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Om denne folder 

Transport ad indre vandveje (IWT) anses for, at være en sikker, 
energieffektiv og forholdsvis miljøvenlig transportform. EU har 
allerede et godt stykke tid, anerkendt det store potentiale i IWT 
og anerkender også dets vigtige rolle i transportsystemet som 
helhed. 

Ligesom al anden anvendelse af floder, agerer udvikling og 
forvaltning af indre vandveje inden for rammerne af EU’s 
miljølovgivning, som også omfatter fugle- og habitatdirektiverne 
(de såkaldte “naturdirektiver”) og vandrammedirektivet (VRD). 
Denne folder indeholder et resumé af en vejledning om transport 
ad indre vandveje og gennemførelsen af de to naturdirektiver, 
udarbejdet i fællesskab af Europakommissionens tjenester for 
miljø og transport i 2012. 

Retningslinjerne er udarbejdet for, at give vejledning om 
hvordan det bedst sikres, at aktiviteter i forbindelse med 
udvikling og forvaltning af indre vandveje er forenelige med EU’s 
miljøpolitik generelt og med naturlovgivningen specifikt. Det 
kan være nyttigt for de kompetente myndigheder og udviklere 
såvel som for rådgivere og forvaltere af Natura 2000-områder. 
Den fulde tekst af vejledningsdokumentet er tilgængelig på 
Europakommissionens Generaldirektorat for Miljøs hjemmeside. 

https://europa.eu/european-union/contact_da
https://europa.eu/european-union/contact_da
https://europa.eu/european-union/index_da
https://publications.europa.eu/da/publications
https://europa.eu/european-union/contact_da
https://europa.eu/european-union/contact_da
http://data.europa.eu/euodp/da
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EU’s politiske ramme 

Indre vandveje spiller en central rolle indenfor godstransport i 
mange dele af Europa. Hvert år transporteres over 500 millioner 
tons handelsvarer på denne måde. Gennem et farbart netværk 
med over 40.000 km vandveje, forbinder de indre vandveje 
industrielle knudepunkter og handelscentre med hinanden og 
giver afgørende adgang til havet.

En central søjle i EU’s transportpolitik er det Transeuropæiske 
transportnet (TEN-T), der er oprettet for, at skabe et enkelt 
multimodalt netværk, der integrerer land- (herunder indre 
vandveje), sø- og lufttransportnetværk i hele Fællesskabet. The 
Connecting Europe Facility (CEF) er det finansieriende modstykke 
af TEN-T regulationen, med et budget på 32 milliarder euro til 
transport. 

Art. 8 i TEN-T vejledningen stiller krav om, at når projekter 
udvikles og gennemføres skal deres miljøpåvirkning 
vurderes gennem miljøvurderinger eller Natura2000 
konsekvensvurderinger i henhold til fugle- og 
habitatdirektiverne. 

Det overordnede mål med de to EU naturdirektiver er, at 
bevare Europas mest værdifulde og truede levesteder og arter, 
herunder også dem der er afhængige af floder. Centralt for de 
to naturdirektiver er Natura 2000-netværket, som beskytter 
kerneområder for de arter og naturtyper der er anført i bilagene. 
Vandrammedirektivet (VRD) sigter på den anden side mod, at 
opnå en god økologisk tilstand for EU-farvande, hvad angår 
kvaliteten af de biologiske samfund, hydrologiske og kemiske 
egenskaber. Lovgivningen er ikke rettet mod, at forhindre 
nye planer eller projekter, men den kræver, at enhver ny 
udvikling foregår på en måde, der sikrer EU’s biodiversitet og 
vandressourcer. 

Europas floder: en vigtig ressource 

I EU er der omkring 50 hovedfloder, hvoraf 20 har oplande større 
end 50.000 km². De støtter hver især også et vigtigt netværk af 
bifloder. Floder er en vigtig multifunktionel ressource for Europas 
økonomi og sociale velbefindende og servicerer et stort antal 
forskellige sektorer. 

