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Vinderholdet i Grøn Vækst
Vådområdeindsatsen er ét af de få tandhjul i
Grøn Vækst, der rent faktisk bevæger sig

Af | Irene Brandt

Der blev lagt op til god stemning, da Naturstyrelsen havde inviteret kommunerne
til informationsmøde om gennemførelsen
af vådområdeindsatsen under Grøn Vækst.
Fra mødets start understregede Mikael
Kirkebæk fra Naturstyrelsen, at vådområdeindsatsen er en succeshistorie:
”Vådområdeindsatsen er ét af de få hjul
i Grøn Vækst, der rent faktisk bevæger sig. I
er med andre ord med på et vinderhold - og
dem er der ikke så mange af under Grøn
Vækst,” konstaterede Mikael Kirkebæk i sin
velkomst og tilføjede:
”I har en høj stjerne i Naturstyrelsen
efter realiseringsfasen, hvor I var optimalt
kørende.”
Mødet skulle sikre, at det videre forløb
ville blive lige så vellykket.
Mikael Kirkebæk lagde ud med en gennemgang af vigtige punkter i forbindelse med
udarbejdelsen af vandoplandsplanerne (se
faktaboks), hvilket medførte en kommentar
fra Gustav Schaarup fra Aalborg Kommune,
som opfordrede Naturstyrelsen til at give mulighed for at sætte flere projekter i gang end
målet giver plads til.
”Vi ved jo, at mange projekter ikke
realiseres, og så kan det blive problematisk
at blive færdige inden tidsfristen udløber i
2015,” sagde Gustav Schaarup.
Mikael Kirkebæk svarede:
”Vi forventer ikke, at alle projekter er
færdige i 2015. Mange vil først blive afsluttet i løbet af 2017 og 2018; og der er ikke
mulighed for at iværksætte flere projekter,
end rammerne giver plads til.”

”I er Peter Plys, som ser bierne nærme
sig jeres ballon. Bierne, det er os i FødevareErhverv og Naturstyrelsen. Nede på jorden står
jeres chefer forklædt som Jacob, der råber op
til Peter Plys: Hvordan går det? - og I svarer:
”Man kan ikke vide, hvad bier tænker!”
”I dag vil jeg fortælle, hvad vi tænker,
når vi ser jeres ansøgninger,” lovede Karsten Gasseholm.

Hvad tænker bier?
Karsten Gasseholm fra Naturstyrelsen tog
afsæt i en tegning med Peter Plys, som
hængende i en ballon er på honningjagt:

Hvad vil Peter Plys gerne vide?
Der var mange spørgsmål til Karsten Gasseholm fra deltagerne:
”Hvordan er mulighederne for at inte-

66

”

 enetablering af vandløb ligger som
G
en indsats i Grøn Vækst; men modellen er ikke færdigbehandlet endnu.
Jeg anbefaler derfor, at I parkerer de
projekter under vådområdeindsatsen,
som indeholder andre elementer fra
Grøn Vækst, lidt endnu og venter.”
Mikael Kirkebæk, Naturstyrelsen.

Han skelnede mellem forundersøgelsen
og selve ansøgningen.
”Forundersøgelsen gennemføres for
kommunens skyld og har til formål at finde en
metode til realisering af projektet. I naturstyrelsen kigger vi efter, at alle de spørgsmål,
der rejses i forundersøgelsen også besvares,”
sagde Karsten Gasseholm og opfordrede
kommunerne til selv at bidrage til effektiv
sagsbehandling ved gennem selvkritik at sikre,
at ansøgningerne lever op til disse krav, inden
de afsendes. Ligesom realiseringsansøgningen skal indeholde et antal målepunkter, der
kan kontrolleres med henblik på at vise, om
projektet er gennemført som beskrevet.

