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Høringssvar til arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027.
Arbejdsprogrammet er fremlagt i offentlig høring fra 21. december 2018 til 21. juni 2019.
Det fremgår af udkast til arbejdsprogrammet, at mange afklarende projekter er iværksat med henblik på at få
det faglige grundlag på plads til 3. vandområdeplanperiode. Når afklaringerne er på plads vil det være relevant
at præcisere set-up og vejledning i forhold til myndighedsroller og koordination i oplandene. Øget belastning
ved implementering af ordninger må ikke forringe vandområders tilstand eller forhindrer opfyldelse af fastlagte
miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster. Eksempelvis synes det pt. uklart, hvordan
øgede fosforudledninger i praksis kan/skal håndteres.
Limfjordsrådet har i forbindelse med høringen afholdt en debat på Naturmødet i Hirtshals med en række
interessenter med henblik på en drøftelse af især interessentinddragelsen i 3. planperiode. Dette giver
Limfjordsrådet anledning til nedenstående bemærkninger:

Interessentinddragelse:
•

•
•

•

Det er positivt med den overordnede inddragelse af hovedorganisationerne som er beskrevet i
arbejdsprogrammet. Der er dog i høj grad også brug for oprustning vedr. faglig dialog om eksempelvis
datagrundlag, prioriteringer mv. på lokal/regional skala. Specielt er det vigtigt med en lokal
interessentinddragelse og forankring, der hvor vandplanerne for alvor får en væsentlig betydning
(eksempelvis Limfjorden). Et minimum må være en for alle gennemskuelig og transparent proces.
Langtidsholdbare og bæredygtige løsninger kræver, at interessenter involveres og interagere med
hinanden. Udgangspunktet for en sådan dialog er derfor også oplagt øget brug af vandråd.
I forhold til de opgaver som lægges ud til vandråd, er det vigtigt, at der er mulighed for at bidrage /
diskutere. Vandrådsarbejdet I 2014 var således en succes. Her var der 16 forskellige virkemidler at vælge
imellem. I vandrådsarbejdet i 2017 var vandløbene enten inde, ude eller evt. kunstigt / stærkt
modificeret. Kriterierne i 2017 var samtidig så firkantede, at resultatet i vid udstrækning var givet på
forhånd. Evalueringen af vandrådsarbejdet var følgelig heller ikke så positivt. Det forventes, at de
anbefalinger, som evalueringen peger på vil blive søgt inddraget.
Udgangspunktet bør være lokal inddragelse i arbejdet. I de faser/dele af vandplanarbejdet, der på grund
af opgavens kompleksitet eller lignende ikke egner sig til vandrådsarbejde, er det vigtigt, at staten ikke
kun nationalt, men også på lokale/regionale møder orienterer om tilblivelse og resultater. Dette med
henblik på i videst muligt omfang at skabe et fællesskab om fakta i en åben og transparent proces, og
med mulighed for lokale interessenter for at spørge ind. Dette kunne eksempelvis være i forbindelse
med fastsættelse af mål i 3. planperiode.
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Konkrete eksempler på behov, mulighed og tidspunkt for øget inddragelse i vandplanarbejdet:
•

•

•

•

Der bør være en lokal drøftelse vedr. næringsstofscenarier og indsatsbehov i marine vandområder
Med udgangspunkt i det marine modelkompleks og beregningerne til vandområdeplanerne for 20212027 bør der være en faglig diskussion fulgt af præsentation for interessenterne ud fra følgende punkter:
▪ Diskussion og fastlæggelse af scenarier.
▪ Diskussion af skitseret indsatsbehov.
▪ Udfordringer.
Virkemidler – dosering og placering
Såvel på det statslige som det regionale/lokale niveau er der behov for flere erfaringer omkring
operationalisering og implementering af virkemidler samt interessentinddragelse heri, herunder:
▪ Forretningsmodel for relevante virkemidler (eks. vis muslingeopdræt).
▪ Synergi mellem virkemidler.
▪ Afklaring af lokale interesser i relation til virkemidlet.
▪ Fordeling mellem landbaserede og marine virkemidler.
▪ Placering af virkemidler.
Implementeringsfasen
For implementeringsdelen bør der være forsat fokus på en mål- og rammestyring, hvor staten fastsætter
overordnede mål og rammer, mens kommunerne med vandrådene får større frihed til at vælge og
kombinere forskellige virkemidler i vandoplandene. De forskellige virkemidler kan i højere grad udvælges
i forhold til de lokale forhold og der kan komme mere synergi i den løbende vand- og naturindsats i
kommunerne. Det er lokalt de gode løsninger findes!
Relevante områder kunne være:
▪ Vandløbsindsatsen (herunder koordinering med spildevandsindsatsen).
▪ Sø-indsatsen.
▪ Næringsstofindsatsen i forhold til de marine områder.
Effektvurdering – overvågning
Det er en forudsætning, at tiltagene virker og er troværdige. Det betyder også, at:
▪ Overvågningen skal være så detaljeret, at den støtter op om den indsats, der skal
gennemføres.
▪

Få målinger og generelle modeller er ikke nok.

▪

Der er behov for effektovervågning af de mange miljøforbedrende tiltag som
gennemføres (på virkemiddelniveau).

Dele af effektvurderingen / overvågningen kan måske med fordel suppleres med inddragelse i et citizen
science projekt sat op og styret af universiteterne.
Med venlig hilsen

Jens Lauritzen
Formand, Limfjordsrådet

Jens Chr. Golding
Næstformand, Limfjordsrådet
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