der skal foretages en indsats, fastsættes bestemmelse 
om ændret vedligeholdelse således, at vandløbet eller dele heraf ikke eller kun i 
særlige tilfælde må vedligeholdelses.” 

 
Den politiske  a fta le  a f ap ril 2014 h ar så ledes ikke  ført til konkre te  æ n dringe r a f 
vandplane rne , e lle r a f lovgivn ingen  i øvrigt, de r sikre r, a t virkem id le t reduce re t 
vand løbsved ligeholde lse  ikke  vil finde  anvende lse . 
 
 
 

9.3 Har Na turstyre lsen , konkre t, ind ividue lt og sag for sag p røve t, hvorvid t 
lem pe lse sbestem m else rne  i m iljøm ålslovens §§ 15-17 finde r anvende lse  e lle r e j? 
 
 
Naturstyre lsens sagsbehandling i vandplanssage rn e  har i he lt usæ dvanlig grad  
væ re t p ræ ge t a f en  udpræ ge t ”fejlkultur”, b lo t som  få  a f m an ge  eksem ple r på  de tte  
frem læ gge r sagsøge rne , som  bilag 50, Naturstyrelsens e-mail af 23. marts 2015 til 
medlemmerne af Vandløbsforum. Udover teksten henvises der til det vedhæftede 
notat af samme dato og det hertil hørende skema.  
 
I forbindelse med den oprindelige vandplansretssag ved Vestre Landsret afgav 
Naturstyrelsen svarskrift den 9. november 2012. Svarskriftet fremlægges som 
bilag 51.  
 
I svarskriftet på side 19 under punkt 6.1.8 anførte Naturstyrelsen bl.a. følgende: 
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”Som det er fremgået, er de statslige vandplaner et stort og omfattende 
landsdækkende planlægningsprojekt. Der har efter planernes endelige vedtagelse 
i december 2011 vist sig et behov for at foretage mindre ændringer af fejl og 
unøjagtigheder i vandplanerne. 
 
Naturstyrelsen er blevet opmærksom på, at nogle vandløb, der i vandplanerne er 
udpeget som ”naturlige”, skulle have været udpeget som ”kunstige”, fordi 
vandløbene ikke findes på gamle kort (normalt kort fra 1870). Det betyder, at et 
par af de vandløb, der er omfattet af denne retssag, og som er udpeget som 
naturlige, vil blive berigtiget og få ændret deres status til at være kunstige i 
vandplanerne… I øvrigt iværksætter Naturstyrelsen for en sikkerheds skyld en 
gennemgang af alle 22.000 km. vandløb i vandplanerne for at sikre, at der ikke er 
yderligere vandløb, der skulle have været udpeget som kunstige.” 

 
Dette løfte har fundet adgang til, at Natur- og Miljøklagenævnets principielle 
afgørelse af 6. december 2012, hvor nævnet på side 14 i præmisserne fremhæver 
følgende: 
 

”Det bemærkes i den forbindelse, at Naturstyrelsen i et svarskrift til retten af 9. 
november 2012 har tilkendegivet, at der pågår en tilretning af vandplanerne, da 
der er konstateret fejl og unøjagtigheder i planerne. Styrelsen er blevet 
opmærksom på, at nogle vandløb, der er udpeget som naturlige, skulle have 
udpeget kunstige. Det er samtidig oplyst, at styrelsen iværksætter en gennemgang 
af alle 22.000 km. vandløb i vandplanerne for at sikre, at der ikke er yderligere 
vandløb, der skulle have været udpeget som kunstige.” 

 
Stærkt modificerede vandløb nævnes ejendommeligt nok, hverken det ene eller 
det andet sted.  
 
De anførte citater rejser spørgsmål om, hvorvidt Naturstyrelsen har foretaget 
konkret og individuel prøvelse af muligheden for anvendelse af 
lempelsesbestemmelserne i lovens §§ 15-17 eller ej.  
 
Sagsøgerne lægger det som ubestrideligt til grund, at der ikke er foretaget en 
sådan konkret og individuel prøvelse af lempelsesbestemmelsernes 
anvendelighed, og sagsøgerne gør som nævnt gældende, at der i så henseende er 
tale om en pligtig prøvelse i forbindelse med vedtagelsen af de endelige og, for 
alle andre myndigheder, bindende vandplaner, der blev offentliggjort den 30. 
oktober 2014.  
 
Sagsøgernes konklusion om, at der ikke er foretaget en systematisk, konkret og 
individuel prøvelse af lempelsesmulighedernes anvendelighed, og dermed af 
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Naturstyrelsens endelige og bindende karakterisering af vandløbene som i alt 
overvejende grad ”naturlige”.  
 
Dette baserer navnlig mandataren på omfattende erfaringer indvundet over hele 
landet og ikke mindst på Naturstyrelsens egen udtalelse af 20. februar 2015 i 
anledningen af de 154 klager til Natur- og Miljøklagenævnet over vandplanerne 
offentliggjort den 30. oktober 2014.  
 
I Naturstyrelsens udtalelse af 20. februar 2015, side 16 nederst, der vedrører 
klagepunkter om, at Naturstyrelsen ikke forud for vandplansafgørelserne har 
foretaget konsekvensberegninger på bedriftsniveau med henblik på at kunne 
karakterisere vandløbene korrekt, også under hensyntagen til 
karakteriseringsbestemmelserne mv. i miljømålslovens § 15-17.  
 
Naturstyrelsen anfører her, at: 
 

”Det bemærkes desuden, at der i forbindelse med den kommunale udmøntning af 
vandløbsindsatserne vil blive gennemført konkrete konsekvensberegninger af de 
enkelte indsatser, med henblik på at sikre, at iværksættelse af de enkelte indsatser 
ikke vil få utilsigtede negative konsekvenser.” 

  
En simpel sproglig fortolkning af citatet viser, at Naturstyrelsen ikke selv forud for 
vandplanernes endelige og bindende vedtagelse har foretaget sådanne ”konkrete 
konsekvensvurderinger” for at sikre, at iværksættelsen af indsatserne ikke vil få 
utilsigtede negative konsekvenser.  
 
Eksempelvis § 15, stk. 1, i miljømålsloven indeholder et dobbeltkriterium, hvoraf 
det ene er, at der rent faktisk er tale om et kunstigt eller stærkt modificeret 
overfladevandområde, og hvoraf det andet er, hvorvidt de ændringer af områdets 
fysiske udformning, som er nødvendig for at opnå god økologisk tilstand, vil have 
betydelige negative indvirkninger på bl.a. beskyttelse mod oversvømmelse, dræn 
eller andre lige så vigtige bæredygtige menneskelige udviklingsaktiviteter.  
 
Der henvises herudover til eksempelvis proportionalitetsvurderingen i 
lempelsesbestemmelsen i miljømålslovens § 16, stk. 1.  
 
Der henvises videre til Naturstyrelsens udtalelse, side 18, hvor Naturstyrelsen 
anfører følgende: 
 

”Viden om, at betingelserne for at kunne anvende miljømålslovens § 15 er opfyldt 
kan fx tilvejebringes ved den kommunale udmøntning af vandplanerne. I givet 
fald vil en indsats ikke blive gennemført…” (understreget her). 
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Det vil ikke give mening, at anvende denne form for vurdering, hvis 
Naturstyrelsen allerede inden vedtagelsen af de endelige og bindende vandplaner 
selv havde foretaget den pligtige prøvelse af, hvorvidt betingelserne for at kunne 
anvende miljømålslovens § 15 var opfyldt eller ej.  
 
Der er, som anført ovenfor, tale om et tilsyneladende forsøg på at forskyde 
myndighedskompetencen uden lovhjemmel og i direkte modstrid med 
bestemmelsen i miljømålslovens § 3, stk. 2.  Dette er selvsagt i juridisk henseende 
helt uholdbart.  
 
