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Miljøminister Karen Ellemann var på fransk visit i Silkeborg i forbindelse med Politisk Forum. 
Hun nåede dog både at rose, rise og undgå at besvare oplagte spørgsmål

Kom, talte og gik igen

Da KL sidste år havde inviteret miljøminister 
Karen Ellemann til at tale på Politisk Forum 
endte det med, at ministeren lovede Martin 
Damm, at kommunerne får midler nok til at 
gennemføre de ambitiøse vand- og naturpla-
ner. Dette løfte er ikke blevet indfriet endnu 
- og blev det heller ikke på dette års Politisk 
Forum, hvor Karen Ellemann kom, talte og 
gik igen - uden at hverken Martin Damm el-
ler deltagerne på konferencen fik lejlighed til 
at stille ministeren ét eneste spørgsmål!

Karen Ellemann indledte sin tale med at 
undskylde, at der sidste år var faldet en del 
upræcise svar fra hendes side på deltager-
nes spørgsmål til vand- og naturplanerne:

”Jeg var jo lige blevet miljøminister, 
og det var nogle meget tekniske spørgs-
mål, I ønskede svar på,” forklarede Karen 
Ellemann.

Den nu mere erfarne minister mødte 
dog ikke op med løfter om fuld økonomisk 
kompensation for den enorme indsats, 
kommunerne står bag i bestræbelserne på 
at gennemføre regeringens vand- og natur-
planer samt Grøn Vækst. I stedet fik kom-
munerne i år skældud af ministeren:

”Vi har netop afsluttet den offentlige hø-
ring om vand- og naturplanerne. KL og kom-
munerne har alle været væsentlige aktører i 
forarbejdet med både den tekniske forhøring 
og den offentlige høring. Så nu håber jeg, at 

I også vil sætte handling bag ordene. Særligt 
på spildevandsområdet i den spredte bebyg-
gelse i det åbne land, hvor kommunerne 
siden 1997 har haft til opgave at sikre, at alle 
100.000 berørte ejendomme får ordnede klo-
akeringsforhold, så disse ejendommes spil-
devand ikke belaster vandmiljøet; men på 14 
år er det kun 50% af ejendommene, der har 
fået forbedret spildevandsafledningen. Det 
er ikke godt nok! kommunerne skal stramme 
op på dette område og gennemføre en deci-
deret indsats. Så de sidste ejendomme også 
kommer med,” sagde Karen Ellemann.

spreder gift
Siden vand- og naturplanerne blev offentlig-
gjort i januar 2010, er de blevet diskuteret i 
mange forskellige fora. Landbruget kæmper 
indædt imod planerne, og har indtil videre 
opnået at få sat en stopper for kvælstofkvo-
terne, som skulle have sparet vandmiljøet 
for 10.000 tons kvælstof om året.

KTCs faggruppe for Natur og overflade-
vand, NOV, har også rejst en del spørgsmål i 
forbindelse med planerne. For eksempel har 
NOV peget på det problematiske i, at de mid-
ler fra EU, som hidtil er blevet brugt til miljø-
venligt drift af naturarealer nu alle kanaliseres 
over i den natur, der tilfældigvis er udpeget til 
Natura 2000 - uhensigtsmæssigt, siger NOV, 
fordi indsatsen i Natura 2000 dermed kom-
mer til at ske på bekostning af den beskyt-
tede natur uden for Natura 2000s grænser.

Tilsvarende har NOV-faggruppen ef-
terlyst et overvågningsprogram, som er i 
stand til fyldestgørende at dokumentere 
både, hvor der skal ske en indsats, og hvor-
dan indsatsen siden viser sig at virke. NOV-
faggruppen har ligeledes rejst spørgsmålet 
om, hvorvidt det er realistisk at nå målsæt-
ningen med de økonomiske midler, der er 
afsat til gennemførelse af planerne. Langt, 
langt hovedparten af finansieringen kommer 

fra EU, og når der ikke er flere penge at hen-
te dér, stopper indsatsen - uanset om målet 
er nået. Det er i hvert fald, hvad Miljømini-
steriets og Naturstyrelsens embedsmænd 
har gentaget igen og igen på diverse møder.

Hvis de fremmødte politikere, tekniske 
chefer og ledere af kommunale naturafdelinger 
havde håbet på, at ministeren ville svare på 
bare et par af de mange spørgsmål, der det se-
neste år er blevet rejst i debatten om vand- og 
naturplanerne, måtte de gå hjem - ikke alene 
med uforrettet sag - men også med røde ører!

Her er, hvad ministeren gav tilhørerne 
med hjem.

”Det er første gang, vi har en samlet 
plan, for hele den danske natur,” sagde Karen 
Ellemann og ignorerede dermed både, at der 
findes masser af natur uden for Natura 2000, 
som fremover er fuldstændig ladt i stikken, 
og at der i Vadehavets vandopland på grund 
af manglende data ikke er planlagt en indsats.

”Der er balance mellem mål, midler og 
økonomi,” fortsatte Karen Ellemann; men 
gav ikke noget svar på, hvordan det vil gå, 
når pengene er brugt, og målene endnu 
ikke er inden for rækkevidde. Og i stedet for 
at redegøre for, hvorfor målestation efter 
målestation er pillet ned, med det resultat 
at naturens tilstand bliver sværere og svæ-
rere at dokumentere, sendte ministeren lidt 
ros ud over scenekanten til kommunerne:

”I er lige så gode, som amterne var,” 
sagde Karen Ellemann; men forinden havde 
hun sørget for, at alle, der fremover rejser 
kritik af hendes planer, kommer til at føle 
sig uden for det gode selskab:

”Fejl kan ikke undgås, når kompleksi-
teten er så stor, som det er tilfældet med 
vand- og naturplanerne, hvor man skal gå 
fra det generelle til det konkrete; men det 
spreder gift for miljøindsatsen, når valget af 
metoder hele tiden kritiseres.”




