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Vedr. natur- og naturgenopretningsopgaver for de danske
kommuner i lyset af COVID-19

I FRI ser vi med stor bekymring på den aktuelle situation, hvor krisen omkring 
COVID-19 ikke bare er en sundhedskrise, men er en krise der har afgørende 
betydning for den økonomiske udvikling i samfundet. Vi har noteret os, at 
mange kommuner gør en stor indsats for at forsøge at afbøde de negative kon- 
sekvenser for det omgivende samfund, bl.a. ved at fremrykke opgaver, i en er- 
kendelse af, at der også efter en krise er behov for en stærk samfundsstruktur 
med virksomheder der kan understøtte det offentliges behov og ønsker.

I de rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der er medlem af FRI, sidder i dag en
række specialister, der løser opgaver for især de danske kommuner indenfor 
natur, vandløb, klima og naturgenopretning. Disse specialister leverer i dag de 
faglige specialkompetencer af forskellig art (f.eks. hydraulisk modellering; er- 
faring med stofberegninger; biologiske undersøgelser mv.), der er brug for i 
opgaveløsningen, og som ofte ikke findes i den enkelte kommunale forvalt- 
ning. Samtidig sikrer kommunerne sig, gennem anvendelse af eksterne rådgi- 
vere, at et ansvar i forbindelse med fejlprojektering e.l. kan placeres et andet 
sted end ved kommunen, ligesom det ofte er en fordel i forhold til lodsejere, at
det er en uvildig tredjepart, der laver forundersøgelser mm.

Rådgiver- og ingeniørvirksomhederne presses lige nu på flere fronter.

 Den aktuelle situation giver et stort fokus på likviditet. Her oplever vi
heldigvis, at kommunerne går foran og sørger for at fremrykke betalin- 
ger mest muligt.

 Nogle virksomheder oplever, at opgaver i medfør af vandplanerne bli-
ver sat i stå af kommunerne, selvom der ikke umiddelbart er noget til 
hinder for at gennemføre disse, eksempelvis forundersøgelser. Vi har 
heldigvis andre gode eksempler på, at vi godt kan få samarbejdet til at 
fungere via digitale platforme som Skype. Og meget af den dataindsam- 
ling (opmåling, prøvetagning mv.), der skal foregå udendørs, kan sag- 
tens gennemføres uden at bryde med de generelle retningslinjer, der er 
udmeldt af Sundhedsstyrelsen.
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 Der er fokus på beskæftigelsen på både kort, mellemlang og lang sigt. 
Vores medlemsvirksomheder modtager heldigvis fortsat udbud fra 
kommuner, men vi har også registreret, at der er en bekymring for, at 
udbud bliver udskudt, det gælder eksempelvis vandplanopgaver, på 
grund af den aktuelle situation. 

  
Vi er bekymrede for, at en negativ udvikling i beskæftigelsen indenfor natur, 
vandløb, klima og naturgenopretningsprojekter kan medføre, at rådgiver- og 
ingeniørvirksomhederne på længere sigt ikke kan fastholde de specialister, der 
i dag løser opgaver for kommunerne. Dermed vil udbuddet af rådgivere, der 
kan løse disse opgaver (og har erfaring med det) blive mindsket, og der vil, når 
tingene har normaliseret sig, kunne opstå flaskehals-situationer i forhold til at 
få løst opgaver. Hertil vil konkurrencen på de pågældende områder blive 
mindsket. Endelig risikerer Danmark at komme yderligere bagud, i forhold til 
at løse forpligtigelserne i medfør af vandplanerne. 
 
Vi vil derfor opfordre til, at kommunerne fortsat prioriterer at udbyde, igang-
sætte og drive projekter indenfor natur, vandløb, klima og naturgenopretning. 
Der bør derfor i videst muligt omfang sikres en kontinuitet i udbuddet af opga-
ver så indsatsen i forhold til blandt andet klimasikring ikke sættes i stå og sam-

fundet potentielt står med en stor regning i fremtiden. 
 
FRI’s medlemmer vil på den anden side love, at vi vil gøre vores til at sikre god 
projektafvikling, også i den udfordrende situation, vi står i lige nu, ligesom vi 
gerne indgår i dialog med kommunerne om, hvordan vi kan sikre fremdrift i 
arbejdet for den danske natur, det danske vandmiljø og for en klimasikring af 

væsentlige samfundsværdier. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Henrik Garver 
Adm. direktør 