På side 14 i Naturstyrelsens udtalelse anfører styrelsen, at: 
 

”Vandplanlægning efter vandrammedirektivet som implementeret ved 
miljømålsloven er en fremadrettet og gentagne proces, hvor bl.a. grundlaget for 
den foretagne karakterisering af vandforekomster, udpegning af vandområder 
som stærkt modificeret, miljømål og indsatser løbende skal revideres og om 
nødvendigt justeres.” 
 

Det anførte fritager selvsagt ikke Naturstyrelsen for pligtig prøvelse af 
karakteriseringsbestemmelserne i miljømålsloven i forhold til de særdeles 
bebyrdende afgørelser vandplanerne er udtryk for, i forhold til tusindevis af 
landmænd og andre lodsejere. Planperioderne er på 6 år, og de grundejere, der 
rammes af forkert regulering, har ingen retsgaranti for, at Naturstyrelsen senere 
vil rette sine egne fejl. 
 
I Naturstyrelsens seneste udtalelse på side 17 næstsidste afsnit anfører 
Naturstyrelsen, at: 
 

”Det kan i den forbindelse oplyse, at i det omfang Naturstyrelsen har haft viden 
om – herunder fra høringssvar mv. – at betingelserne for anvendelse af 
bestemmelser er tilstede, er bestemmelserne faktisk anvendt og begrundelserne 
anført i vandplanerne.” 
 

I en lang række tilfælde, herunder sagsøgernes, jf. punkt 6.1., sidste afsnit ovenfor 
mv., er der konkret påvist fejl i høringssvar mv., uden at dette har fundet udtryk i 
nogen form for tilretning i de endelige vandplaner.  
 
Naturstyrelsens udtalelse står i så henseende ikke til troende.  
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Herudover forekommer det, ved en overordnet gennemgang, overordentligt 
vanskeligt og sjældent, at der er sket rettelser, henholdsvis at dette i givet fald har 
fundet udtryk i begrundelser herfor i vandplanerne. 
 
Det kan fra Naturstyrelsens udtalelse sluttes, at sagsbehandlingen har været 
tilfældighedspræget, og at det forvaltningsretlige officialprincip, henholdsvis 
kravet om konkret og individuel prøvelse, ikke er overholdt.  
 
Naturstyrelsens lemfældige behandling af officialprincippet og kravet om pligtig 
konkret prøvelse fremgår videre af side 11 i Naturstyrelsens udtalelse, hvor 
Naturstyrelsen anfører, at: 
 

”Det er Naturstyrelsens opfattelse, at det overordnet er et politisk valg at anvende 
bestemmelserne, idet det herved er en forudsætning, at der foreligger oplysninger 
om, at betingelserne i § 15 er opfyldt.”  

 
Hvis Naturstyrelsen kan godtgøre, og faktisk dokumentere, at lovgiver har 
besluttet – ved et ”politisk valg” – ikke at anvende lempelsesbestemmelserne, ville 
det give mening at forholde sig til den ejendommelige udtalelse.  
 
Folketinget har imidlertid valgt at implementere bl.a. vandrammedirektivets 
artikel 4, stk. 3, der er svarende til miljømålslovens § 15, stort set ordret i 
miljømålsloven. Forarbejderne indeholder ingen holdepunkter for, at lovgiver 
skulle have truffet bestemmelse om ikke at anvende de lempelsesbestemmelser, 
der er indeholdt  i vandrammedirektivets artikel 4.  
 
Der ses ikke at foreligge nogen bekendtgørelser, der indskrænker 
anvendeligheden af lempelsesbestemmelserne, havde ministeren valgt, ved 
bekendtgørelse, at indskrænke anvendeligheden af direktivets og lovens 
lempelsesbestemmelser, ville dette selvsagt ikke kunne ske i form af 
bekendtgørelse uden en særdeles klar bemyndigelse hertil fra Folketingets side. 
Sådanne bemyndigelser foreligger ikke.  
 
Citatet fra Naturstyrelsens udtalelse giver altså ikke nogen retlig mening. 
 
Man kan vælge at fortolke citatet således, at Naturstyrelsen er af den opfattelse, 
at der skulle være truffet et ”politisk valg” om alene at anvende 
lempelsesbestemmelserne, såfremt der forelå konkrete oplysninger om, at 
betingelserne i § 15 var opfyldt.  
 
Der foreligger hverken i vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømålslovens 
forarbejder, bekendtgørelser, eller i den almindelige forvaltningsret noget retligt 
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holdepunkt for, at Naturstyrelsen skulle være fritaget fra pligten til at sikre 
forsvarlig sagsoplysning og en konkret individuel prøvelse i forhold til 
lempelsesbestemmelserne.  
 
Også i så henseende ville Naturstyrelsen skylde en godtgørelse af det påståede 
”politiske valg”. Trods Naturstyrelsens tilsyneladende selvopfattelse, kan ”politiske 
valg” selvsagt ikke foretages af embedsværket. Det fremhæves i øvrigt i tilknytning 
hertil, at beslutningen om ikke at anvende lempelsesbestemmelserne i de enkelte 
sager er udtryk for en konkret, individuel og bebyrdende forvaltningsafgørelse, 
hvorfor der i givet fald skulle være gennemført konkret partshøring i henhold til 
forvaltningslovens § 19, med henblik på at sikre officialprincippets opfyldelse.  
 
Sagsøgerne henviser i så henseende til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 
6. december 2012 side 15, tredjesidste afsnit, hvorefter:  
 

”Natur- og Miljøklagenævnet lægger enstemmigt til grund, at der som følge af de 
statslige vandplaners detaljerede udpegninger af indsatser for bl.a. vandløb og 
søer, og planernes bindende virkning i forhold til de kommunale handleplaner, 
kan være lodsejere, der må anses som individuelt og væsentligt berørt af 
planerne. Disse lodsejere er dermed parter i forhold til afgørelse om at vedtage 
vandplanerne. En sådan vurdering synes også at være i overensstemmelse med 
forarbejderne til miljømålslovens § 30, som flere af klagerne har henvist til.” 
(understreget her). 
 

Som eksempel henvises der i så henseende på ny til de faktiske omstændigheder i 
forhold til sagsøger 1, jf. sagsfremstillingen ovenfor.  
 
Naturstyrelsen anfører på side 11 i udtalelsen videre, at: 
 
 ”De statslige vandplaner er udtryk for politiske beslutninger.” 
 
Dette er ikke korrekt.  
 
Det følger således klart af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, at de statslige 
vandplaner er udtryk for en samling af en lang række forvaltningsmæssige 
enkeltafgørelser.  
 
Udarbejdelsen af vandplanen er foretaget af en statslig styrelse, efter delegation 
fra ministeren, på baggrund af det foreliggende lovgrundlag; miljømålsloven.  
 
Der er således ikke tale om politiske, men om forvaltningsmæssige retlige 
afgørelser.  
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Sammenholdes citaterne gengivet ovenfor, står det entydigt klart, at 
Naturstyrelsen ikke har foretaget nogen selvstændig forvaltningsretlig konkret, 
henholdsvis individuel prøvelse af anvendeligheden af lempelsesbestemmelserne, 
afgørelse for afgørelse.  
 
Naturstyrelsen må i givet fald fremkomme med en redegørelse der viser, i hvilke 
tilfælde Naturstyrelsen med angivelse af klar begrundelse, har truffet afgørelse 
om anvendelse af lempelsesbestemmelserne. Det her anførte er udtryk for en 
processuel opfordring.  
 