Sunde flod økosystemer leverer mange vigtige varer og 
tjenester. De udgør en vigtig kilde til ferskvand og fungerer som 
oprensningscentre ved, at fjerne overskydende næringsstoffer 
og forurenende stoffer fra vandløb og deres omkringliggende 
afvandingsområder. De forhindrer erosion og bevarer jord, 
næringsstoffer og sedimenter og er en vigtig naturlig buffer mod 
oversvømmelser. Sunde naturlige floder og deres tilhørende 
flodsletter rummer en bemærkelsesværdig rig biodiversitet, der 
sikrer vigtige levesteder for et betydeligt antal af Europas vilde 
dyre- og plantearter, herunder særligt truede arter opført i fugle- 
og habitatdirektiverne. 

Tilsammen dækker sø- og flod økosystemer omkring 4% af 
overfladen af Natura 2000- netværket (EEA, 2010). De er blevet 
udpeget som Natura 2000-områder for en række forskellige 
ferskvands naturtyper og –arter opført i de to naturdirektiver. 
Disse omfatter højprofilerede arter som atlanterhavslaks (Salmo 
salar), odder (Lutra lutra) eller isfugl (Alcedo atthis) samt mindre 
kendte arter som hvidkloet krebs (Austropotamobius pallipes), 
den tykskallede flodmusling (Unio crassus) eller den europæiske 
sumpskildpadde (Emys orbicularis). De omfatter også en række 
truede vandløbstyper og tilhørende levesteder som ripariske og 
alluviale skove, våde enge, fugtige græsarealer og moser. 

De mange forskellige anvendelser af mange af Europas floder 
har lagt et enormt pres på denne værdifulde ressource i løbet af 
de sidste 150 år, med det resultat at kun få strækninger af disse 
lavlandede floder nu er i en naturlig, eller tæt på naturlig, tilstand.  
Byudvikling, beskyttelse mod oversvømmelser, el-produktion 
(herunder vandkraft), vandtransport, udretning og dræning af 
jorden i landbruget påvirker vandmiljøets hydromorfologiske 
status i allerhøjeste grad. Den seneste vurdering af tilstanden 
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af Europas floder, konkluderede at omkring 40% af alle EU’s 
vandområder var i en ringe tilstand. 

Floder står også overfor nye udfordringer som klimaforandringer 
og invasive arter. Der er stigende tegn på, at klimafremkaldte 
ændringer i perioder med isdække, vandføringsregimer, 
termisk lagdeling, næringsstoftilgængelighed og varigheden af 
vækstsæsonen vil påvirke artssammensætningen og strukturerne 
af fødenetværkerne i flodernes økosystemer. Det kan også føre til 
store ændringer i vandafstrømningen i floder. 

Ifølge rapporten om “Naturens tilstand i EU” fra 2015 er 
ferskvandsfisk og –levesteder særligt bekymrende, med 
omkring 75% af ferskvandsområder med en ugunstig eller 
utilstrækkelig bevaringsstatus, og mange arter forbundet med 
ferskvandslevesteder, såsom trækkende fisk, har faldende 
populationer i et bekymrende omfang. Væsentlige pres 
fra ændringer i landbruget og vedvarende ændringer i de 
hydrologiske forhold skal tackles for at få vendt disse tendenser. 

De typer af mulige negative virkninger, som et udviklingsprojekt 
indenfor vandveje kan have på levesteder og arter, beskyttet i 
henhold til EU’s naturdirektiver, omfatter: 
•	 Tab af levesteder, forringelse og fragmentering: f.eks. 
direkte fysisk ødelæggelse af levesteder, forstyrrelse af 
naturlige hydromorfologiske processer, sedimentbalancer 

og næringsstofcykler, forebyggelse af udsving i vandniveau, 
sæsonbetinget oversvømmelse og udretninger af flodløb. 
•	 Forstyrrelse og forskydning af arter: støj, vandturbiditet, 
forurening, menneskelig tilstedeværelse, sedimentering eller 
regelmæssige bevægelser (f.eks. påvirkning fra bølgeslag og 
propeller på både). 
•	 Barrierer for migration og spredning: f.eks. dæmninger og 
beslaglagte arealer, som udgør fysiske barrierer for fiskemigration 
eller kunstige kanaler, der kan virke som barrierer for arters 
bevægelse ved at fragmentere terrestriske levesteder.
•	 Forurening: f.eks. fra skibsaffald, bundvand eller i meget 
sjældne tilfælde, udslip. 

