Notat vedrørende inddragelse af resultaterne fra Vandløbsforum i
udarbejdelsen af anden generations vandplaner
Vandløbsforum er nedsat med det formål at forbedre det faglige grundlag forud for
vandløbsindsatsen i næste planperiode. Vandløbsforum består af fem
arbejdsgrupper, hvoraf gr. 1-4 vedrører forberedelsen af anden generations
vandplaner, mens gr. 5 omhandler vandløb generelt, herunder vandløbsloven.
I det følgende opridses, hvorledes arbejdsgrupperne 1-4 spiller ind til
planlægningen af anden generations vandplaner.
Gr. 1 om grundlag for prioritering af en styrket vandløbsindsats
gennem en vurdering af danske vandløbs naturværdi:
Arbejdsgruppen har skullet medvirke til at skabe grundlag for den politiske
stillingtagen til prioriteringen af de vandløb, der skal specifikt målsættes i næste
generations vandplaner. Arbejdsgruppen har således skullet komme med oplæg til
naturfaglige kriterier for vurderingen af hvilke vandløb, der har bred naturmæssig
værdi, og som derfor bør specifikt målsættes under inddragelse af brede
samfundsmæssige betragtninger.
Arbejdsgruppen har efter fem møder færdiggjort sin leverance. Det fremgår heraf,
at afvandingsinteressenterne ønskede ca. 10.000 km vandløb specifikt målsat i 2.
generations vandplaner. Det er deres holdning, at yderligere km vil være en
overimplementering af vandrammedirektivet. DN, DSF og KTC ønskede ca.
26.000 km, mens KL ønskede ca. 22.000 km med henvisning til, at medtagelse af
visse små vandområder er nødvendigt for opfyldelse af direktivets mål og formål.
Arbejdsgruppens slutprodukt har indgået i de politiske overvejelser om
basisanalysen for anden generation vandplaner, hvor der er truffet politisk
beslutning om at medtage 19.000 km vandløb. Der er således anvendt den metode
(flow diagram) og en række af de kriterier (fx DVFI, fald og Fysisk Indeks), som
arbejdsgruppen har drøftet.
Gr. 2 om kriterier for udpegning af stærkt modificerede vandløb:
Arbejdsgruppens opgave har med udgangspunkt i vandrammedirektivet, relevante
”guidance documents” og miljømålsloven været at vurdere behov for justering af
kriterier for udpegning af vandløb som stærkt modificerede samt evt. udarbejde
oplæg til justering af kriterier.
Arbejdsgruppen har efter tre møder færdiggjort sin leverance. Det fremgår heraf,
at det ikke har været muligt for arbejdsgruppen at opnå enighed om at opstille
konkrete kriterier for udpegningen af stærkt modificerede vandløb. Derudover har
kriterierne for udpegning af kunstige vandområder ligeledes været drøftet.
Landbrugsorganisationerne har i den forbindelse fundet, at udpegningen af
kunstige vandområder ikke foregår korrekt, mens KL, KTC, Danmarks
Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er af den modsatte
overbevisning.
Arbejdsgruppens slutprodukt har indgået i de politiske overvejelser om
basisanalysen for anden generation vandplaner, hvor der er truffet politisk
beslutning om, at de nuværende kriterier for udpegningen ligeledes lægges til
grund i anden planperiode. Det skal i den forbindelse nævnes, at kommunerne og
vandråd i forbindelse med deres udarbejdelse til udkast til indsatsprogram for

vandløb vil kunne foreslå yderligere konkrete udpegninger af kunstige og stærkt
modificerede vandløb. Endvidere kan kommunerne kvalificere udpegningen i
forbindelse med gennemførelsen af de konkrete indsatser.
Gr. 3 om vurdering af virkemidler, herunder alternative virkemidler,
til forbedring af de fysiske forhold i vandløb:
Arbejdsgrupperne har på baggrund af oplæg fra forskningsinstitutionen DCE’s
oplæg skullet foretage en sammenstilling og rangering af egnede virkemidler til
forbedring af de fysiske forhold i vandløb.
Arbejdsgruppen er efter fem møder meget tæt på at færdiggøre sin leverance. Det
fremgår af udkastet hertil, at gruppen har foreslået en række alternative
virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb i anden planperiode, som
DCE og DTU aqua efterfølgende har vurderet. Det fremgår yderligere, at der ikke
har kunnet opnås enighed om en rangering heraf egnede virkemidler, herunder ej
heller om de vægtigste hensyn bag en sådan prioritering.
Resultaterne fra arbejdsgruppen indgår i udarbejdelsen af det virkemiddelkatalog,
som udsendes til kommunerne som del af ”vandrådspakken” til brug for de
nyoprettede vandråds arbejde. Der skal træffes politisk beslutning om indholdet af
virkemiddelkataloget inden 1. april 2014.
Gr. 4 om vandplanindsatsernes samspil med klimatilpasning:
Arbejdsgruppens opgave har været at få belyst, hvordan der sikres samspil mellem
vandplanindsatser relateret til vandløb og sikring af byer og land mod
oversvømmelser pga. klimaforandringer.
Arbejdsgruppen er efter fire møder meget tæt på at færdiggøre sin leverance. Det
fremgår af udkastet hertil, at gruppen er nået til enighed om at udarbejde en
konkret eksempelsamling, hvor en strategisk anvendelse af de vandløbsrelaterede
virkemidler kunne have en positiv effekt i forhold til risikoen for oversvømmelser
af byer og land som følge af klimaforandringer.
Arbejdsgruppens leverance vil blive stillet til rådighed for kommunernes og de
nyoprettede vandråds arbejde. Eksempelsamling skal således tjene som
inspiration for kommunernes og vandrådenes arbejde.
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