 

10. Mandat arens og sagsøgernes først e hovedanbr ingende t i l st øt t e for  de 
nedlagt e påst ande; - prøvelsespl igt  er  ikke iagt t aget  

 
 

Mandataren og sagsøgerne gør gældende, at Naturstyrelsen, trods adskillige 
tilskyndelser i generelle og individuelle høringssvar mv., har forsømt pligtig, konkret og 
individuel prøvelse af, hvorvidt betingelserne i lempelsesbestemmelserne i 
miljømålslovens §§ 15-17 var opfyldt eller ej.  
 
Det gøres gældende, at dette er en alvorlig retlig mangel ved vandplansafgørelserne, og 
at retsfølgen heraf er ugyldighed.  
 
Det fremhæves i tilknytning hertil, at Naturstyrelsens vandplansafgørelser er endelige 
og bindende, og at de i relation til dette anbringende tillige er væsentligt bebyrdende.  
 
Vandplanerne binder alle andre statslige myndigheder, også i relation til varetagelse af 
forpligtelser i henhold til anden lovgivning, ligesom vandplanerne er bindende for 
regionsråd og kommunalbestyrelser. Manglerne, henholdsvis fejlene, ved 
Naturstyrelsens vandplansafgørelser er i princippet uoprettelige, idet alene 
Naturstyrelsen selv kan foretage senere rettelse af Naturstyrelsens egne fejl. De berørte 
parter har imidlertid ikke nogen form for sikkerhed for, om Naturstyrelsen vil foretage 
sådanne rettelser, og hvornår dette i givet fald vil ske.  
 
Det gøres gældende, at en offentlig myndighed ikke kan træffe endelige bindende og 
bebyrdende forvaltningsafgørelser på et bevidst mangelfuldt grundlag, under 
henvisning til at man jo blot senere kan rette fejlene. 
 
For så vidt angår sagsøger 1 henvises der vedrørende dette hovedanbringende til afsnit 
6.3.2, 6.4 og 6.5.  
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For så vidt angår sagsøger 2 henvises der til punkt 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4 og 7.5. 
 
For så vidt angår sagsøger 3 henvises der til afsnit 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4 og 8.5. 
 
Vandplansafgørelserne, hvorved de af sagen omhandlede vandløbsstrækninger uden 
selvstændig prøvelse af lempelsesreglerne er karakteriseret som naturlige med deraf 
følgende negative retsvirkninger, er udtryk for stærkt bebyrdende afgørelser i forhold 
til afgørelsesadressaterne, herunder sagsøgerne.  
 
Det antages sædvanligvis, at indgreb i borgernes erhvervsmuligheder er et retsområde, 
hvor der alt efter indgrebets art og styrke, vil kunne stilles krav om en særlig klarhed i 
hjemmelsgrundlaget i forhold til de pågældende afgørelser.  
 
Bestemmelser, der indeholder mulighed for at fastsætte lempeligere vilkår i forhold til 
en intensiv negativ afgørelse, og hvor der foreligger retligt hjemmelsgrundlag for 
afgørelser, der er mindre indgribende, lægger i almindelighed op til, at forvaltningen 
skal foretage en pligtmæssig konkret vurdering af, hvorvidt de lempeligere regler kan 
finde anvendelse eller ej. Dette følger for så vidt også af almindelige 
proportionalitetsbetragtninger.  
 
I de her anførte situationer hvor Naturstyrelsen gennem talrige høringssvar af både 
generel og individuel karakter havde gjort opmærksom på problemstillingen 
vedrørende manglende iagttagelse af lempelsesreglerne i blot prøvelse af, hvorvidt 
betingelserne er opfyldt, pålægger under de konkrete omstændigheder Naturstyrelsen 
pligt til at foretage individuel partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19 eller dog 
som minimum til konkret at vejlede afgørelsesadressaterne om mulighederne for 
lempeligere regulering, jf. forvaltningslovens § 7. Dette har Naturstyrelsen i det hele 
forsømt, hvilket er en væsentlig retlig mangel ved afgørelserne. 
 

---oo0oo--- 
 

Det første hovedanbringende for sagsøgerne er uddybet, bl.a. under punkt 4.1 
ovenfor og umiddelbart ovenfor under punkt 9.4.  
 
Det kan efter sagsøgernes opfattelse bevismæssigt lægges til grund, at 
Naturstyrelsen har undladt at foretage prøvelse af lempelsesbestemmelsernes 
anvendelighed, hvilket med tydelighed fremgår af Naturstyrelsens egen udtalelse 
af 20. februar 2015 til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. citaterne herom gengivet 
ovenfor.  
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Det fremhæves fra sagsøgernes side, at der ikke, som i eksempelvis 
jordforureningslovens § 52, er tale om en dispensationsordning, hvor 
initiativpligten påhviler afgørelsesadressaten.  
 
Der foreligger derfor prøvelsespligt ex officio for Naturstyrelsen, ligesom der i så 
henseende naturligt påhviler Naturstyrelsen en pligt til, af egen drift, at søge 
sagen oplyst, således at der foreligger et forsvarligt beslutningsgrundlag, før 
vandplansafgørelser endeligt og bindende vedtages.  
 
 

11. Mandat arens og sagsøgernes andet  hovedanbr ingende – of f icialpr incippet  
er  t i lsidesat  syst em at isk  og bevidst : 

 
 
11.1 Det gøres gældende, at Naturstyrelsen bevidst og systematisk har tilsidesat sin pligt til 

ex officio, at prøve, afgørelse for afgørelse, hvorvidt direktivets og lovens 
undtagelsesbestemmelser kan finde anvendelse eller ej. 
 
For så vidt angår eksempelvis miljømålslovens § 15 ville dette forudsætte, at 
Naturstyrelsen, forinden afgørelserne blev vedtaget, prøvede, dels hvorvidt de berørte 
vandløb eller vandløbsstrækninger var naturlige eller på den anden side, kunstige eller 
stærkt modificerede, og dels hvorvidt de ændringer af områdets fysiske udformning, 
som er nødvendige for at opnå god økologisk tilstand, vil have betydelige negative 
indvirkninger på vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse eller dræning eller 
andre, lige så vigtige, bæredygtige udviklingsaktiviteter.  
 
Naturstyrelsen har forsømt sin pligt til at oplyse sagen i så henseende, hvilket er udtryk 
for alvorlige retlige fejl og mangler ved vandplansafgørelserne, og retsvirkningen heraf 
bør være ugyldighed.  
 
 

---oo0oo--- 
 

Det kan bevismæssigt lægges til grund, at Naturstyrelsen helt systematisk og 
bevidst har undladt at foretage de konkrete konsekvensvurderinger, herunder af 
de negative indvirkninger beskrevet umiddelbart ovenfor og af vandløbet eller 
vandløbsstrækningens faktiske karakter som naturligt, kunstigt eller stærkt 
modificeret.  
 
Der henvises herom bl.a. til Naturstyrelsens egen udtalelse af 20. februar 2015, 
hvoraf det med al ønskelig tydelighed fremgår, at Naturstyrelsen ikke har 
foretaget sådanne konsekvensvurderinger, idet man, uden lovhjemmel til 
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myndighedsmæssige kompetenceforskydning, lægger til grund, at disse 
konsekvensvurderinger foretages af kommunalbestyrelsen, der imidlertid ikke har 
hjemmel til at ændre i vandplanerne. 
 
Det er sagsøgernes opfattelse, at Naturstyrelsen, som afgørelsesmyndighed, ikke 
har hjemmel til at træffe mangelfulde, oftest forkerte, konkrete bebyrdende 
forvaltningsafgørelser uden forinden at oplyse sagen forsvarligt.  
 
Det ville udvirke juridiske absurditeter, såfremt forvaltningsmyndigheder blot 
kunne træffe bevidst mangelfulde – og som følge heraf ofte fejlagtige – afgørelser 
med henvisning til, at man jo blot kan rette fejlene senere. En sådan 
forvaltningskultur bør være helt uacceptabel i ethvert retssamfund.  
 
