NATUR & VAND

Indsatsen for vandmiljøet ligger brak
Hvem skal betale for
vandmiljøindsatsen?
Spørgsmålet blev blandt
andet drøftet på Ferskvandscemntrets konference om natur og vand
i begyndelsen af april.

Han fortsatte:
”I stedet for at være så fokuseret på metoden, er det langt mere
effektivt for vandmiljøet, hvis man
fokuserer på fagligheden og på det
mål, man ønsker at nå. Der er brug
for mere tid, til at finde de løsninger, som mest effektivt kan begrænse belastningen af vandmiljøet. Det er en god idé, at gøre som i
udlandet, og indføre tiltagene i etaper,”

/ Af Irene Brandt

”For første gang er det et tema fra
det tekniske område, som af KL er
udpeget til at være blandt de fem
vigtigste indsatsområder i kommunerne,” sagde Natur- og Miljøchef
i Holstebro Kommune, Flemming
Lehbert Sørensen, på konferencen: Status og udfordringer i den
danske natur.
Flemming Lehbert Sørensen,
Der også er formand i KTCs faggruppe Natur og vand, var én af
fem paneldeltagere, der afsluttede
konferencen med en livlig debat.
Konferencen foregik 8. og 9.
april – samme dag som regeringen meddelte, at planerne om at
begrænse 10.000 tons kvælstofudledning om året ved hjælp at et
kvotesystem indtil videre er stillet i
bero frem til 2012.
Denne besked glædede landbrugets repræsentant i panelet,
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Flemming Lehbert Sørensen.

Hans Roust Thysen fra Landscentret i Skejby:
”Jeg har undret mig over, at det
materiale, Miljøcentrene sendte i
forhøring, var fuldt af fejl. Jeg har
også undret mig over, at man har
anbefalet placeringer af tiltag til
fjernelse af fosfor opstrøms, når
man udmærket godt ved, at dér
virker det ikke ….. og så har jeg undret mig over, at der følger kompensation med til lodsejerne, når
der skal etableres vådområder;
mens der slet ikke er sat penge af
til kompensation til de landmænd,
der rammes af kvoteordninger.
Det er kvoterne, der er dyre for
landbruget, og som det ser ud nu,
bliver det den landmand, der til-

fældigvis bor i et sårbart område,
der kommer til at betale,” sagde
Hans Roust Thysen.

Hans Roust Thysen.

Mange erfaringer
”Vi har allerede megen viden om,
hvad der belaster vandmiljøet, og
om hvordan vi begrænser udledningen af fosfor og kvælstof. Den
viden har vi fra arbejdet med de
første vandmiljøplaner,” sagde
Flemming Lehbert Sørensen. Han
var tydelig frustreret over, at ikke
alene det tekniske forarbejde men
også planlægningen af hele forløbet omkring de omdiskuterede natur- og vandplaner har vist sig at
være rigtig dårligt.
”I kommunerne har vi været en
del af denne proces længe. Vi ved,
Miljøcentrene burde have nyere
data end de data, de præsenterede os for i forhøringen. For kommunerne har den manglende opdatering af dataene betydet, at vi
har brugt mange ressourcer på at
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rette de mange faktuelle fejl i materialet,” sagde Flemming Lehbert
Sørensen.
Næste skæringsdag for de
kommunale vand- og naturafdelinger er 1. juni. Inden denne
dato skal kommunerne have planer for etablering af vådområder
til opsamling af de tilbageværende 9.000 tons af de oprindeligt
19.000 tons kvælstof, der årligt
skal udledes mindre af til de danske vandmiljøer.
”Det er, hvad der er tilbage af
vandmiljøplanen. Alt det andet ligger brak! Desto mere frustrerende
er det, at vi ikke kan komme i gang
med dette arbejde. Vi har nemlig
endnu ikke fået svar fra regeringen
på, hvad det er, vi skal levere inden 1. juni.
Vi ved for eksempel ikke, om
lodsejerne får forkøbsret til den

jord, de afgiver til etablering af vådområder – eller om jorden bliver
udlagt til frijord. Hvordan skal vi
på dette grundlagt overhovedet
kunne lave nogen som helst aftaler med lodsejerne, når vi ikke er i
stand til at svare på et så elementært spørgsmål?” spurgte Flemming Lehbert Sørensen.

mundet; men Miljøcentrene har
slet ikke måttet tale med os undervejs,” sagde Flemming Lehbert Sørensen og tilføjede:
”Det er os, der har de data, Miljøcentrene skal bruge. Så før eller

Tal med os
Samtidig med at kommunerne har
brugt mange ressourcer på etablering af Vandoplandsstyregrupper
og kvalitetssikring af statens data
på vandområdet, har kommunerne oplevet, at de statslige myndigheder har været meget lukkede omkring processen forud for
offentliggørelsen af høringsmaterialet.
”Vi havde meget gerne set, at
staten havde været mere åben-

siden bliver de nødt til at tale med
os!”

Adgang for alle
Verner Hansen, der er forbundsformand i Danmarks Sportsfiskerforbund var også blandt paneldeltagerne. For Verner Hansen er det
en selvfølge, at forureneren betaler - også landbruget, når det er tilfældet.
”Derudover skal vi være opmærksomme på, hvem der skal
have glæde af de vådområder,
som regeringen vil investere mange milliarder kroner i at etablere.
Vi er alle med til at betale. Så skal
alle også have adgang til naturen.
Åbn ådalene for alle!” sagde Verner Hansen.

Verner Hansen.
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Diplomuddannelse i parkvirksomhed
Grøn efteruddannelse i styring, ledelse og samarbejde
Du bliver i stand til bedre at
– varetage ledelsesopgaver ved anlæg og drift af
grønne områder
– formidle information til medarbejdere og brugere
– planlægge og rådgive om anlæg og drift
– styre ressourcerne i parkvirksomheden
– stå for udlicitering og partnering af grønne
anlægs- og driftsopgaver

Tag hele uddannelsen eller enkeltmoduler
i det tempo, der passer dig!
Læs mere om Diplomuddannelse i Parkvirksomhed
TDP på www.sl.life.ku.dk > Efteruddannelse >
Parkdiplom
25. august starter modulet om Opgavestyring.
Tilmelding senest 1. juli.

Du kan få yderligere oplysninger hos studieleder
Karsten Kring: kk@life.ku.dk eller tlf. 35331778 / 23456718
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