Erfaringer har imidlertid vist, at moderne udviklingsmetoder 
indenfor indre vandveje kan spille en vigtig rolle, ikke 
kun i at mildne de potentielle negative virkninger af nye 
udviklingsprojekter, men også med at bidrage aktivt til, at 
forbedre økologien og de naturlige funktioner af sådanne 
regulerede floder på en måde, der gavner både floden og 
brugerne af den, herunder transport ad indre vandveje. Indenfor 
rammerne af disse nye metoder, kan nye projekter udpeges til, 
at tage højde for flodsystemets vigtigste naturlige funktioner 
og, hvor det er muligt, sigte mod at opretholde eller genoprette 
disse nøglefunktioner.
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Betydningen af integreret planlægning 

I erkendelsen af behovet for en mere holistisk og 
integreret tilgang til projektplanlægning, der forener nogle 
gange modstridende interesser, vedtager flere og flere 
infrastrukturplanlæggere en ny tilgang til planlægning og 
design. Det er en tilgang der vurderer både infrastrukturen 
og de økologiske behov, samt andre anvendelser af floden og 
inkorporerer disse i det indledende projektdesign. Det fremmer 
også en mere interaktiv og gennemsigtig planlægningsproces 
og tilskynder den aktive inddragelse af økologer og andre 
interessenter allerede fra starten. 

Selvom det er korrekt, at udarbejdelse og gennemførelse af 
en sådan integreret planlægningsproces kan kræve større 
indledende investeringer, er der stadig flere beviser for, at denne 
form for tilgang næsten altid giver betydelige fordele, der langt 
overstiger de oprindelige ekstra investeringer der kræves.    

Integreret planlægning kan være mere omkostningseffektiv i 
det lange løb, føre til mere holistiske løsninger der kan tjene 
forskellige sektorers interesser og behov på samme tid samt 
forbedre tværsektoriel kommunikation og fremme udviklingen 
af nye, kreative og innovative løsninger, som sandsynligvis ikke 
havde været udforsket under den mere klassiske sektorspecifikke 
tilgang til projektplanlægning, og bidrage til et forbedret 
offentligt billede af projektet og de ansvarlige institutioner.  

Det er af disse grunde, at Europakommissionen stærkt anbefaler 
brugen af den integrerede tilgang til planlægning af projekter 
indenfor indre vandveje, især når der ansøges om (sam)
finansiering under EU-programmer som TEN-T, struktur- eller 
samhørighedsfonde og, siden 2014, for the Connecting Europe 
Facility. 

Eksempel på god praksis: Living Rhine

Rhinen er både den største indre vandvej i Europa og et 
enestående økosystem, der forbinder floder og vådområder 
mellem Alperne og Nordsøen. Der er ca. 200 Natura 
2000-områder langs floden. Det store tab af naturlige 
hydromorfologiske strukturer og dynamikker udløste to, på 
hinanden følgende, NGO-ledede projekter (2003-2010) til 
revitalisering af forringede flodområder lands Rhinens flodløb. 
Disse blev indledt under navnet ‘Living Rhine – River og 
Thousand Islands’, ledet af den tyske NGO NABU (BirdLife) og 
udviklet trinvis gennem tillidsskabelse og intensivt samarbejde 
mellem miljø- og transportinteressentgrupper (herunder 
etableringen af fælles rådgivende bestyrelser bestående af 
NGO’er, vandveje og regeringseksperter).  