grere lodsejernes ønsker om at skabe mere
natur i forbindelse med gennemførelsen af
et vådområdeprojekt?” spurgte Hans-Martin Olsen fra Kolding Kommune.
”Pengene går kun til den del af projektet, der vedrører kvælstofreduktionen. Det
er også med udgangspunkt i kvælstofreduktionen, at projekterne skal begrundes; men
det landskabelige hensyn indgår i Naturstyrelsens vurdering. For eksempel hører
søer ikke til i ådale. Med andre ord: Selvom
vandhuller er gode til at fjerne kvælstof, så
giver vi kun tilladelse, hvis projektet også
landskabeligt set er en god idé,” svarede
Karsten Gasseholm.
Dette svar affødte følgende kommentar
fra Morten Horsfeldt Jespersen fra Silkeborg Kommune:
”Der er projekter, der falder, hvis der
kun gives penge til kvælstoffjernelsen. Vi
risikerer derfor at løbe tør for projekter.”
Jens Albert Hansen fra Favrskov Kommune efterlyste en begrundelse for, at der
ikke gives tilskud til fjernelse af afgrøder og
plantevækst.
Mikael Kirkebæk svarede på dette
spørgsmål:
”Set up’et er, at Grøn Vækst finansierer
etablering af vådområder; men ikke den efterfølgende drift, hvilket er helt bevidst, for
det er en etableringsordning; men hvis driften efterfølgende understøtter kvælstofreduktionen, kan man efterfølgende søge om
tilskud til driften,” lød svaret.
Michael Dickenson fra Morsø Kommune stillede et spørgsmål vedrørende muligheden for at søge om tilskud til genetablering af rørlagte vandløb. Mikael Kirkebæk
svarede:
”Dét er en udfordring! Genetablering af
vandløb ligger som en indsats i Grøn Vækst;
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Holløse Bredning i nordenden af Ellemosen, Tibirke Ellemose, blev opkøbt
af staten i 1990 og sat under vand som
vådområde ved naturgenopretning.

men modellen er ikke færdigbehandlet
endnu. Jeg anbefaler derfor, at I parkerer de
projekter under vådområdeindsatsen, som
indeholder andre elementer fra Grøn Vækst,
lidt endnu og venter. De andre virkemidler
i Grøn Vækst kommer forhåbentlig snart på
plads. Kan I ikke vente - så ender det med,
at I selv kommer til at betale for indsatsen!”

”

 rojekterne må ikke medføre skade
P
på Natura 2000 områder i form af beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for beskyttede
arter eller ødelæggelse af beskyttede
plantearter.”
Olaf Christiani, Naturstyrelsen.

Baseret på gennemsnit
Kim Diget Christensen fra Naturstyrelsen
redegjorde for kravene til dokumentationen.
Den valgte metode skal beskrives og indtegnes på kort og i arealopgørelser. Beregningerne skal være gennemskuelige, og der
skal argumenteres for de valg, der træffes
ved beregningen af kvælstofreduktionen.
”Ved beregningen af kvælstofreduktionen, er der en række hensyn, som skal indgå
i beregningerne: Nedbør, jordbundsforhold
og det drænede oplands størrelse; men alt
efter, om der er tale om oversvømmelser,
overrisling/nedsivning eller etablering af søer,
har Naturstyrelsen fastlagt normer, som I skal
tage afsæt i,” sagde Kim Diget Christensen.
Niels Vedel fra Limfjordsrådet spurgte,
hvorfor Naturstyrelsen tilsyneladende er
klogere end konsulenterne, når det gælder
vandbevægelser i for eksempel en ådal?
Kim Diget Christensen:

”Det er vi heller ikke; men vi tager afsæt
i en række tommelfingerregler i et forsøg på
at undgå 200 sider tykke ansøgninger. Hvis
I ønsker at levere en gennemarbejdet og
velargumenteret ansøgning, er I velkomne;
men jeg tror ikke, det er praktisk.
Nogle steder passer det, at kvælstofreduktionen er 50% ved overrisling, andre
steder er den lidt mere eller lidt mindre; men
landsgennemsnittet kommer til at passe.”