I en artikel, der kommenterer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. 
december 2012, gengivet i Tidsskrift for Miljø 2012,1 nr. 1, side 2, har professor, 
dr. jur. Peter Pagh, Københavns Universitet, i indledningen til artiklen anført, at 
afgørelsen rejser en række principielle juridiske spørgsmål. Herefter fortsætter 
han: 
 

”Uanset svaret på flere af disse spørgsmål giver anledning til tvivl, må det afvises 
ved, at sagen kan løses ved, at de samme planer efter en længere høring blot 
vedtages på ny, og at det herefter overlades til kommunerne at fravige 
vandplanerne på grundlag af sund fornuft, som miljøministeren anførte i samråd 
med Folketinget den 19. december 2012.” (understreget her).  

 
I artiklens referat af miljøministerens tilkendegivelser i forbindelse med det 
nævnte samråd, refereres det bl.a., at: 
 

”I forholdet til fremtiden tilkendegav ministeren, at ministeriet var i gang med at 
rette de faktuelle fejl i de nu ophævede vandplaner, og at ministeriet herefter vil 
gennemføre en fornyet offentlig høring af vandplanerne. Samtidig afviste 
ministeren, at de statslige vandplaner skulle tages alt for bogstavligt, idet 
ministeren tilkendegav, at det ikke var meningen, at kommunerne skulle 
gennemføre vandplanen, hvis vandplanen betød oversvømmelse af god 
landbrugsjord, eller hvis de økonomiske omkostninger ikke stod mål med de 
miljømæssige gevinster, hvilket ifølge ministeren bl.a. vil være tilfældet for mange 
mindre smalle eller flade vandløb. Når det alligevel var meningen, at disse 
vandløb skulle fastsættes med høje miljømål i de kommende vandplaner, var det 
ifølge ministeren begrundet med, at det ikke var muligt, at finde en brugbar 
definition, der kan udskille de små flade vandløb uden miljømæssige betydning. 
For at tydeliggøre, at vandplanerne og indsatsprogrammerne ikke i alle tilfælde 
skal tages bogstavligt, vil miljøministeren udsende et ”hyrdebrev” til kommunerne.  
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Som det vil fremgå af det følgende, er det noget vanskeligt at finde holdepunkt i 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser for miljøministerens udlægning af 
afgørelsernes konsekvenser. Det forekommer endvidere ikke muligt, at finde støtte 
i vandrammedirektivet, eller miljømålsloven til, at kommunerne kan se bort fra 
vandplanerne, hvis en gennemførelse vil medføre oversvømmelse af god 
landbrugsjord, eller en gennemførelse af vandplanen ikke kan anses for 
miljømæssig begrundet.” 

 
Det hedder i Paghs artikel videre på side 7, venstre spalte, at: 
 

”Miljøministerens oplysning under samrådet i Folketinget om, at kommunerne 
kan fravige den statslige handleplan, hvis de økonomiske omkostninger ikke slår 
mål med de miljømæssige gevinster, er således direkte i modstrid med 
vandrammedirektivets ordning, og er i øvrigt også i modstrid med 
miljømålslovens § 3, stk. 2.”  

 
Specifikt om Naturstyrelsens fejlagtige klassificering af vandløb og utilstrækkelige 
oplysning af sagen – officialprincippet – anføres det under punkt 6.2 ”fejlagtig 
klassificering af vandløb og utilstrækkelig oplysning”, på side 12 højre spalte, at: 
 

”Hertil må imidlertid anføres, at klassificering af vandløb nødvendigvis må gå 
forud for fastsættelse af miljømål og indsatsprogrammer, og der som sådan 
synes at være tale om en tilblivelsesmangel, hvis vandløbene er klassificeret på et 
utilstrækkeligt oplyst grundlag. Det forekommer ligeledes at være meget 
problematisk, hvis Naturstyrelsen blot administrativt kan ændre en plan, hvis 
vedtagelse er undergivet ganske detaljerede planer. En sådan administrativ 
ændring af vandplanernes indhold savner da også hjemmel i miljølovens regler. 
Efter min opfattelse burde klagenævnet derfor have taget stilling til, om den 
ændrede klassificering skyldtes mangelfuld oplysning af sagerne forud for 
vedtagelsen af de enkelte vandplaner og hvis svaret var bekræftende, må dette 
anses for en så alvorlig fejl ved vandplanens tilvejebringelse, at det begrunder en 
ophævelse af vandplanen – eller alternativt, at klagenævnet ophævede 
vandplanen for de vandløb, hvor klassificeringen var sket på et utilstrækkelig 
oplyst grundlag.” (understreget her) 

 
Mandataren og sagsøgerne er fuldstændig enige i professor Paghs, ovenfor 
citerede, betragtninger.  
 
Naturstyrelsens udtalelse af 20. februar 2015 udgør tilstrækkelig dokumentation 
for, at Naturstyrelsen bevidst har undladt konkret og individuel prøvelse forud for 
den, i hovedparten af tilfældene, stærkt bebyrdende vandplansafgørelse, 
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hvorefter vandløb og vandløbsstrækninger i alt væsentligt karakteriseres som 
”naturlige”.  
 
Retsfølgen af tilsidesættelsen af officialprincippet er, som også professor Pagh 
lægger til grund, ugyldighed.  
 
Det hedder konkluderende om det videre forløb under punkt 7 i artiklen, at: 
 

”Såfremt der som anført af miljøministeren under samrådet er ønske om, at der 
ikke skal ske oversvømmelser af god landbrugsjord, og at de strenge miljømål ikke 
skal gælde i vandløb uden miljømæssig betydning, må disse ændringer komme til 
udtryk i ordlyden af vandplanerne og indsatsprogrammerne, hvis bindende 
virkning naturligvis ikke kan ophæves af et hyrdebrev fra miljøministeren.” 

 
Der er ikke sket sådanne ændringer i ordlyden af vandplanerne, og de 
virkemidler, der blev lovet udtaget af vandplanerne, fremgår fortsat af 
vandplanerne og disses bilag samt af den ovenfor nævnte bestemmelse i 
vandløbslovens § 12, stk. 4.  

 
 

11.2 Naturstyrelsen har sat skønnet under regel, idet Naturstyrelsen, i forbindelse med 
karakterisering af vandløbene, ikke har foretaget en konkret og individuel 
prøvelse i forhold til de enkelte afgørelser: 
 
Det gøres gældende, at Naturstyrelsen i forbindelse med karakterisering af 
vandløbene, både for så vidt angår sagsøgerne 1-3, og for så vidt angår naturlige 
vandløb og vandløbsstrækninger i Danmark generelt, har forsømt sin pligt til at 
foretage et konkret og individuelt pligtmæssigt skøn, ved at have sat skønnet under 
regel.  
 
Naturstyrelsens faste administrationsgrundlag i relation til karakterisering af vandløb 
som ”naturlige” eller fx ”kunstige”, eller ”stærkt modificeret” har været en gennemgang 
af de såkaldte ”høje målebordsblade” fra perioden 1842-1899. Findes et vandløb på 
disse kort, har Naturstyrelsen lagt til grund, at der var tale om et naturligt vandløb.  
 
Metoden er stærkt mangelfuld, idet det også tidligere end de seneste 100-150 år er sket 
udgravning af kunstige vandløb, ligesom der er sket væsentlige fysiske ændringer af 
allerede eksisterende vandløb med henblik på bedre afledning af vand, typisk af 
landbrugsmæssige årsager.  
 