I hele projektperioden blev der planlagt 15 lokale projekter 
hvoraf 7 er gennemført indtil nu. Finansieringen kom fra 
forskellige offentlige og private fonde, virksomheder samt EU 
LIFE og Interreg lllb midler. Projekterne blev finansieret og udført 
af føderale og lokale myndigheder samt NGO’er. De omfatter 
bl.a. fjernelse af forskellige diger, rekonstruktion af høfder og 
restaurering af sidekanaler. Et overvågningsprogram til kontrol 
af virkningerne af restaureringsforanstaltningerne samt en 
kommunikationsstrategi hjalp også med at sikre bred offentlig 
bevidsthed og politisk støtte til dette initiativ. 

Mere information på:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Gennemførelse af en passende vurdering 

Strategisk planlægning og integrerede ledelsesmetoder 
baseret på konceptet “arbejde med naturen”, kan i høj 
grad hjælpe med, at finde ‘win-win’-løsninger til, at forene 
forskellige samfundsmæssige behov. De bør også lette 
miljøgodkendelsesproceduren for en plan eller et projekt 
indenfor transport ad indre vandveje, der sandsynligvis vil have 
en betydelig (negativ) effekt på et Natura 2000-område.      

EU’s naturlovgivning kræver, at enhver plan eller ethvert projekt 
der sandsynligvis vil få en betydelig negativ virkning på et eller 
flere Natura 2000-områder, underkastes en passende vurdering i 
overensstemmelse med habitatdirektivets Art. 6(3), for at vurdere 
implikationerne for planen eller projektet på områderne.

Proceduren beskrevet i Art. 6(3) og 6(4) skal udføres i sekventiel 
orden. Hvert trin afgør hvorvidt et yderligere trin i processen er 
påkrævet. F.eks. hvis det efter screeningen konkluderes, at der 
ikke vil være negative virkninger på Natura 2000-området, kan 
planen eller projektet godkendes uden behov for yderligere 
vurdering. 

Trinene er som følger:
•	 Trin et: screening – den første fase udføres for, at afgøre 
hvorvidt en plan eller et projekt skal undergå en passende 
vurdering eller ej. Hvis det er sandsynligt, at projektet vil have en 
betydelig negativ virkning på et Natura 2000-område, kræves en 
passende vurdering. 
•	 Trin to: passende vurdering – når det er besluttet, at der 
skal foretages en passende vurdering i henhold til Art. 6(3), skal 
der foretages en detaljeret analyse af planen eller projektets 
virkning, alene eller i kombination med andre planer eller 
projekter, på Natura 2000-områdets integritet i lyset af dets 
bevaringsmål. Hvis den passende vurdering konkluderer, at 
der er en negativ virkning på områdets integritet (på trods af 
indførelsen af afværgeforanstaltninger), skal de kompetente 
myndigheder afvise planen eller projektet eller anvende 
undtagelsesproceduren i henhold til Art. 6(4). 
•	 Trin tre: bydende nødvendige hensyn –  Art. 6(4) fastsætter 
undtagelser fra Art. 6(3). Hvis det konkluderes, at planen eller 
projektet vil have en negativ virkning på et Natura 2000-område, 
kan det således stadig godkendes ved bydende nødvendige 
hensyn, forudsat at betingelserne i Art. 6(4) er mødt.

