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Naturstyrelsen  

Haraldsgade 53  

2100 København  

Høringssvar vedrørende høring af foreløbig oversigt over væsentlig 

vandforvaltningsmæssige opgaver 

 

Landbrug & Fødevarer takker for høringsmaterialet. Nedenfor følger først generelle bemærkninger 

og derefter bemærkninger til enkelte elementer i høringsmaterialet.  

  

Generelle bemærkninger 

Landbrug og Fødevarer ser meget positivt på, at man nu erkender, at der er flere faktorer der 

påvirker miljøtilstanden og er medvirkende til, at vandrammedirektivets mål om god til tilstand i 

nogle vandområder ikke kan opfyldes - og måske mere vigtigt - at man agter at inddrage alle disse 

påvirkninger i de kommende vandområdeplaner.  

Det er dog uklart ud fra høringsmaterialet, på hvilken måde og i hvilket omfang man har tænkt sig at 

inddrage påvirkningerne. Påvirkningerne er medtaget på listen, fordi de har en væsentlig betydning 

for miljøtilstanden og er medvirkende til at nogle vandområder ikke kan opfylde 

vandrammedirektivets mål om god tilstand. Derfor er det bydende nødvendigt, at de alle adresseres 

i en kommende indsatsplan for at få den mest omkostningseffektive indsats.  

 

Vandløb 

Det fremgår, at påvirkninger af vandføring er af væsentlig betydning for vandløbenes miljøtilstand. 

Herunder er det anført, at det mere specifikt drejer sig om markvanding og vandindvinding. Det bør 

præciseres, at det alene er vandindvinding, der kan påvirke vandføringen i vandløb. Det er for så 

vidt rigtigt, at en del af indvindingen anvendes til markvanding, men det er ikke markvandingen i sig 

selv, der påvirker vandføringen i vandløb, men alene indvindingen af grundvand. Formålet med 

indvindingen er underordnet i denne sammenhæng. Alternativt bør det konsekvent præciseres om 

det er indvinding til almen vandforsyning, til vanding, til industri eller andet der påvirker 

vandføringen.  

 

I publikationen Bedre vandmiljø – hvorfor vandområdeplaner?, der er støttedokument til 

høringsmaterialet, fremgår det, at ændret vandløbsvedligeholdelse forventes at være blandt 

virkemidlerne. Virkemidlet er imidlertid udgået af både første generation vandplaner og anden 

generation af vandområdeplaner. Ved revision af publikationen skal listen over virkemidler bringes i 

overensstemmelse med det endelige materiale, der blev stillet til rådighed for vandrådene.  

 

Kystvande  

I publikationen Bedre vandmiljø – hvorfor vandområdeplaner?, der er støttedokument til 

høringsmaterialet, står der, at der skal fastlægges krav til yderligere reduktion af kvælstof, som skal 

indgå i de næste vandområdeplaner. Det er helt ubegribeligt at Naturstyrelsen kan slå det fast. 

Kommentaren fremstår holdningspræget og uden faglig og politisk begrundelse. En evt. 

kvælstofreduktionsindsats er i sidste ende en politisk beslutning, som ikke er truffet endnu. 

Modellerne, der skal levere det faglige grundlag for en beslutning, var ikke færdigudviklede, da 
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publikationen blev skrevet, og kan derfor heller ikke være grundlaget for kommentaren. Vi mener, at 

det er meget betænkeligt, at naturstyrelsen ikke finder det nødvendigt at vente på resultatet af det 

store modeludviklingsarbejde eller politikernes beslutning før en evt. udtalelse om emnet, og i det 

hele taget har en egen holdning til emnet.  

 

Grundvand 

Det skal bemærkes, at vi finder brug af ordet ”sprøjtegifte” tendentiøs og upassende i et papir 

udsendt af en offentlig myndighed. Praksis er at mere neutrale betegnelser som pesticider eller 

sprøjtemidler anvendes i stedet. 

 

Frigivelse af naturligt forekommende stoffer, bør også tilføjes listen over trusler for grundvandet, 

ligesom overudnyttelse af grundvandsmagasinerne også i sig selv kan være en trussel mod 

opfyldelse af VRD, og ikke kun som følge af indvindingens påvirkning af vandføringen i vandløb og 

våde naturtyper.  

 

Med venlig hilsen 

 
Lise Johnsen 
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