Husk Natura 2000
Naturstyrelsen lægger vægt på, at ansøgninger til vådområdeprojekter tager høje for
forekomsten af Natura 2000 områder inden
for projektet.
”Projekterne må ikke medføre skade
på Natura 2000 områder i form af beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller
rasteområder for beskyttede arter eller ødelæggelse af beskyttede plantearter,” sagde
Olaf Christiani fra Naturstyrelsen.
Forundersøgelserne skal indeholde tydelige konsekvensberegninger, som for eksempel tager højde for den fosforfrigørelse,
der finder sted, når landbrugsjord oversvømmes. Hvordan vil denne fosfor nedstrøms
påvirke beskyttede naturtyper?
Hans-Martin Olsen forhørte sig om mulighederne for at tage hensyn til potentielle
naturtyper.
”Kig efter, hvad der er beskrevet for
området i Natura 2000, hvis der for eksempel er et ønske om at udvide et rigkær, bør
i nok overveje, om det er hér, I skal i gang
med et vådområdeprojekt,” lød svaret fra
Olaf Christiani.
Tilsvarende ønskede Michael Dickenson svar på, om det også var muligt at
tage hensynet til lystfiskerinteresser med i
overvejelserne.

”Det samlede naturindhold, må ikke gå
tilbage som følge af gennemførelsen af et
vådområdeprojekt. I bliver derfor nødt til
at foretage en afvejning af nettoeffekten.
Hvad er vigtigst: udfasning af landbrugsjord
eller nedgang i lakseynglen?” svarede Olaf
Christiani.

”

 ig efter, hvad der er beskrevet for
K
området i Natura 2000, hvis der for
eksempel er et ønske om at udvide et rigkær, bør i nok overveje,
om det er hér, I skal i gang med et
vådområdeprojekt.”
Olaf Christiani, Naturstyrelsen.

Er lodsejerne problemet?
Hans Fink fra FødevareErhverv introducerede deltagerne til mødet med lodsejerne.
”Lodsejerne kan have forskellige grunde til ikke at være interesseret i at gennemføre et vådområdeprojekt. Modstanden kan
for eksempel have rod i personlige forhold
baseret på frygten for at projektet kan have
en negativ påvirkning af landbrugsdriften.
Mistillid til erstatningsniveauet og erstatningsmulighederne er også i spil, ligesom
frygten for følgerne af at blive nabo til et naturområde kan medføre modstand. Endelig
kan der i modstanden også være gemt en
stor del positionering til forhandlingerne om
gennemførelsen af projektet,” sagde Hans
Fink. Han fortsatte:
”Landbruget betragter det åbne land
som deres. De tager ikke miljøpåvirkningen
med, når de hævder deres ret til at gøde
til det punkt, hvor det gavner væksten;
>
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men det er ikke en naturlov, at landbruget
uhæmmet kan forurene af hensyn til deres
drift!”
Han rådede de kommunale sagsbehandlere til at få ryddet dårlige sager af vejen, inden forhandlingerne om et vådområdeprojekt indledes med lodsejerne - og ikke
mindst til at sende kompetente folk til de
offentlige høringer, som kan give fyldestgørende svar, når lodsejerne stiller spørgsmål
til projektet.

Kun for landmænd
Der er forskellige muligheder for at kompensere lodsejerne for vådområdeindsat-

Husk at opdateret
Vandoplandsplanen, VOP
Det tværkommunale organiseringsorgan, VOS, har blandt andet til
opgave at udarbejde og ajourføre
VOP, koordinere indsendelsen af ansøgninger og udtale sig i forbindelse
med gennemførelsen af private
vådområdeprojekter.
Mikael Kirkebæk fra Naturstyrelsen understregede vigtigheden af,
at ændringer i projekterne løbende
registreres i VOP.
”Det er vigtigt at data i ansøgningerne til vådområdeprojekterne
afspejler den valgte indsats i VOP.
Naturstyrelsen tjekker det. Så overensstemmelsen kan lige så godt
være der fra starten.”
Husk også:
• a
 t indregne private projekter i VOP
• at notere forventede supplerende
projekter i VOP.
• Lav en ny VOP når:
• et projekt udgår
• der sker ændringer i et projekt,
som har fået tilsagn.
• h
 vis ændringer i et projekt får konsekvenser for data i VOP.