Det følger af vejledningen om stærkt modificerede vandløb, at ved karakteriseringen af 
stærkt modificerede vandløb skal det bl.a. vurderes, hvorvidt det vil give 



 
 
 
 
 
 
 

 91/104 

  
Dok.nr. 13301043.1 
  

 
uforholdsmæssigt store omkostninger at bringe vandløbet op i god økologisk tilstand. 
Hvis dette er tilfældet, skal vandløbet fastholdes som stærkt modificeret. Dette skal ske 
helt frigjort fra eksempelvis bestemmelsen i miljømålslovens § 15. Der foreligger ikke 
nogen konkrete vurderinger af omkostninger eller afskæringskriterier for, hvornår 
noget er uforholdsmæssigt dyrt i forhold til at bringe stærkt modificerede vandløb op i 
god økologisk tilstand. Der er desværre talrige eksempler på, at Naturstyrelsen i 
vandplansafgørelserne har bestemt, at vandløbet skal bringes i god økologisk tilstand 
uden at undersøge eller overhovedet forholde sig til, hvorvidt dette er realistisk eller ej.   
 
 

---oo0oo--- 
 

 
Naturstyrelsen har som erkendt administrations- og afgørelsesgrundlag 
konsekvent blot brugt de kort, der kaldes ”de høje målebordblade fra perioden 
1842-1899”. Naturstyrelsen har som ”skrivebordsafgørelser” administreret ud fra, at 
vandplaner, der genfindes på disse høje målebordsblade for den angivne periode, 
vil være tale om naturlige vandløb. I Danmark er der imidlertid etableret kunstige 
vandløb gennem flere århundreder. Gravearbejdet i forbindelse hermed er derfor 
ikke nødvendigvis noget, der er foretaget inden for de seneste 100-150 år.  
 
Denne meget lidt konkrete, særdeles generelle og ofte forkerte metode, har 
udgjort Naturstyrelsens faste administrationsgrundlag.  
 
Der henvises herom eksempelvis til det under punkt 5.1.6 ovenfor anførte.  
 
Den retlige problemstilling ses bedste beskrevet af Poul Andersen i ”Dansk 
Forvaltningsret”, side 357: 
 

”En Forvaltningsakt er ogsaa behæftet med en retlig Mangel, hvis 
Forvaltningsmyndigheden har undladt at udøve et pligtmæssig Skøn, vel ikke fordi 
den paa Grund af en retsvildfarelse troede sig afskaaret fra at skønne, men fordi 
den selv har opstillet en Regel og truffet sin Afgørelse som en Konsekvens 
(udhævet her) af denne hjemmelavede Regel.” 
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12. Sagsøgernes t redje hovedanbr ingende – der  er  i vandplanerne, herunder  

sagsøgerens, i vid udst rækning m edt aget  vandløb hvis opland er  m indre end 
10 km 2. Det t e er  udt ryk  for  en over im plem ent er ing uden fornøden 
bem yndigelse her t i l  

 
Naturstyrelsen har i vid udstrækning medtaget vandløb, hvis opland er mindre end 10 
km2. Det gøres gældende, at dette er udtryk for en overimplementering af både 
vandrammedirektivet og af miljømålsloven.  
 
Det gøres videre gældende, at denne overimplementering er foretaget af 
Naturstyrelsen uden fornøden bemyndigelse fra lovgiver. Overimplementeringen har 
ikke den fornødne hjemmelsmæssige forankring i miljømålsloven, henholdsvis dennes 
forarbejder, ligesom udpegningen i vid udstrækning er sket i strid med 
vandplansafgørelsernes egne kriterier. 
 
Dette er udtryk for så væsentlige retlige mangler ved vandplansafgørelserne, at de bør 
tilsidesættes som ugyldige.  
 

---oo0oo--- 
 
 
I den enkelte vandplan, sædvanligvis i redegørelsesdelen under punkt 2.1.1 
”Vandområdernes beliggenhed, typologi og afgrænsning” er der indeholdt et afsnit, 
hvorefter: 
 

”I denne vandplan indgår vandløb med mindst 10 km2 sammen med vandløb 
med høj naturværdi, og vandløb hvor god økologisk tilstand allerede 
forekommer.” (understreget her). 

 
Denne afgræsning svarer til de afgrænsninger, der er indeholdt i 
reguleringsgrundlaget på området.  
 
For så vidt angår eksempelvis sagsøger 1, ovenfor under punkt 6.3.2, Debelsig, 
Bæk er der tale om et vandløb, hvis opland er mindre end 10 km2, hvorfor 
vandløbet slet ikke burde være medtaget i vandplanen.  
 
Vandløb hvis opland er mindre end 10 km2 medtages ifølge vandplanen kun, hvis 
vandløbet har en høj naturværdi, eller hvor god økologisk tilstand allerede 
forekommer. Eksempelvis Debelsig Bæk skulle derfor slet ikke være medtaget i 
vandplanen og være omfattet af den bebyrdende regulering, som 
vandplansafgørelserne er udtryk for.  
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Der er tale om et generelt problem, der gør sig gældende i alle statslige 
vandplaner.  
 
Den størrelsesmæssige afgrænsning i reguleringsgrundlaget er systematisk 
fraveget af Naturstyrelsen i forbindelse med vandplansafgørelserne.  
 
Det gøres gældende, at Naturstyrelsen ikke har haft fornøden bemyndigelse til at 
foretage sådanne omfattende og systematiske fravigelser af det 
reguleringsgrundlag, der foreligger som forudsætning for Naturstyrelsens 
udarbejdelse og vedtagelse af vandplanerne. En helt generelt formuleret 
bemyndigelsesbestemmelse i en lov (”Ministeren kan fastsætte nærmere regler 
om…”) indeholder ikke fornøden bemyndigelse til, at ministeren, eller for den sags 
skyld en delegationsmyndighed, kan foretage sådan selvstændig 
overimplementering. Beføjelsen hertil tilkommer alene lovgiver.  

 
 

13. Sagsøgernes f jerde hovedanbr ingende – m anglende overensst em m else 
m ellem  vandplansafgørelsernes bindende redegørelsesdel og afgørelsernes 
plandel: 

 
 
13.1 Det gøres gældende, at der ikke er overensstemmelse mellem vandplansafgørelsernes 

bindende redegørelsesdel og vandplansafgørelsernes plandel, idet væsentlige dele af 
redegørelsesdelen ikke er opdateret siden ultimo 2009 trods talrige efterfølgende 
ændringer, som følge af offentlige høringer mv.  
 
 

---oo0oo--- 
 
 

13.1.1 Naturstyre lsen  har i de  påklagede  vandplane r fo rsøm t a t opd ate re  og tilre tte  
vandplane rnes redegøre lse sde l.  
 
De t frem går så ledes a f eksem pe lvis vandplan  2009-2015 Ise fjord  og Roskilde  
Fjord , side  5, a t: 
 

”Det bemærkes, at det alene er vandplanens plandel, der er opdateret med oplys-
ningerne fra de gennemførte høringer, samt fra basisanalysen for vandområde-
planer for anden planperiode. Vandplanens redegørelsesdel er således ikke opda-
teret med oplysningerne fra høringer eller basisanalysen for vandområdeplaner 
for anden planperiode.” 
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Eftersom redegørelsesdelen i den nævnte vandplan udgør den væsentligste og 
mest omfangsrige del af vandplanen, er det mandatarens og sagsøgernes 
opfattelse, at dette forhold udgør en væsentlig tilblivelsesmangel i tilknytning til 
miljømålslovens § 29, idet offentligheden herved er unddraget muligheden for, 
ved afgivelse af høringssvar, at forholde sig til en opdateret redegørelse for selve 
det grundlag, som vandplanen er baseret på.  
 
Denne væsentlige retlige mangel afhjælpes ikke ved, at der er henvist til, via et 
link, bl.a. i udkastmaterialet vedrørende vandområdeplanerne, generation 2, for 
planperioden 2015-2021, basisanalysen, som er under udarbejdelse pt. endsige 
ved henvisningen til nogle WEB-GIS-kort. Høringsgrundlaget skal være indeholdt i 
de høringsudkast, der udsendes til de høringsberettigede parter. 
 
