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Proces frem mod de endelige planer

Forhøring

Offentlig  høring

(politisk proces)
Endelige planer

Arbejdsgruppernes
afrapporteringHøringssvar

• G.V. 2.0
• Nedsættelse af 

arbejdsgrupper



Forhøring

Januar – marts 2010:
Otte ugers forhøring af kommuner, regioner og statslige myndigheder

Forhøringen var begrænset til:
• Ajourføring/kvalificering af data/grundlag + opdatering af oplysninger 

om igangværende plejetiltag (natur) + indsats på vandområdet
• Prioritering af virkemidler (vand)
• Målsætningernes forhold til kommuneplanlægning

Der indkom 818 høringssvar



Ændringer i vandplanerne
på baggrund af forhøringssvar

• Bemærkninger indarbejdet - dialog med kommunerne i tilfælde af behov for 
uddybning, for øget datagrundlag mm

• Visse input ikke medtage i denne runde, vil blive bearbejdet, undersøgt og evt. taget 
med i næste runde

• Vandløbsområdet: I nogle kommuner har der været behov for supplerende 
oplysninger om længde af strækninger, placering af rørlagte vandløb og spærringer, 
samt hvor tilstanden skal forbedres

• Spildevandsområdet: Her er der primært sket en korrektion af hvilke indsatser, der 
hører under baselineindsatsen og hvilke indsatser, der er supplerende

• Vandindvinding: og mht. vandindvinding i hovedstadsområdet er der foretaget nye 
beregninger af indsatsbehovet og et nyt virkemiddel er taget i brug (udpumpning af 
vand)



Ændringer i vandplanerne på baggrund af Grøn 
vækst 2.0 og drøftelser i forligskredsen

Målsætningen er reduktion på 19.000 tons kvælstof 

9000 tons er indeholdt i de planudkast, som er sendt i høring

10.000 tons analyseres nærmere  i udvalg under Finansministeriet 
om den fremadrettede kvælstofregulering

Markvanding indgår ikke i planudkastene i første planperiode

Vandløbskompensation: præciseret, at den enkelte lodsejer kan 
kompenseres for sit nettotab i forbindelse med konsekvenserne 
af ændret vandløbsvedligeholdelse



Videre proces - vandplaner

1. Udvalgsarbejde om den fremadrettede kvælstofregulering

2. Administrationsmodel: Kompensation på vandløbsområdet

3. Tidsudskydelse af indsatsen på markvandingsområdet

4. Kvalificering af vandplanindsatserne via udredningsarbejde i en 
række arbejdsgrupper



Udvalgsarbejde om den fremadrettede 
kvælstofregulering

• Baseline
• Modeller for en kvælstofkvoteregulering
• Andre virkemidler – f.eks. stenrev og minivådområder
• Implementering af vandrammedirektivet i andre lande
• Erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvenser
• Tidsplan for implementering
• Muligheder for yderligere anvendelse af undtagelse



Vandarbejdsgrupper
• Spildevand: Vurdering af indsatsen for særligt spredt bebyggelse og 

overløb og vurdering af særligt udfordrede kommuner. Udarbejdelse af 
tidsplan

• Vandløb: Forslag til justering af indsatsen på baggrund af viden i forhøring. 
Analyser af samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser. Alternative 
indsatser til ændret vandløbsvedligeholdelse. Udredning og udvikling af 
metoder til vurdering af direkte og indirekte konsekvenser som følge af 
indsatsen

• Vandindvinding i hovedstadsområdet: Alternative virkemidler. Scenarier 
for indsatsen og genberegninger for indsatsbehov

• Vandindvinding til markvanding: Genberegninger og forbedrede 
beregningsmetoder. Analyse af balancen mellem vandforekomster og
vandindvinding 

• Sørestaurering: Nærmere vurdering af virkemidler. Revidere forslag til 
indsatsprogram. Forslag til administrationsmodel for indsatsen



Øvrige arbejdsgrupper

• Ålegræs: Analyse af styrker og svagheder ved at anvende ålegræs 
som kvalitetsparameter (NST, FVM, L&F, DN)

• Baseline: Analyse af, om effekter af allerede vedtagne virkemidler 
er korrekte (NST, FVM, L&F, DN)

• Havne: Nærmere konkretisering af, hvordan havnene skal 
behandles i vandplanerne (NST, KL, KD, Danske Havne og FLID)

• Miljøfarlige stoffer: Præcisering af planudkastenes håndtering af 
miljøfarlige stoffer og konsekvenser heraf (NST og KL)



Ændringer i Natura 2000-planerne efter den 
tekniske forhøring

De kommunale bidrag:

• Kommunerne har bidraget med opdatering af viden om igangværende 
forvaltningstiltag

