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Notatet er en sammenskrivning af elementer fra de to projektbeskrivelser
1.

Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb (NST 3. juli 2012)

2.

Indsatsanalyse vedr. anvendelsen af kvalitetselementerne fytoplankton og makrofytter i søer (DCE august 2012)

for at afklare, for hvilke elementer af 1) der kan forventes et indspil fra 2) til
ca. 1. oktober 2012. Dette kan være det grundlag, der primo oktober 2012
kan forelægges ”Vandløbsforum” nedsat af NST.
Det forudsættes endvidere, at notatet ”Vurdering af alternative virkemidler
til ændret vandløbsvedligeholdelse med henblik for forbedring af de fysiske
forhold: Beskrivelse og prissætning” udarbejdet af DMU juli 2011 kan forelægges Vandløbsforum som nuværende status for virkemidler m.m.
I 1) er opgaven defineret:
”Det skal vurderes, hvilke virkemidler, der er egnet til forbedring af de fysisk forhold i vandløb i anden generationsvandplaner. Vurderingen skal tage udgangspunkt i de kvalitetselementer, der anvendes til målsætning og
tilstandsvurdering af vandløb i vandrammedirektivet.”
Notatet udarbejdet af DMU juli 2011 indeholder en beskrivelse af virkemidler der
kan tænkes at komme i spil. Det forventes, at projekt 2 på nogle områder vil kunne
supplere denne beskrivelse gennem en nuancering af valg af virkemidler ifm. analysen af årsager, der foretages som en del af projekt 2. Samlet vil dette (tidligere notat
samt evt. nuancering) kunne fungere som input til Vandløbsforum.
Videre:
”For hvert virkemiddel skal der laves en beskrivelse af, hvilke konkrete tiltag skal der til for at sikre målopfyldelse, herunder et skøn over i hvilket omfang virkemidlet forventes, at skulle anvendes for at opnå miljømål.”
Det forventes at projekt 2 delvist vil kunne levere denne beskrivelse på stationsniveau for de nye kvalitetselementer og for de virkemidler, som indgik i notat fra juli
2011.
De øvrige elementer i 1) kræver dataindsamling, analyser m.m. som ligger
efter 1. oktober 2012.
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