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Forhøring

- 8 ugers forhøring af kommuner, regioner og statslige 
myndigheder fra 14. januar til 11. marts 2010. 

- Der er kommet 818 høringssvar, som behandles i miljøcentrene.

Forhøringen var begrænset til:
- Ajourføring/kvalificering af data/grundlag – opdatering af 

oplysninger om igangværende plejetiltag (natur) samt indsats på
vandområdet

- Prioritering af virkemidler (vand)
- Målsætningernes forhold til kommuneplanlægningen (natur)
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De 23 vandplaner 



Arealrelaterede bilag i vandplanen

- 97 kortbilag over bl.a. 
vandområdernes tilstand, 
miljømål og påvirkninger.

- Strategisk miljøvurdering af 
vandplanens miljømål, 
retningslinjer og virkemidler.

- Oversigt over regionplan-
retningslinjer, som 
opretholdes indtil 
vandplanerne vedtages.

Vandløb – restaurering og 
ophør eller reduceret 
vedligeholdelse.



Vandindsatsens mål og omfang

Landbrugsrelateret indsats:
- 19.000 tons kvælstof af hensyn til kystvand

9.000 tons generelle og målrettede virkemidler

10.000 tons i kvote/afgiftssystem/andre virkemidler

- 210 tons fosfor
- Forbedring af fysiske forhold i 7.300 km vandløb

Reduceret vandløbsvedligeholdelse

Vandløbsrestaurering

Fjernelse af spærringer

Fjernelse af rørlægninger

Ikke landbrugsrelateret:
- Indsats overfor spredt bebyggelse
- Indsats ift. regnbetingede overløb
- Indsats ift. vandindvinding



Vand: Grøn Vækst aftalen
Sammensætning af virkemidler - næringsstoffer
Reduktion af næringsstofpåvirkning Omfang Effekt (N) Effekt 

(P)
Generelle virkemidler 
- Ændring af gødningsnormsystem 1.000 t N
- Ingen jordbearbejdning i efteråret 110.000 ha 740 t N 20 t P

- Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse 
perioder

15.000 ha 230 t N

- Efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker 50.000 ha 690 t N

- 10 m randzoner 53.400 ha 2.560 t N 160 t P
-Andre Grøn Vækst tiltag (skov, natur, økologi mm) 700 t N
Målrettede virkemidler
- Yderligere efterafgrøder 140.000 ha 1.950 t N

- Ådale/vådområder til kvælstoffjernelse 10.000 ha 1.130 t N
- Ådale/vådområder til fosforfjernelse 3.000 ha 30 t P
- Omsættelige kvælstofkvoter/andre virkemidler 10.000 t N
Ialt 19.000 t N 210 t P



Natura 2000-planlægningen omfatter:

•246 områder

•Godkendt af EU

• ca 9% af landareal og 

12% af havareal

•Ca 30% er statsejet

•Ca 20% er omfattet af 

skovloven



Naturindsatsens retning i 1. planperiode – til 
2015

- Direktivforpligtelserne er, at naturtilstanden for de naturtyper
og levesteder for arter, som har betinget udpegningen af det 
enkelte område, ikke må forringes.

Omsat til 4 sigtelinjer:
- sikring af eksisterende naturarealer og arter typisk gennem en 

vedvarende ekstensiv drift
- sikring af små naturarealer, bl.a. gennem arealmæssige 

sammenkædning af småarealer
- sikring af ikke-beskyttet natur (især skov og marine rev)
- indsats for truede arter og naturtyper, dvs. arter og naturtyper

hvis arealmæssige udbredelse er for nedadgående.



Naturindsatsens omfang – til 2015 (2021 for 
fredskovpligtig skov)

Indsats skal gennemføres i alle de udpegede områder, 
- de rummer  næsten alle vore store og væsentlige 

naturområder.

Planerne vil betyde:
- Bedre grundlag for myndighedsarbejdet
- 130.000 ha i ekstensiv drift (i dag ca. 50.000 ha)
- 20.000 ha skov sikres
- 4.000 ha ny natur, herunder vandhuller, randzoner om sårbar 

tør natur m.m.
- Stenrev og boblerev sikres 
- Levesteder for stærkt truede arter sikres 



Natur - virkemidler

- (Kommune)planlægning

- Myndighedsudøvelse 

- Husdyrgodkendelsesloven ændres

- Den aktive indsats:

- Landdistriktsprogram, MVJ

- græsning, slet, rydning

- hydrologi

- randzoner og miljøvenlig vedligeholdelse

- skovordninger

- Naturforvaltning/vildtforvaltning

- Fiskeriregulering

- Offentlig arealdrift



Forholdet til kommuneplanen

- Kommuneplanen må ikke være i strid med vand- og Natura 
2000-planerne og de kommunale handleplaner.

- Regionplanernes retningslinjer for overfladevand og 
grundvand opretholdes indtil vandplanerne vedtages.

- Kommuneplanen må ikke indeholde retningslinjer for 
vandkvaliteten – kun retningslinjer for den rekreative 
anvendelse af overfladevand, fx badning, fiskeri og sejlads.

- Kommuneplanens redegørelse skal indeholde de i vand- og 
Natura 2000-planen fastsatte bestemmelser, der er relevante 
for planlægning af arealanvendelsen.



Naturnetværket som strategisk grundlag

- Kommuneplanens naturnetværk 

kan udgøre det strategiske 

grundlag for den kommunale 

vand- og naturindsats.

- Naturnetværket skaber 

sammenhæng mellem alle 

kommunens naturområder og 

indgår i et samspil til de øvrige 

interesser i det åbne land.



Den videre proces

- Offentlig høring i  6 mdr. – om alle emner.

- Ny lovgivning

- Endelig vedtagelse af vandplaner og Natura 2000-planer

- Udmøntning i kommunerne: Kommunale handleplaner,  
sektorplaner (vand), offentlige drifts- og plejeplaner og 
regulativer m.m.



Vand - yderligere lovgivning/regler ?

1. Mange virkemidler i eksisterende lovgivning:
Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven 
m.fl.

2. Ny lovgivning:
- Samleloven for opfølgning på Grøn Vækst 
- Nye regler om driftsteknik (oktober 2009)
- Randzonelov (næste samling 2010/11)

3. Bekendtgørelser:
- Bekendtgørelse om indsatsprogram (MC)
- Bekendtgørelse om kommunale handleplaner



Natura 2000  - yderligere lovgivning/regler ?

1. Naturbeskyttelses- og skovlovene er forberedt på planerne.
2.   Indsatsen kræver ikke lovændringer, dog:

- stramning af husdyrgodkendelsesloven
- nye LDP-bekendtgørelser

3. Habitatbekendtgørelsens planlægnings- og         
konsekvensvurderingskrav ændres ikke; 

• men klarere forpligtelse pga. planernes mål og 
afvejninger af modstridende naturinteresser 

4. Bekendtgørelse om kommunale Natura 2000 handleplaner, om 
skovhandleplaner og revision af målbekendtgørelse.