• Generel  tilslutning til de langsigtede mål og de konkrete afvejninger af 
modstridende naturinteresser

• Mange spørgsmål til opgavefordeling, virkemidler og tilgrænsende områder, 
f.eks. overvågningen

Resultat:
• Opdatering af planforslag
• Udarbejdelse af FAQ med fokus på opgavefordeling



Ændringer i Natura 2000-planerne efter den 
tekniske forhøring (Fortsat)

Andre bidrag fra statslige myndigheder og uformelle hints fra organisationerne 
har betydet:

Præcisering af indsatsen:
- Entydige begreber
- Landsdækkende afstemning af krav vedrørende den rekreative     

udnyttelse af områderne
- Generel landsdækkende kvalitetssikring

Den samlede indsats og målet om at standse tilbagegangen for Natura 2000-
naturen er ikke ændret efter den tekniske forhøring.



Natura 2000-arbejdsgrupper

Før sommerferien 2010  blev defineret 4 arbejdsgrupper med deltagelse af 
KL, FVM og MIM. Grupperne skulle arbejde videre med de konkrete 
tilskudsordninger:

1. MVJ
2. Rydninger, forbedret vandstand mm
3. Kortgrundlag for administration af ordninger
4. Information om tilskudsordninger

Derudover er nedsat en gruppe mellem KL, KTC og skovmyndigheden om 
udvikling af muligt handleplanparadigme 

Grupperne har afleveret deres produkter løbende, og resultaterne indgår i de 
politiske drøftelser mellem KL og staten



Offentlig høring

4. oktober 2010 - 6. april 2011:  6 måneders offentlig høring

Hvad er sendt i høring?
• 23 udkast til vandplaner og 246 udkast til naturplaner med 

tilhørende baggrundsnotater 

Endelige planer fastsættes pba
• høringsresultater
• ny viden og nye informationer, bl.a. fra arbejdsgrupper
• opdaterede data, hvor muligt



Hvilke indsatser indeholder 
vandplanudkastene?

De 23 vandplanudkast indeholder følgende indsatser:

- 9.000 tons kvælstof af hensyn til de danske fjorde etc.
- 210 tons fosfor af hensyn til de danske søer etc.
- Udvalgte strækninger af op til 7.300 km vandløb

Vandplanudkastene indeholder desuden oplæg til indsats i forhold til 
spildevand

Vandplanudkastene er tilpasset lokale muligheder og behov 



Hvilke indsatser indeholder naturplanudkastene?

De 246 Natura 2000-planudkast indeholder:

• 110.000 ha naturarealer, der skal plejes
• 20.000 ha skov, der skal sikres
• 16.000 ha hvor vandforholdene skal forbedres
• Krav til de statslige myndigheder om bla. at sikre, at der ikke er for 

mange forstyrrelser i områderne (f.eks. færdsel og fiskeri) 



Kommunernes fokus i den offentlige høring

Høringen er både teknisk og politisk. Naturstyrelsen håber, at kommunerne vil 
bidrage med: 

• Kommentarer og ændringsforslag til indsatserne, samt konkret vurdering af om 
indsatsen er rigtig

• Vurderinger af, om indsatsen er realistisk indenfor en tidsramme til og med 
2015

• Oplysninger om der er uoverensstemmelser mellem indsatsprogram og de 
tiltag, som kommunerne finder relevante

• Uklarheder om indsats eller opgavefordeling
• Almindelig opdatering af indsats, tiltag mm, som kan være sket siden 

forhøringen
• Vurdering af videreførelse af den eksisterende regulering efter 

miljølovgivningen
• Eventuelle indspil til arbejdsgrupperne  



Finansiering af indsatserne
Vandplanerne

• Vådområder: Administrationsmodel - aftale mellem Miljøministeriet 
og KL i nov. 2009

• Vandløb: administrationsmodel for indsatser som ændret 
vedligeholdelse, restaurering og fjernelse af spærringer - under 
udarbejdelse 

• Spildevandsområdet: Supplerende indsats finansieres over 
taksterne

• Kommunernes administrative opgaver: Der vil blive gennemført 
DUT-forhandlinger mellem staten og KL 



Finansiering af indsatserne
Natura 2000-planerne

Finansieringen forhandles fortsat mellem KL og staten, med det 
udgangspunkt som ligger i Grøn Vækst og finansloven.

Indsatsen bygger på frivillighed:

• Naturpleje: MVJ-tilskudsordninger og heder
• Natura 2000-projektordning: Bedre vandforhold, rydning og 

hegning. Tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet
• Sikring af skov: Tilskudsordning under landdistriktprogrammet
• Naturgenopretning/artslevesteder: EU-life og 

naturforvaltnings/driftsmidler
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