
Dato 5. december 2014 

Side 1 af 1 

 

  

Naturstyrelsen  

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

j.nr. NST-400-00082 

Supplerende høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om basisanalyser 

Landbrug & Fødevarer har nogle supplerende bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen. 

 

Først og fremmest bedes Naturstyrelsen om at redegøre for de passager i bekendtgørelsen, hvor 

der afviges fra direktivteksten med udeladelser og tilføjelser samt, hvor man med implementeringen 

af direktivet ikke følger teksten eller vælger at gøre mere end direktivet dikterer. Redegørelsen 

bedes omfatte begrundelse for, at direktivet ikke følges.  

 

Vi finder, at man i bilag 1, del A, afsnit 3.1 har valgt at benytte system B til typeinddelingen af 

vandløb og medtaget vandløb med et oplandsareal på under 10 km
2
. Her mener vi, at der er tale 

om en helt klar overimplementering i forhold til direktivet. Vandløb med et oplandsareal på under 10 

km2 bør derfor ikke indgå i implementeringen af direktivet. 

 Endvidere er de små vandløb ikke interkalibreret med andre lande i vores økoregion, da ingen 

andre har medtaget vandløb i denne størrelse. Vi mener ikke, at der skal ske indsatser på 

baggrund af ikke interkalibrerede kvalitetselementer eller typer. Det kan lede til en skævvridning af 

indsatsen i forhold til andre lande, der kan betyde forringede konkurrencevilkår for berørte erhverv.  

 

I bilag 1, del A, afsnit 3,2 er der et skema med typeinddelingen af søer ved system B. Her bedes 

Naturstyrelsen redegøre for, hvorfor søerne ikke er inddelt efter areal på trods af, at dette beskrives 

som en obligatorisk faktor i bilag 1, del A, afsnit 2.2. Vi mener, at det er en klar mangel, og at der 

skal redegøres for denne afvigelse såvel som de andre afvigelser.  

 

Med hensyn til bilag 1, del B, der vedrører grundvand, bør den engelske definition af grundvand 

ligge til grund for implementeringen, da der er sket en fejl i oversættelsen til dansk, hvor der står 

”saturated zone” på engelsk og ”mættede zoner” på dansk.  

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne have mulighed for at vende tilbage, såfremt ovennævnte giver 

anledning hertil. 

 

Med venlig hilsen  

 

Niels Peter Nørring 

 

 