Det hedder i den nævnte vandplan videre, at: 
 
 ”Læsevejledning 
 
 Vandplanen er opdelt i en plandel og en redegørelsesdel.  
 

Plandelen indeholder målsætninger for vandområderne, indsatsprogram og pri-
oriteringer samt retningslinjer for statslige myndigheder, regionsråd og kommu-
nalbestyrelser, som er bindende ved udøvelse af beføjelser i medfør af 
lovgivningen. 

 
Redegørelsesdelen indeholder overordnet en vandområdebeskrivelse og –
afgrænsning samt en beskrivelse af påvirkninger og tilstand af vandområder. 
Disse afsnit bygger på data frem til og med 2009, herunder også den tidligere 
udarbejdede basisanalyse for hovedvandoplandet. Herefter er der foretaget en 
vurdering af indsatsbehovene for opfyldelse af miljømålene for vandløb, søer, 
kystvande og grundvand. På baggrund af et udarbejdet virkemiddelkatalog, hvor 
der er identificeret en række forskellige virkemidler, der kan reducere 
påvirkningerne af vandområder, er indsatsprogrammet for opnåelse af 
miljømålene fremkommet ved at sammensætte anvendelse af virkemidlerne ud 
fra princippet om størst mulig omkostningseffektivitet. Indsatsen er opdelt i 
henholdsvis basisforanstaltninger og supplerende foranstaltninger. 

 
Redegørelsesdelen gengiver således en række faktiske oplysninger og vurderinger, 
som har udgjort en del af grundlaget for den politiske beslutning om fastlæggelse 
af indsatsprogrammet i vandplanens plandel. Redegørelsesdelens oplysninger 
mv. kan tillige indgå i relevante myndigheders sagsbehandling i konkrete sager, 
men udgør ikke en bindende ramme herfor, idet konkrete sager vil skulle baseres 
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på det til enhver tid opdaterede faktiske eller retlige grundlag.” (understreget 
her). 

 
Det nederste understregede citat udgør en retlig umulighed.  
 
De ”relevante myndigheders” sagsbehandling – det vil sige kommunernes 
sagsbehandling – kan ikke i konkrete sager ”…baseres på det til enhver tid 
opdaterede faktiske eller retlige grundlag”, idet kommunerne er fastlåst i forhold til 
de vedtagne vandplaners kategoriseringer mv., jf. bestemmelsen i 
miljømålslovens § 3, stk. 2.  
 
Det anførte er derfor direkte forkert.  
 
  

13.1.2 Som det fremgår af citatet ovenfor, er der altså i selve fundamentet for 
vandplanen – redegørelsesdelen – som har været grundlag for den offentlige 
høring, medtaget et redegørelsesgrundlag, der på offentliggørelsestidspunktet, 
den 30. oktober 2014, var næsten 5 år gammelt. 
 
De utallige ændringer i vandplanerne, der har fundet sted efter ultimo 2009, er 
således i alt væsentligt ikke indarbejdet i den væsentligste del af vandplanen. 
 
Heri er bl.a. indeholdt de ændringer, som tidligere høringer mv. har 
afstedkommet.  
 
Dette er en væsentlig, retlig, tilblivelsesmangel, idet både høring, 
interessevaretagelse og myndighedsudøvelse er baseret på dette helt forældede 
grundlag.  
 
Naturstyrelsen har enten ikke evnet eller ønsket at tilvejebringe et ajourført 
grundlag for politiske beslutninger, parters interessevaretagelse, endsige sikring 
af offentlighedens mulighed for at få reel og praktisk indflydelse på de vigtige 
vandplansafgørelsers indhold.  
 
På side 6 i den nævnte vandplan, er det bl.a. anført, at: 
 

”De supplerende foranstaltninger, som udgør indsatsen i vandplanens indsats-
program efter miljømålsloven, skal sikre målopfyldelsen inden udgangen af 2015. 
Miljømålsloven giver mulighed for i særlige tilfælde at anvende undtagelsesbe-
stemmelser. De gør det muligt at afvige fra tidsfristen for målopfyldelse (2015) 
og/eller at fastsætte lempede miljømål. I denne vandplan for Hovedvandopland 



 
 
 
 
 
 
 

 96/104 

  
Dok.nr. 13301043.1 
  

 
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord er i et vist omfang anvendt 
undtagelsesbestemmelser.” 

 
De supplerende foranstaltninger synes i sammenhængen heller ikke at være 
baseret på opdaterede oplysninger.  
 
Der henvises herudover til den nævnte vandplans punkt 2.4 (”Miljømål og indsats-
behov”), side 139.  
 
 

13.1.3 Ved at basere vandplanerne på forældede oplysninger og ved at unddrage 
offentligheden mulighed for reel indflydelse på vandplansafgørelserne ved at 
basere disse på forældet materiale, der på offentliggørelsestidspunktet afveg 
væsentligt fra det faktiske indhold i vandplanerne, har Naturstyrelsen i strid med 
Aarhus-Konventionen berøvet offentligheden reel mulighed for indflydelse i 
forhold til selve grundlaget for vandplansafgørelserne. 
 
 

14. Sagsøgernes fem t e hovedanbr ingende – virkem idlet  ” reduceret  
vandløbsvedligeholdelse”  indgår  for t sat  i reguler ingsgrundlaget  – Af t ale om  
Vækst plan for  Fødevarer  af  apr il 2014 er  ikke im plem ent eret  ret l igt : 

 
 
14.1 Det gøres gældende, at trods politiske aftaler, og ministerudtalelser om det modsatte, 

indgår virkemidlet ”reduceret vandløbsvedligeholdelse” fortsat som et stærkt 
bebyrdende virkemiddel i vandplanreguleringen. 
 

---oo0oo--- 
 

14.1.1 Klage rne  gør ove rordne t gæ ldende , a t ”Aftale om Vækstplan for Fødevarer”, som  e t 
fle rta l a f Folke tinge ts partie r indgik a fta le  om  den  2. april 2014, ikke  kan  tillæ gges  
re tlig be tydn in g ved  a fgøre lsen  a f denne  klagesag. 
 
De tte  skyldes, a t a fta le n , se lvom  den  b lev in dgåe t god t 7 m ånede r før 
offen tliggøre lsen  a f de  ende lige  vandplane r, ikke  e r b leve t im plem ente re t i 
regu le ringen  af van dplanprocessen  m v., he ru nde r i m iljøm ålsloven  e lle r 
vand løbslovens § 12, stk. 4. 
 
Em bedsvæ rke t har tilsyne ladende  ikke  form åe t, e lle r ikke  ønske t, a t om sæ tte  den 
politiske  a fta le  til re tligt b indende  regu le ring. Tvæ rtim od .  
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Virkemidlet; ”reduceret vandløbsvedligeholdelse”, der vil føre til forsumpning af 
store danske landbrugsarealer, vil således – trods den politiske aftale - fortsat 
kunne anvendes, og ifølge vandplanerne endog skulle anvendes, bl.a. med direkte 
hjemmel i vandløbslovens § 12, stk. 4, ligesom virkemidlet fortsat direkte 
anbefales i bilag 7 til de påklagede vandplaner.  
 
Det forhold, at anvendelse af virkemidlet, der oprindeligt var obligatorisk, jf. de 
oprindelige vandplaners bilag 7’s anvendelse af ordet ”skal”, nu er ændret til ordet 
”kan”, altså en fakultativ adgang til fortsat anvendelse af virkemidlet, ændrer ikke 
på forholdet.  
 
