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Den 9. december 2015

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har i brev af 3. december 2015 stillet
følgende spørgsmål nr. 244 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet
efter ønske fra udvalget.

Spørgsmål nr. 244 (alm. del)
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22/11-15 fra Danmarks
Sportsfiskerforbund om udtagelse af vandløb, jf. MOF alm. del - bilag 146.
Svar
Danmarks Sportsfiskerforbund har bedt om foretræde for Miljø- og
Fødevareudvalget på baggrund af beslutningen om, at der skal udtages en del af de
mindre vandløb fra de kommende vandområdeplaner 2015-2021.
Vi skal fortsat have et godt vandmiljø i Danmark. Men det er vigtigt at sikre, at god
landbrugsjord ikke skal tages ud af produktion i en tid, hvor landbruget befinder
sig i en stor krise. Som en del af arbejdet med regeringens fødevare- og
landbrugspakke er jeg derfor ved at kigge på de kommende vandområdeplaner for
at foretage eventuelle nødvendige justeringer i forhold til de udkast, som den
tidligere regering sendte i offentlig høring.
I den forbindelse har jeg bedt Naturstyrelsen om at se på de faglige kriterier, der
ligger til grund for afgrænsning af de vandløb, der indgår i udkastet til
vandområdeplaner, med henblik på at tage en del af de mindre vandløb ud af
vandområdeplanerne. Det drejer sig ikke om størstedelen af vandløbene i
planerne.
Udgangspunktet for mig er, at vandløb med et opland på mindst 10 km2 skal
medtages. Derudover skal mindre vandløb forventeligt medtages i begrænset
omfang. Fx der hvor der allerede i dag er god økologisk tilstand, eller hvor
vandrådene sammen med kommunerne har foreslået en konkret indsats. Mange
steder er der fundet løsninger, der både tager hensyn til natur og afvanding på
baggrund af kendskab til de lokale forhold. Det arbejde vil jeg gerne anerkende.
I forhold til Danmarks overholdelse af vandrammedirektivet kan jeg oplyse, at
CIS-vejledning nr. 2 om identifikation af vandområder angiver om de mindste
overfladevande (bl.a. vandløb med afstrømningsområde mindre end 10 km 2), at
det er op til medlemsstaterne at vurdere, om formålet med direktivet, som gælder
alt vand, kan nås uden identifikation og afgrænsning af alle små, men afgrænsede
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og betydelige, overfladevande som selvstændige vandområder. I vejledningen
angives et forslag til en metodisk tilgang, der overordnet består i, at de mindste
overfladevande (fx et lille vandløb med et afstrømningsområde mindre end 10
km2) som udgangspunkt inkluderes som en del af et tilstødende vandområde, og
hvis dette ikke er muligt, afgrænses vandet som et selvstændigt vandområde, hvis
medlemsstaten vurderer, at vandet har betydning (signifikans) i forhold til
direktivets formål og mål. Vejledningen angiver i den forbindelse nogle eksempler
på ”signifikans” i forhold til direktivets formål og mål. Afgrænsning er en
dynamisk proces, der er gentagende og fremadrettet, og som skal verificeres og
justeres senest i forbindelse med hver revision af vandplanlægningen.
Jeg er opmærksom på, at Danmarks Sportsfiskerforbund spillede en aktiv og
positiv rolle i forbindelse med beslutningen om, at fiskeplejen bidrager med 10
millioner kr. årligt til vandløbsrestaurering. Indtægterne fra lystfiskertegn udgør et
væsentligt grundlag for vandløbsrestaurering og fiskeplejen i Danmark. De
samlede indtægter fra lystfiskertegn udgør årligt ca. 31 millioner. kr.
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