Art. 6(4) kræver, at de kompetente myndigheder sikrer, at 
følgende betingelser overholdes inden der gives dispensation til 
en plan eller et projekt: 
•	 Det alternativ der fremsættes til godkendelse, er det mindst 
skadelige for levesteder, arter og integriteten af et Natura 
2000-område, og der findes ikke noget andet muligt alternativ, der 
ikke vil påvirke områdes integritet. 
•	 Der er bydende nødvendige grunde af tvingende offentlig 
interesse der berettiger godkendelsen af planen eller projektet, 
herunder dem af social eller økonomisk karakter.
•	 Alle kompensationsforanstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre beskyttelsen af den overordnede sammenhæng i Natura 
2000-netværket, er taget.  
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To andre vigtige dele af EU’s miljølovgivning er direkte relevante 
for udviklinger indenfor transport ad indre vandveje: 
•	 Direktiv 2001/42/EF om vurdering af virkninger af bestemte 
planer og programmer på miljøet (almindeligvis benævnt “VVM-
direktivet”); 
•	 Direktiv 85/337/EØF om vurdering af planer og programmers 
indvirkning på miljøet, ændret i 1997 (97/11/EF) og i 2003 
(2003/35/EF) – almindeligvis benævnt “SMV-direktivet” som 
ændret ved direktiv 2009/31/EF. 

Mens disse vurderinger ofte udføres sammen som led i en 
integreret procedure, har hver vurdering et forskelligt mål og 
vurderer virkningerne på forskellige aspekter af miljøet. En 
VVM eller en SMV kan derfor ikke erstatte eller substituere en 
passende vurdering. 

Forholdet mellem relevante direktiver  

Der findes en række andre EU-miljølovgivninger udover fugle- og 
habitatdirektiverne, som også er relevante for transport ad indre 
vandveje. De vedrører især vandrammedirektivet (VRD), direktivet 
om strategiske miljøvurderinger (SEA), direktivet om vurdering 
af virkninger på miljøet og direktivet om vurdering og styring af 
risikoen for oversvømmelser. 

VRD: det er klart at der er stærke forbindelser mellem VRD og 
fugle- og habitatdirektiverne. De opererer begge i det mindste 
delvist, i det samme miljø – nemlig akvatiske økosystemer og 
jordbaserede økosystemer samt vådområder der er direkte 
afhængige af dem – og de har stort set samme ambitioner om, 
at sikre at floderne ikke forringes og at den økologiske tilstand af 
disse akvatiske økosystemer sikres. 

Der er klare referencer i VRD til fugle- og habitatdirektiverne, der 
sikrer fuld overensstemmelse mellem dem (Art. 4(1)(c), 4(2), 4(8), 
4(9), Art. 6 og Bilag IV (1.3.5), Art. 11(3)(a) og Bilag VI og VII i VRD). 

Art. 6 opfordrer medlemsstaterne til, at oprette et register over alle 
områder i hvert vandområdedistrikt, som er udpeget til, at kræve 
særlig beskyttelse i henhold til specifik fællesskabslovgivning for 
beskyttelse af deres overflade- og grundvand eller for bevaring af 
levesteder og arter direkte afhængige af vandet. Dette omfatter 
områder udpeget som Natura 2000. 

I henhold til Art. 8 skal der udvikles programmer til overvågning 
af vandstatus for, at skabe et sammenhængende og omfattende 
overblik over vandstatussen i hvert vandområdedistrikt. Der 
er således betragtelig mulighed for at koordinere med Natura 
2000 overvågningsprogrammer med fokus på status for arter og 
levestedstyper.

Art. 11 som beskriver indholdet af foranstaltningsprogrammet, 
kræver også, at der indføres foranstaltninger til implementering af 
fugle- og habitatdirektiverne, for så vidt som disse foranstaltninger 
er nødvendige for de beskyttede arter og levesteder, omfattet af 
de to direktiver, som er direkte afhængige af vand. 



Til videre læsning
Europakommissionens vejledende dokument “Transport ad 
indre vandveje og Natura 2000”: http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Hvidbogen om transport:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

TEN-T forordningen (EU) No 1315/2013  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/
TXT/?uri=CELEX:32013R1315

Direktivet om vurdering af virkninger på miljøet (VVM)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Direktiv 2001/42/EF om vurdering af planer og programmers 
indvirkning på miljøet (SMV)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Oversigt over de vigtigste bestemmelser i vand- og havstrategi 
rammedirektivet, fugle- og habitatdirektivet samt direktivet om 
vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser: https://
publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/
cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

Natura 2000 viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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