af Anders Lehnhardt – Miljø- og Oplandskonsulent

Vandløb i vandplanerne er nu i høring
Afgrænsningen af små vandløb er i høring frem til 25. januar, så det er ved at være sidste chance for at
indgive høringssvar!
Der har siden 2017 været et arbejde i gang i vandrådene og arbejdsgrupper i hver kommune omkring
tilretning af hvilke vandløb, der er med i vandplanerne. Der har været fokus på de små vandløb, men da de
kriterier, der kunne diskuteres ud fra her, var meget specifikke, og da de ikke gav mulighed for at inddrage
små vandløb, der på papiret allerede har målopfyldelse, ændrede det arbejde ikke meget på kortet. Derfor
er det kort, der nu er i høring, ikke meget forskelligt fra det, vi har set tidligere. Der er på landsplan i alt ca.
10.000 km vandløb med oplande på under 10 km2, der har været vurderet. Der er nu lagt op til at ca. 7.000
km af dem (imod 8.000 km før revideringen af kortet), skal være med i vandplanerne. L&F vurderer, at der
er langt flere af de små vandløb, som ikke har tilstrækkelig godt naturpotentiale til at kunne opfylde målet
om god økologisk tilstand for både smådyr, fisk, planter og måske senere fytobenthos (alger, der vokser på
overfladen af sten).
Dette skyldes, at mange af vandløbene i dag bliver kategoriseret ud fra kun delvist dækkende viden om de
forskellige kriterier, der indgår og dermed har mange af vandløbene måske ikke en reel mulighed for
overhovedet at opnå målopfyldelse. Konsekvensen af dette vil være, at der fra myndighedsside vil være en
bunden opgave i at forbedre tilstanden i de vandløb, og det vil i værste fald betyde, at der skal ske tiltag,
der forringer afvandingen for dyrkede arealer, uden at den ønskede effekt rent faktisk opnås.
Læs L&F’s notat om høringen her. L&F pointerer at det jo er vigtigt at tilkendegive, hvis man ikke er enig i
udpegningerne, da det ved ingen eller få høringssvar, vil være let at sætte to streger under resultatet, og slå
fast at arbejdet er færdigt, og at der ikke er brug for yderligere vurderinger af udpegningerne.
Indgiv dit høringssvar senest d. 25. januar 2019
L&F har udarbejdet en vejledning til at indgive høringssvar, der hurtigt guider dig igennem de forskellige
skridt, vejledningen finder du her. Selve høringssvaret skal gives elektronisk her.
Her kan kortet med hvilke vandløbstrækninger, der er i spil også ses, og der er en del vandløbstrækninger i
vores område, så tag et kig og vurder, om I mener at vandløb ved jeres arealer, der er med ved en fejl. Hvis
I mener det, bør I indgive et høringssvar. Det I skal beskrive er: Hvilken tilstand vandløbet er i nu, og hvorfor
potentialet for at forbedre vandløbet ikke er til stede.
Det kan være:


Manglende vandføring i store perioder af året



Rørføringer og længere strækninger, der ikke vil være mulige at fjerne



Manglende slyngninger

NB: det kan også være relevant at bakke op om de vandløb, der står til at blive taget ud, da der kan være
organisationer, der foreslår at beholde dem i udpegningen. Dette kan også indgives som høringssvar.
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