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Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om basisanalyser 

 

Landbrug og Fødevarer takker for muligheden for at afgive høringssvar til bekendtgørelsen. Neden 

for følger først generelle bemærkninger og derefter mere specifikke bemærkninger til dele af 

teksten. 

 

Generelle bemærkninger 

Vi er først og fremmest positive overfor, at der lægges op til en mere direktivnær implementering af 

vandområdeplanerne og bekendtgørelsen flere steder er en direkte afskrift af vandrammedirektivet. 

Vi forudsætter naturligvis, at de resterende passager er fuldt ud i overensstemmelse med de 

retningslinjer, der er beskrevet i direktivet.  

 

Basisanalysen er en vigtig grundsten i implementeringen af vandrammedirektivet, og det er derfor 

nødvendigt, at den hviler på et højt fagligt niveau. Her må vi understrege nødvendigheden af, at alle 

faktorer, der påvirker miljøtilstanden, identificeres og deres betydning i forhold til opnåelse af 

miljømålene vurderes. Hvis der skal være chance for at opnå god tilstand inden for tidsrammen, er 

det afgørende, at der sættes ind på flere fronter og tænkes i nye baner. Det ensidige fokus på 

kvælstof, som vi har set hidtil, har ikke haft en signifikant effekt på flere af de parametre, som 

vandområdets tilstand måles på. I Novana-rapporterne ses det f.eks., at ålegræssets 

dybdeudbredelse ikke er signifikant ændret de sidste 20 år. Første skridt mod en helhedsorienteret 

forvaltning må være en basisanalyse, der kortlægger alle påvirkninger.  

For at få mest muligt information om alle vandområder og udnyttet det lokale kendskab bedst muligt 

bør man inddrage vandrådene i arbejdet med at identificere påvirkninger. Vandrådene kan med 

deres lokale kendskab bidrage til at identificere de væsentligste påvirkninger og vurdere, hvor stor 

betydning den enkelte påvirkning har.        

 

Hvis væsentlige påvirkninger udelades fra analyser og indsatsprogrammer med begrundelsen om 

manglende viden, bør der straks iværksættes et undersøgelsesprogram, der sikrer den nødvendige 

viden. Indtil det er sket, bør området fastsættes med et lavere miljømål med begrundelsen om 

manglende viden.  

 

Landbrug & Fødevarer skal endvidere gøre opmærksom på, at man f.eks. ved økonomiske 

konsekvensvurderinger også bør tage højde for eventuelle negative konsekvenser for 

fødevarevirksomhederne, herunder ift. virksomhedernes spildevandsforhold, miljøfremmede stoffer 

mv.  

 

Bemærkninger til de enkelte §§ 

§3: Naturstyrelsen bør inddrage vandrådene i identifikationen af menneskeskabte belastninger for 

at få den største viden om hvert område og gavn af vandrådenes lokale kendskab. 



Side 2 af 2 

 

  

 

§6, stk.4: Hvis der er tale om emissioner, udledninger og tab, hvor der forekommer store variationer 

mellem år, bør der tages højde for det i forbindelse ved opgørelser enten ved at normalisere 

værdien eller på anden måde korrigere. Usikkerheden bør ydermere beskrives. 

 

§7: Vi må henstille til at denne økonomiske analyse offentliggøres og ligger frit tilgængeligt på 

internettet.  

 

Bilag 1, del A, afsnit 2.4: System B under kystvande mangler de obligatoriske faktorer i skemaet. 

De faktorer, der ifølge direktivet er obligatoriske, er listet under fakultative. Derudover mangler den 

fakultative faktor ”strømhastighed”, som findes i direktivteksten, men ikke i skemaet i 

bekendtgørelsen.  

 

Bilag 1, del A, afsnit 4 stk. 2: Denne passage er ikke at genfinde i direktiv teksten, og den bør derfor 

udgå. Det er ikke ifølge direktivet muligt alene at benytte historiske observationer som 

referenceforhold grundet stor variation inden for en type af overfladevandområde. 

I vejledningsdokumentet for kyst- og overgangsvande, hvor det er beskrevet hvorledes 

referenceforhold skal fastsættes1, står der følgende om brug af historiske værdier: ”Pressures such 

as diffuse pollution and land-use patterns are indirect pressures that Member States are required to 

control under the WFD. However, it is unrealistic to base reference conditions upon historic 

landscapes that no longer exist in modern Europe.” Dagens Danmark er i høj grad ændret i forhold 

til, hvordan det så ud for hundrede år siden, hvor referenceobservationerne for ålegræssets 

dybdeudbredelse stammer fra. Både klimaet, de fysiske forhold med havne, broer og dæmninger 

samt befolkningstætheden er i høj grad ændret. Referenceforholdene bør derfor ændres, så de er 

realistiske i forhold til den virkelighed, vi lever under i dag, og så det er muligt at opnå god 

økologisk tilstand samtidig med, at der er en fødevareproduktion, der understøtter samfundet.  
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1
 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document n.o 5 “Transitional 

and Coastal Waters Typology, Reference Conditions and Classification Systems”, https://circabc.europa.eu/sd/a/85912f96-

4dca-432e-84d6-a4dded785da5/Guidance%20No%205%20-%20characterisation%20of%20coastal%20waters%20-

%20COAST%20(WG%202.4).pdf 
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