 

14.1.2 Det fremhæves som noget helt centralt i denne henseende, at embedsværket, vel 
nok ganske overraskende, ignorerer den indgåede politiske aftale og de polit iske 
tilkendegivelser, fremgår direkte af vandplanernes bindende plandel. Af vandplan 
2009-2015 for Smålandsfarvandet, side 62, punkt 18, fremgår det således at: 
 

”Vedligeholdelse af vandløb begrænses mest muligt og udføres kun i et sådant 
omfang, at det ikke hindrer opfyldelse de fastsatte miljømål. Hvor grødeskæring 
er nødvendig, foretages den så vidt muligt manuelt, i strømrende, eller netværk og 
altid under hensyntagen til natur- og miljømæssige interesser. Omfanget og 
udførslen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af 
vandløbsregulativ, jf. vandløbslovens bestemmelser.” (understreget her) 
 

Der henvises endvidere til samme vandplan, pkt. 19-22 samt ikke mindst pkt. 30.  
 
Hvor bilag 7 dog nu er fakultativt for kommunerne, er kommunerne omvendt 
direkte forpligtet og bundet af den ovenfor citerede bestemmelse i vandplanens 
plandel, jf. også vandløbslovens § 3, stk. 2.  
 
Naturstyrelsen kan altså ikke påberåbe sig udtalelse af virkemidlet, reduceret 
vandløbsvedligeholdelse mv., som begrundelse for, at der ikke skulle være behov 
for at påklage vandplanernes virkemiddelanvendelse, som følge af at 
kommunerne ikke skulle være bundet af vandplanerne.  
 
Der udvises altså en vel ganske påfaldende disrespekt for Folketingsflertallets 
aftale.  
 
Til illustration af disse forhold vedlægges som bilag 52 direktør i Landbrug & 
Fødevarer, Flemming Nøhr-Pedersens brev af 28. november 2014 til 
Naturstyrelsen, hvori der bl.a. citeres fra Landbrug & Fødevarers omfattende 
høringssvar i forbindelse med den seneste høring over vandplanerne. Der 
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henvises i denne forbindelse også til punkterne 19-22 foruden den allerede 
citerede formulering i punkt 18. 
 
Det fremhæves i øvrigt, at formuleringerne i punkterne 18-22 ses at være 
enslydende i samtlige involverede statslige vandplaner. 
 
 

15. Sagsøgernes sjet t e hovedanbr ingende – adm inist rat ionsgrundlaget  udgøres 
bl.a. af  ikke ret visende vejledninger  f ra Nat urst yrelsen: 

 
 
15.1 Det gøres gældende, at karakteriseringsgrundlaget har ført til fejlkarakterisering af 

vandløb og vandløbsstrækninger, som følge af, at Naturstyrelsen fortsat opretholder 
en misvisende vejledning om anvendelsen af direktivets og lovens 
undtagelsesbestemmelser, herunder bestemmelsen i miljømålslovens § 15.  
 

---oo0oo--- 
 

15.1.1 Vejledn inge rne , senest a f m aj 2012, har de  facto  h indre t korrekt im plem en te ring 
a f vandram m edirektive t i dansk re t, ide t ve jledn inge rne  læ gge r op  til 
indskræ nkning af lem p e lse sm ulighede rne  i a rtike l 4, s tk. 3, henholdsvis 
m iljøm ålslovens § 15, stk. 1 n r. 4 og 5, som  e r d irekte  m ålre tte t m od  landbru g og 
skovbrug.  
 
Naturstyre lsen  har i ve jledn ingen  – trods ta lrige  p rote ste r m od  ve jledn ingens 
udform ning - senest i ud gaven  af m aj 2012 - fasthold t, a t lem pe lse sm ulighed e rne  
(kun) finde r anvende lse  i ”byområder”.  
 
Ve jledn inge rne  e r b leve t anvend t som  e t p raktisk og vigtigt instrum e nt i 
forb inde lse  m ed  ka tegorise ringen  af vand løben e , og ka te gorise ringen  hvile r 
de rfor på  e t fe jlagtigt grun d lag.  
 
Ve jledn ingen  e r i d irekte  m odstrid  m ed  vandram m edirektive t, EU’s Guide lines 
vedrørende  im plem ente ring a f vandram m ed irektive t (EU-Kom m issionens 
Guidance  Docum ent No. 4 fra  2003 om  im plem en te ring a f vandram m edirektive t), 
og m ed  den  danske  m iljøm ålslovs § 15, henholdsvis forarbe jde rne  he rtil.  
 
De t gøre s gæ ldende , a t de tte  e r en  væ sen tlig tilb live lse sm ange l i forhold  til 
im plem ente rin gen  af d ire ktive t og ved tage lsen  a f vandplane rne .  
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16. Sagsøgernes syvende hovedanbr ingende – hydrom or fologiske 

kvalit et selem ent er : 
 
 
16.1 Det gøres gældende, at det er en væsentlig retlig mangel ved vandplansafgørelserne, at 

vandplanerne ikke indeholder den direktivpligtige hydromorfologiske karakterisering af 
vandløbene. Dette er en væsentlig retlig mangel ved vandplansafgørelserne.  
 

---oo0oo--- 
 

De r henvises sæ rligt til a fsn it 5.1.9 ovenfor.  
 
Hydromorfologiske karakterisering af vandløb er ikke indeholdt. 
 

---o0o--- 
 
En  hydrom orfologisk karakte rise ring a f de  vand løb , som  ind går i vand plane rn e , e r 
en  grundlæ ggende  forud sæ tn in g for m enin gsfu ld t a t kunne  bedøm m e de re s 
poten tia le  for økologisk tils tand .  
 
Den  hydrom orfologiske  karakte rise ring ska l ske  ved  a t bed øm m e en  ræ kke  ” 
hydromorfologisk kvalitetselementer”, jf. vandram m ed irektive ts b ilag V.  
 
Den  økologiske  tils tand  e r ”et udtryk for kvaliteten af de med overfladevandet 
forbundne vandøkosystemers struktur og funktion, som klassificeret i henhold til bilag 
V”, jf. a rtike l 2, s tk. 21. 
 
I Danm ark e r de r ikke  ske t en  sådan  karakte rise ring a f hydrom orfologien . De tte  
indebæ re r, a t vand økosystem ernes struktur og funktion  ikke  e r m eningsfyld t 
be skreve t i vandplane rne .  
 
De t be tyde r sam tid ig, a t virkem id le r ikke  m e ningsfyld t kan  p lace re s på  
vand løbsstræ knin ge r m ed  rim e lig sikke rhed  for, a t vandøkosystem e ts struktur og 
funktion  leve r op  til den  ønskede  tils tand .  
 
Sagt m ed  andre  ord , behøve r m an  ikke  a t funde re  de  b iologiske  
kva lite tse lem ente r på  en  bedøm m else  a f de  hydrom orfologiske  
kva lite tse lem ente r.  
 
Ende lig indebæ re r de t, a t Danm ark ikke  leve r op  til d irektive t, før de r e r ske t en 
sådan  klassifice ring a f de  hydrom orfologiske  kva lite tse lem ente r, jf. 
d irektivteksten .  
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I Kommissionens rapport af november 2012, der gennemgår danske 
vandrammedirektivimplementering, påpeges den manglende hydromorfologiske 
karakterisering.  
 
Landbrug & Fødevarer har i sit samlede høringssvar fra december 2013 (side 60 
f.), gjort indsigelse mod dette.  
 
Videncenter for Landbrugs (nu Seges) Planteproduktion vurderer, at 
omkostningerne til at restaurere de hydromorfologiske forhold i de vandløb, som 
indgår i de danske vandplaner, vil beløbe sig til et betragteligt millionbeløb, der er 
langt højere end hidtil anslået, såfremt hovedparten af de medtagne vandløb skal 
kunne leve op til god økologisk tilstand.  
 
