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LAD OS LAVE KONSTRUKTIVE VANDPLANER NU
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Naturstyrelsens vicedirektør Mads Leth-Petersen (MLP) skriver i et læserindlæg i JP 15.05., at
Naturstyrelsens vandplaner ikke er fyldt med fejl, og at Vandrammedirektivets vejledninger er fulgt.
Danske Vandløb er paraplyorganisation for 8.300 grund- og lodsejere med interesser langs vores
vandløb, og vores medlemmer sidder dermed i første parket til at mærke konsekvenserne af
Naturstyrelsens vandløbsforvaltning, herunder vandplanernes konsekvenser.
Vi har derfor også fulgt vandplanerne, deres tilblivelse og konsekvenser nøje. Vi må – desværre –
konstatere, at hverken vejledninger eller intentioner i Vandrammedirektivet er fulgt, og at
vandplanerne derfor er helt fulde af fejl. Da det er vores medlemmer, der skal have deres værdier
ødelagt, deres huse, sommerhuse og kældre oversvømmet, og deres haver, landbrugs-, skovbrugsog rekreative arealer forsumpet og oversvømmet, er vi nødt til at protestere imod læserindlæggets
påstande.
Overimplementering giver tab og ødelæggelser hos sagesløse.
Naturstyrelsens vandplaner omfatter langt flere smågrøfter end direktivet foreskriver, og i planerne
klassificeres vandløbene ikke korrekt i overensstemmelse med EU-vejledningerne. Dette er en
betydelig overimplementering af Vandrammedirektivet. Ifølge EU-vejledningerne skulle
Naturstyrelsen allerede i 2004 have kortlagt konsekvenserne af udpegninger og indsatskrav, inden
disse blev endeligt fastlagt. Nu er lovgivningen klar, men konsekvenserne er fortsat totalt
uafklarede.
Konsekvenserne vil uvægerligt blive meningsløse med betydelige ødelæggelser og tab hos vores
medlemmer, og i de store dele af det øvrige samfund, der er afhængige af, at vores vandløb også
fremadrettet fungerer som en vigtig del af vores infrastruktur, og fortsat effektivt kan lede vand
væk. Sagesløse mennesker vil miste store værdier, og nogle vil få ødelagt hus og hjem.
Helt unødvendige tab, fordi det netop er Vandrammedirektivets intentioner, og formålet med
vejledningerne at undgå sådanne tab og at sikre, at vandplanernes miljøindsats kan gennemføres
sideløbende med at de øvrige samfundsinteresser varetages. Dermed er vandplanerne i den
foreliggende form grundlæggende helt urimelige og helt uacceptable.
Ville Naturstyrelsen derfor blot følge Vandrammedirektivets intentioner og vejledninger, var vi nået
langt.

Konstruktive vandplaner, der tilgodeser både afvanding, klimatilpasning, natur og miljø.
MLP opfordrer til, at der nu fokuseres på at få vandplanerne til at virke, få forbedret tilstanden i
vandmiljøet og få indarbejdet Natur- og Landbrugskommissionens (NLK) anbefalinger i
vandløbsforvaltningen.NLK anbefaler, at der er behov for effektiv afvanding, samt behov for
klimasikring og desuden, at parterne arbejder konstruktivt sammen i stedet for at bekrige hinanden.
Danske Vandløb er helt enige med både MLP og NLK. Lad os straks starte et samarbejde og
komme konstruktivt fremad, både med de nuværende og næste generations vandplaner. Det er
selvfølgelig først og fremmest helt nødvendigt, at Naturstyrelsen følger Vandrammedirektivets
intentioner og vejledninger, og undgår at overimplementere direktivet. Derefter er det helt
nødvendigt, at der nu sker en fremtidssikring af vandafledningskapaciteten, dels en tilpasning til
befæstede og urbaniserede arealer, dels en tilpasning til klimaforandringerne. At gennemføre en
vandplanlægning i 2014, der skal laves om i 2015, vil ikke være forsvarligt.
Danske Vandløb er klar til at sidde med ved forhandlingsbordet. Vi har konstruktive forslag til en
fremadrettet vandløbsforvaltning, der fjerner konflikterne, og fuldt ud tilgodeser både afvanding,
klimasikring, natur og miljø. Det er vores håb, at Naturstyrelsen også er klar til at indgå i en
konstruktiv dialog.