68

sen. Lodsejeren kan vælge at beholde arealet og få kompensation i tyve år for tabet af
dyrkningsmuligheder. For dyrkede arealer
er den samlede kompensation over 20 år
70.000 kr. pr. ha., for græsarealer er beløbet
36.000 kr., og naturarealer får 6.000 kr. pr.
ha. Projektets grænser skal sammenholdes
med matrikelgrænserne, hvilket meget let
kan medføre en 10% øgning af arealet,
som skal kompenseres i forbindelse med
projektet. Lodsejeren kan også vælge at
sælge jorden til staten - med eller uden krav
om erstatningsjord.
”Kompensationen til lodsejerne er den
største udgift i et vådområdeprojekt. Især
hvis lodsejeren ønsker at sælge - med hensyn til prisen på jorden er det en god idé at
forhøre sig hos ejendomsmæglere og ikke
mindst hos os i FødevareErhverv,” sagde
Hans Fink. Han understregede, at erstatningerne kun kan gives til landbrugsjord og
naturarealer.
”I det omfang, vådområdeprojektet
påvirker andre lodsejere end landmændene,
skal der iværksættes afværgeforanstaltninger, så det kun er arealer, der ejes af landmænd, der påvirkes af indsatsen,” sagde
Hans Fink.

EU bestemmer
Finansieringen af vådområdeindsatsen
kommer fra EU - og det er derfor også EU,
der bestemmer, hvordan virkemidlerne i forhold til landmændene skal sammensættes.
Det fremgik af et indlæg fra Lars Grumstrup
fra FødevareErhverv.
”EU foretrækker den 20-årige fastholdelsesaftale; men alternativet er opkøb af
jorden - enten med eller uden erstatningsjord. Det er et krav fra EU, at det er den
statslige myndighed, der opkøber jorden,”
sagde Lars Grumstrup. I sit indlæg trak han
grænserne op mellem de kommunale og
statslige opgaver i forbindelse med gennemførelsen af vådområdeprojekterne.
Groft sagt kan man sige, at det er kommunerne, der klarer opgaven - med mindre,
der skal opkøbes jord eller findes erstatningsjord, så tager FødevareErhverv over.
”I forbindelse med Vandmiljøplan II
opkøbte vi hele ejendomme i drift, hvilket

somme tider resulterede i at vi måtte sælge
med tab. Det kommer ikke til at ske i forbindelse med vådområdeindsatsen, for der
er ikke budgetteret med tab denne gang,”
sagde Lars Grumstrup.
Hvordan det kommer til at gå i praksis,
står hen i det uvisse. Der er nemlig endnu
ikke indgået aftaler. Til gengæld er Lars
Grumstrup optimistisk:
”Pt. er efterspørgslen på landbrugsjord
ikke stor!” konstaterede han.
Økonomien i vådområdeindsatsen forudsætter altså, at arealerne efterfølgende
kan sælges til mindst samme pris, som
staten kommer til at betale for jorden.

”

I det omfang, vådområdeprojektet påvirker andre lodsejere end landmændene, skal der iværksættes afværgeforanstaltninger, så det kun er arealer,
der ejes af landmænd, der påvirkes af
indsatsen.”
Hans Fink, FødevareErhverv.

”Så det går vi ud fra den kan!” sagde
Lars Grumstrup, som sætter sin lid til, at en
liberalisering af landbrugsloven, der giver
andre end landmænd adgang til at opkøbe
landbrugsjord, kan sikre at jorden kan sælges uden tab, når vådområdeprojektet er
gennemført.
Åge Ebbesen fra Silkeborg Kommune
ville gerne vide, om kommunerne har
mulighed for at tinglyse for eksempel stier
på projektarealerne, mens de er i statens
besiddelse, og om kommunerne har mulighed for at byde på jorden, når den sættes
til salg.
”Jeg kan ikke svare på det første
spørgsmål, men jeg vil finde ud af det.
Med hensyn til at købe jorden står kommunerne frit, for jorden sælges i offentligt
udbud, hvor alle kan byde,” svarede Lars
Grumstrup.

