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KL-formand ﬁk skovlen
under miljøministeren
Hvis KL havde lagt en
slagplan forud for miljøminister Karen Ellemanns
optræden på KLs Teknik
og Miljø-konference
- så lykkedes den

Lovede miljøminister
Karen Ellemann på KLs
Teknik og Miljø-konference, at kommunerne får midler nok til at
gennemføre de ambitiøse
vand- og naturplaner?
Spørgsmålet vil ganske
givet blive diskuteret en
del. Foto: Steen Evald

/ Af Irene Brandt

”I dag har jeg hørt dig sige, at der
vil være sammenhæng mellem
de opgaver, kommunerne stilles
overfor, og den økonomi, der stilles til rådighed. Det vil jeg minde
dig om,” sagde Martin Damm, der
er formand for KLs Teknik og Miljø-udvalg, da han på KLs Teknik og
Miljø-konference takkede miljøminister Karen Ellemann, for at hun
var mødt frem og havde fortalt
om miljøministeriets arbejde med
vand- og naturplanerne.
Karen Ellemann nåede lige at
sige: ”Ja …”; men inden hun kunne fortsætte, afbrød en rådsnar
Martin Damm hende med en opfordring til de 600 deltagere om at
kvittere med en klapsalve. Og så
blev der klappet længe og højlydt
- så længe, at Karen Ellemann opgav at afslutte sit svar.
KL var hurtige til at fortælle den
gode historie. En halv time senere
kunne Karen Ellemann og alle andre læse på KLs hjemmeside, at:
”Karen Ellemann lover, at kommunerne får midler nok til at gennemføre de ambitiøse vand- og
naturplaner.”
Hvad ministeren egentlig lovede, vil nok blive diskuteret en del.

Et urimeligt valg
Til gengæld er det helt sikkert, at
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Karen Ellemann finder det helt urimeligt, at miljødebatten ofte handler om, at man enten er for landbruget eller for naturen.
”Det er et urimeligt valg; men
heldigvis er det heller ikke et reelt valg, for Grøn Vækst handler
om at forene natur og landbrug
i en frugtbar balance ved at føre
en miljøpolitik, der går på to ben,”
sagde Karen Ellemann.
Hun præciserede også, at selvom der har været megen usikkerhed omkring de metoder, der skal
nedbringe kvælstofudledningen
frem til 2015, så står det fast, at
målet fortsat er 19.000 tons om
året i 2015.
”Vi afdækker i øjeblikket, hvordan Grøn Vækst kommer til at
påvirke landbruget. Vi har netop
bekræftet og fornyet Grøn Vækstaftalen med Dansk Folkeparti, hvilket bekræfter, at målet er at reducere kvælstofudledningen med
19.000 tons om året i 2015. Vi arbejder nu med at finde en metode til at nå de 10.000 tons; men

de 9.000 tons, der skal reduceres
gennem etablering af vådområder,
er allerede godt i gang,” sagde Karen Ellemann. Hun fortsatte:
”Det nye er, at vi også vil se på
betydningen for beskæftigelsen,
når vi skal vælge en metode til at
opnå en reduktion på de sidste
10.000 tons. Det er ikke sikkert at
omsættelige kvoteordninger er det
bedste middel. Vi vil derfor se på
alternativer og på, hvordan man i
andre lande arbejder med at reducere kvælstofudledningerne.”

Kommunernes nye rolle
”Landbruget har vist, at de kan producere mere og mere effektivt samtidig med at landbruget belaster naturen mindre og mindre.
Min vision er et moderne landbrug,
der er skræddersyet til det område,
det ligger i. Fremtidens landbrug er
ikke kun fødevareproducent. Det er
også naturforvalter og energiproducent,” sagde Karen Ellemann.
Landbrugets nye rolle får følgeskab af kommunerne, der også har

fået nye opgaver inden for miljøforvaltning.
”I har fået et nyt, stort ansvar.
Det er kommunerne, der skal omsætte de statslige planer til kommunale handleplaner. I har været
effektive og hurtige med etablering af Vandoplandsstyregrupperne, som allerede er langt fremme
med at finde egnede vådområdeprojekter,” sagde Karen Ellemann.
Hun forsikrede, at en meget stor
del af de 13,5 mia. kr., regeringen har afsat til gennemførelsen
af vand- og naturplanerne, vil blive
brugt til gennemførelsen af vandplanerne. Det er allerede kendt, at
regeringen har budgetteret med
udgifter til opkøb af jord til gennemførelse af projekterne og til
selve gennemførelsen af arbejdet med oprettelse af vådområder; men at kommunerne kunne
forvente at få en andel til dækning
af udgifterne til projektstyringen
og tidsforbruget i forbindelse med
lodsejerkontakten, sagde Karen Ellemann ikke noget om.

