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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering 
 
NaturErhverv har den 27. februar 2015 udsendt udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af 
kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i høring.  
 
Limfjordsrådets sekretariat har en række kommentarer til  bekendtgørelsen. Sekretariatet fremsender hermed 
sine bemærkninger til Kommunerne med opfordring til, at overveje om disse bemærkninger kan indgå i 
Kommunens hørringssvar.  Det bemærkes at kommunerne, men ikke Limfjordsrådet, er høringsberettigede. 
Høringsfristen er den 20. marts 2015. 
 
Sekretariatet har medsendt fremsendelsesbrev og bekendtgørelse fremsendt af Naturstyrelsen. 
 
Sekretariatet har følgende bemærkninger 
 
Skærpet krav om omkostningseffektivtet 
Bekendtgørelsen er ændret så kravet om omkostningseffektivitet skærpes, både i forbindelse med 
forundersøgelser (§ 4) og ved gennemførelse (§ 5). Udgangspunktet er, at et ansøgt beløb om forundersøgelse 
på over 5 gange referenceværdien ikke anses for omkostningseffektivt.  
 
Limfjordssekretariatet finder, at det skærpede krav om omkostningseffektivitet kan medføre: 
 

1. Visse projekter kan have svært ved at blive gennemført, da lodsejermodstand eller miljøforhold kan 
nødvendiggøre projekttilpasninger der er mere omkostningskrævende for, at kunne blive gennemført.   

2. Projekter beliggende højt oppe i vandsystemerne, fx biologisk værdifulde kildebække får meget svært 
ved, at opnå støtte til forundersøgelse/gennemførelse.  

3. En større andel af forundersøgelser/gennemførelser af projekter kan forventes, at få afslag på 
ansøgning. 

 
Sekretariatet finder det vigtigt, at kravet om omkostningseffektivitet ikke administreres rigidt. Bekendtgørelsen 
bør således vægte højere at opstille faglige kriterier for, hvornår kravet om omkostningseffektivitet kan fraviges. 
Det kunne f.eks. være i forbindelse med kildebække, vandløbs med speciel fauna, korridor mellem vigtige gyde- 
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og opvækstområder for laksefisk etc. På den måde kan sikres indsats i vigtige vandløb, som ellers ikke kan opnå 
god økologisk tilstand. 
 
Limfjordssekretariatet finder det uheldigt, såfremt antallet af afslag på ansøgninger stiger. I den forbindelse 
finder vi det vigtigt, at få at vide hvad status for indsatserne efter afslag er. Limfjordssekretariatet skal påpege 
at, Kommunerne ikke uden økonomisk kompensation, er forpligtede til, at gennemføre indsatsen. 
 
Omkostningseffektivitet på indsatsniveau 
Limfjordssekretariatet finder, at omkostningseffektivitet skal ses på projektniveau og ikke indsatsniveau. I 

mange tilfælde indeholder de kommunale projekter flere indsatser. Det medfører at i nogle projekter er 

eksempelvis hver anden indsats vurderet ikke omkostningseffektiv, mens projektet samlet er 

omkostningseffektivt. Et projekt, hvor kommunen gennemfører hver anden indsats giver ikke mening.  

Limfjordssekretariatet men3er derfor, at omkostningseffektiviteten bør vurderes på projektniveau.  

Referenceværdier for økonomi 
Limfjordssekretariatet finder, at de økonomiske nøgletal der er afsat som omkostningseffektiv i 

bekendtgørelsen, for gennemførsel er for lavt sat.   

Sekretariatet mener, at de økonomiske nøgletal bør tage afsæt i de beregninger der fremgår af Naturstyrelsens 

virkemiddelkatalog (medsendt).  

Kriterium om maksimalt økonomisk ramme i støtteansøgning 
Bekendtgørelsen er ændret så der er indføjet et krav om, at det ansøgte beløb i forbindelse med gennemførelse 
(§ 5, stk. 1 nr. 4) maksimalt udgør 3 mio. kr.  
 
Der er dog muligheder for fravigelse af beløbet, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3, såfremt det ansøgte beløb ikke 
overstiger 5 gange referenceværdien (bilag 1) og hvis en gennemførelse af indsatsen vil have betydelig effekt i 
forhold til formålet med vandløbsrestaureringsprojekterne  
 
Limfjordssekretariatet finder, at der er flere større og meget betydende vandløbsprojekter, især spærringer i 
store vandløb, kan være i fare for, at disse projekter falder for kriteriet om maksimalt økonomisk støtte. Disse 
store projekter bør sikres den fornødne støtte til gennemførelse.  Limfjordssekretariatet skal pege på, at 
formuleringen i bekendtgørelsens § 5, stk. 3 om fravigelse af med fordel kan ændres, således, at begge krav ikke 
skal være opfyldt på én gang for at en fravigelse kan gennemføres. Bekendtgørelsen formuleres herefter som:  
 
”Stk 3. Kriteriet i stk. 1 nr. 4, kan fraviges efter en konkret vurdering, hvis det ansøgte beløb ikke overstiger 5 
gange referenceværdien i bilag 1, eller hvis en gennemførelse af indsatsen vil have betydelig effekt i forhold til 
formålet med vandløbsrestaureringsprojekterne.   
 
Beregning af maks. økonomisk ramme og omkostningseffektivitet 
Beregningen af maksimal økonomisk ramme og omkostningseffektivitet er beskrevet i bekendtgørelsens §§ 4 og 
5.  
 
Limfjordssekretariatet finder, at det i forhold til beregningerne af hhv. maksimal økonomisk ramme og 
omkostningseffektivitet bør fremgå om eventuel erstatning indgår i disse beregninger. 
 
Prioritering 
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Af bekendtgørelsens § 6 fremgår muligheden for, at foretage en prioritering af projekterne til gennemførelse 
efter (§ 6, stk. 3) efter 4 kriterier.  
 
Limfjordssekretariatet finder, at punkt 4 der omhandler en faglig vurdering bør opprioriteres, således at denne 
gives mere vægt i prioriteringen af sagerne.   
   
 
 
 
Med venlig hilsen 

Michael Damm    Thorsten Møller Olesen 

Leder Limfjordsrådets sekretariat   Projektleder/biolog 
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