Alternativt skal langt flere vandløb undtages i forhold til at opnå god økologisk 
tilstand relativt i forhold til de planer som var i høring i 2013, jf. direktivets 
retningslinjer for uforholdsmæssigt store omkostninger og mindre strenge 
miljømål.  
 
Seges notat af 5. december 2013 om disse forhold fremlægges som bilag 53.  
 
Da hele delelementet; hydromorfologisk karakterisering, er udeladt af 
vandplanerne, er der tale om en tilblivelsesmangel allerede fordi pligtige 
elementer ikke indgår i vandplansafgørelserne. 
 
 

17. Sagsøgernes ot t ende hovedanbr ingende – aggreger ing af  
vandløbsst rækninger : 

 
 
17.1 Det gøres gældende, at der er sket omfattende fejlkarakterisering af vandløb, ved at en 

notorisk kunstig vandløbsstrækning slås sammen med andre strækninger, der er 
karakteriseret som naturlige, hvorefter de samlede vandløbsstrækninger karakteriseres 
som naturlige. Det gøres gældende, at dette er uhjemlet i forhold til både direktiv og 
miljømålslov. 
 

---oo0oo--- 
 

17.1.1 I fle re  a f vandplane rne  e r de t i de  loka le  hørin gsnota te r anført, a t i s itu a tione r, 
hvor den  kunstige  de l a f e t vandom råde  udgør un de r ha lvde len  a f den  sam lede  
læ ngde  på  vandom råde t, fastholdes vandom råde t som  væ rende  na tu rligt.  
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17.1.2 Klagerne gør gældende, at der ikke er hjemmel til at foretage sådanne, vilkårlige, 

sammenlægninger og gennemsnitsbetragtninger.  
 
Der henvises til, at forarbejderne til miljømålsloven anvender udtrykket 
”vandløbsstrækninger”.  
 
EU’s Guidance Document No. 2 indeholder en illustration af, at det er på 
specifikke vandløbsstrækninger, at vurderingen skal foretages, og altså ikke som 
en kumulativ, mere eller mindre vilkårlig, samling af vandløbsstrækninger.  
 
I Guidance Document No. 2 og Third Implementation Report for DK er følgende 
figur medtaget:  
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18. Mom sregist rer ing: 
 
 
Manda taren ; Lan dbrug & Fødevare r e r m om sregistre re t. 
 
 
 
19. Bevisførelse: 
 
 
Sagsøge rnes bevisføre lse  vil be stå  i dokum enta tion  a f de  unde r sagen  frem lagte  b ilag, 
sam t parts- og vidneafh øringe r og m uligvis syn  og skøn , jf. forbeholde t ovenfor unde r 
punkt 3.3. 
 
 
20. Processuel le m eddelelser : 
 
 
Processue lle  m edde le lse r til m and ataren  og sagsøge rne  vedrørende  denne  sag kan  stile s 
til: 
 

Advokat (H) Håkun  Djurhu us  
Bech-Bruun  Advokatfirm a  

Lange lin je  Alle  35 
2100 København  Ø 

 
Mail: d ju r@bechbruun .com   

 
Med  angive lse  a f j.n r. 052030-0047 

 
 
21. Dokum ent er : 
 
Bilag 1 (1) - Web-GIS kort ove r vand løbsregu le ringe n  af sagsøge r 1’s e jendom  
Bilag 2 (2) - Web-GIS kort ove r vand løbsregu le ringe n  af sagsøge r 2’s e jendom  
Bilag 3 (3) - Web-GIS kort ove r vand løbsregu le ringe n  af sagsøge r 3’s e jendom  
Bilag 4 – Klage  a f 2. decem ber 2014 m ed  tilhørend e  b ilag 1-26 
Bilag 5 - Afgøre lse  a f 6. decem ber 2012 
Bilag 6 – Høringssvar a f 20. decem ber 2013 
Bilag 7 – Naturstyre lsens ud ta le lse  a f 20. februar 2015 
Bilag 8 – Mandante rnes in d læ g, opda te re t udgave , da te re t 7. april 2015 
Bilag 9 - Uddrag a f foredrag a f p rofe ssor Christian  Thorup-Kristensen  

mailto:djur@bechbruun.com
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Bilag 10 - Guidance document No 2 fra 2003 om identification of Water Bodies 
Bilag 11 - Guidance document no. 4 on identification and desigation of heavily Modified  
 and Artificial Water Bodies 
Bilag 12 - Evalueringsrapport (Screening Assessment of Draft Second Cycle River Basin  
 Management Plans af marts 2015 
Bilag 13 (1) - Vandplan for Vadehavet 
Bilag 14 (1) – Arealoversigt  
Bilag 15 (1) - historisk kort af Debelsig Bæk fra 1819 
Bilag 16 (1) – vandløbskort - Debelsig Bæk – nuværende tilstand 
Bilag 17 (1) - vandløbskort - Debelsig Bæk – krav om god tilstand 
Bilag 18 (1) - vandløbskort - Debelsig Bæk – Begrundelse for undtagelse 
Bilag 19 (1) – Mejls-Thorstrup Vandløbslaugs høringssvar indgivet i 2013 (udateret) 
Bilag 20 (1) – Søren Haltrups høringssvar af 17. december 2013 
Bilag 21 (1) – Søgrøften - Kunstigt 
Bilag 22 (1) – Søgrøften – god økologisk tilstand 
Bilag 23 (1) – Søgrøften – ukendt tilstand 
Bilag 24 (2) - vandplan for Smålandsfarvandet 
Bilag 25 (2) – Oversigt over Eskemosegaard 
Bilag 26 (2) - historisk kort fra 1856 
Bilag 27 (2) - historistisk kort fra 1891 
Bilag 28 (2) - historistisk kort fra 1891 over Mejerirenden 
Bilag 29 (2) – Nuværende angivelse af forløb for Krummerup Mejerirende 
Bilag 30 (2) - Krummerup Mejerirende – nuværende tilstand 
Bilag 31 (2) – Krummerup Mejerirende – Indsatskrav 
Bilag 32 (2) - Krummerup Mejerirende – vandløb undtaget fra indsats 
Bilag 33(2) – Krummerup Mejerirende – god økologisk tilstand  
Bilag 34 (2) – Høringssvar af 2013 
Bilag 35 (2) - Naturstyrelsens høringsnotat af oktober 2014 
Bilag 36 (3) - Vandplanen for Isefjord og Roskilde 
Bilag 37 (3) – Matrikelkort 
Bilag 38 (3) – Videnskabernes Selskabs kort fra 1771  
Bilag 39 (3) – Maglemose Å 
Bilag 40 (3) - Maglemose Å – krav om genåbning af rørlagte strækninger 
Bilag 41 (3) - Maglemose Å –  
Bilag 43 (3) - Baggrundskort fra Danmarks Miljøportal 
Bilag 44 (3) - Maglemose Å ved Pårupvej, høje målebordsblade som baggrundskort 
Bilag 45 (3) – Maglemose Å - god økologisk tilstand 
Bilag 46 (3) – Maglemose Å – nuværende tilstand 
Bilag 47 (3) - Enok Vestergårds høringssvar af august 2012  
Bilag 48 (3) – Landbrug & Fødevarer, samt Agrovi’s foretræde for Folketingets Miljøudvalg 
Bilag 49 (3) – miljøministerens svar af 9. maj 2014 
Bilag 50 - Naturstyrelsens e-mail af 23. marts 2015 til medlemmerne af Vandløbsforum 
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Bilag 51 – svarskrift af den 9. november 2012 
Bilag 52 - direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nøhr-Pedersens brev af 28.  
 november 2014 
Bilag 53 - Seges notat af 5. december 2013 
 
 
 
København, den 10. april 2015 
 
 
Håkun Djurhuus 


