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Vand - og naturplaner

God naturgenopretning kræver helhed

De seneste 20 år har amter og kommuner udført adskillige natur

genopretningsprojekter. Nogle er finansieret af egne midler, EU el

ler fonde, men de fleste er udført i forbindelse med vådområdeind

satsen under VMPII og III, hvor målet ’kun’ var kvælstofreduktion. 

Alligevel lykkedes det at tænke i helheder. Kan det også lade sig gøre 

under rammerne for de nye vand og naturplaner?

 Boris schønfeldt &  
Karsten Wandall

Denne artikel handler om vådområdeprojek
terne – et lille hjørne af vand og naturindsat
sen, som mange forventningsfuldt kalder 
na turgenopretning. Eller naturudvikling som 
det med rette kunne hedde. Baggrunden er 
især vores erfaringer fra gennemførelsen af 
projekter i amter og kommuner. Hvordan 
op levede vi naturgenopretningsindsatsen i 
”de gode gamle dage”, og hvad forventer vi af 
fremtiden?

Historik 
Menneskelig aktivitet i form af krav til leve
standard, industrialisering og intensiveret 
landbrug har betydet et stort pres på naturen 
og en voldsom udledning af næringsstof
fer. Det har ændret de økologiske forhold 
i vandmiljøet med øget algeopblomstring, 
ændret fiskesammensætning og i værste fald 
iltsvind til følge. Også den terrestriske natur 
er påvirket af eutrofiering og forarmning. Fy
sisk ses presset på naturen som dræning af 
lavbundsarealer, fjernelse af småbiotoper og 
udretning af vandløb. 

Disse forhold har medført øget politisk op
mærksomhed på især vandmiljøet med klare 
ønsker om en forbedring af forholdene. Der 
er derfor vedtaget en række lovændringer og 
politiske handleplaner, herunder NPohand
lingsplanen (1985), vandmiljøplanerne I 
(1987), II (1998) og III (2004), samt Miljø
måls  loven (2003) /1/. Sammen med behovet 
for handling erkendte man behovet for viden 
og forskning på området. Viden, der skulle 
sikre at de rigtige handlinger blev sat i værk 
og overvågning, der skulle vise om målene 

blev nået. Overvågning og forbedring af vand
miljøet startede i 1987, mens naturindsatsen 
først for alvor tog fart i 2004 med overvågning 
af arter og naturtyper.

I VMP II indførte man for første gang areal
relaterede tiltag, herunder bl.a. muligheden 
for at genoprette våde enge, der fjerner kvæl
stof ved denitrifikation. 

Indsamling af viden om miljøtilstanden og 
udførelse af projekterne blev placeret især i 
amterne, som blev regionale videnscentre in
denfor området. Dermed kunne viden om til
standen hurtigt omsættes til handlinger og 
projekter, som gav nye data og viden om til
standen. Ved nedlæggelsen af amterne i 2007 
overgik overvågningen til staten, mens de 
handlingsrettede initiativer skulle udføres af 
kommunerne. Dermed skilte man viden og 
handling, som indtil da havde ligget samlet.

Alle tre vandmiljøplaner satte mål for en re
duceret udledning af næringsstoffer med det 
formål at forbedre vandmiljøet. De medførte 
mange forbedringer, men der var ikke fastsat 
mål for en konkret tilstand. Dette princip ind
førtes først med implementeringen af Vand
ramme og Habitatdirektiverne gennem Mil
jømålsloven i 2003.

Indsatsen under vand- og naturpla-
nerne
I henhold til EU’s vandrammedirektiv skal de 
danske vandområder have opnået ”god økol
ogisk tilstand” inden udgangen af 2015. Til at 
nå målet er beskrevet en række virkemid ler, 
hvor indsatsen med genopretning af våd om
råder fortsættes i omtrent samme form som 
under VMPII og III. Virkemidlet er målret
tet næringsstoffjernelsen i form af enten 
Nvådområder, der fjerner kvælstof,  eller P
ådale, der tilbageholder fosfor. Denne indsats 
er igangsat og giver mulighed for en vis grad 

af helhedsløsninger, men tiden er stram og 
midlerne meget begrænsede. Forbedring af 
tilstanden i eksisterende vandløb skal opnås 
via en række virkemidler som ændret vedlige
holdelse, fjernelse af spærringer osv. Det er 
kommunerne, der beskriver, prioriterer og 
gennemfører handlingerne inden udgangen 
af 2015, hvor ”god økologisk tilstand” i vand
områderne skal være opnået. Disse indsatser 
er først for nylig blevet prioriteret i de kom
munale handleplaner. Indsatsen er fra statens 
side beskrevet yderst specifikt, altså bestemte 
handlinger på præcise vandløbsstrækninger. 
De beskrevne handlinger virker fragmente
re de, og da der ikke er råderum for kommu
nerne forsvinder muligheden for at tænke i 
helheder og synergi. 

EU’s habitatdirektiv er mindre præcis med 
tidsfristen for, hvornår naturtyperne skal have 
opnået ’gunstig bevaringsstatus’. Mest be
mær  kelsesværdigt er, at naturindsatsen be
grænses til især at dreje sig om naturtyper in
den for de internationale beskyttelsesområ der 
– dog skal visse arter også ophjælpes udenfor 
områderne. Begrænsningen er beklagelig, 
men en nødvendig følge af en smal økonomi.

Det er glædeligt, at der med vand og na
tur planerne for alvor bliver sat fart på indsat
sen og at der er et højt ambitionsniveau. Men 
det er ikke hensigtsmæssigt, at der i vandpla
nerne er en så høj grad af fragmente ring af 
indsatsen og detailstyring af handlingerne. 
Derved mister man fokus på helhederne, og 
risikerer at skulle tilbage til samme lokalitet 
senere for at følge op på indsatsen.

Erfaringer fra det hidtidige arbejde 
med naturgenopretning
Vådområdeindsatsen under VMPII og III blev 
iværksat for at reducere udledningen af kvæl
stof, og der var sat helt præcise mål for hvor 
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Case: Kongens Kær 
Casen er valgt for kort at karakterisere et naturgenopretningsprojekt, hvor økonomien ikke betød krav om en 
stram detailstyring af mål og midler.

Mål: Hovedmålene med projektet var at fjerne kvælstof ved at genskabe naturlig hydraulik samt at forbedre 
naturtilstanden. Samtidig var det et væsentligt mål at skabe gode forhold for friluftsliv tæt på Vejle by. 

Økonomi: Projektet blev finansieret af VMP III-midler, Naturstyrelsens Vand- og naturramme (2005-08), Vejle 
Kommune og Friluftsrådet. Med denne sammensatte finansiering kunne en række sidegevinster sikres, hvil-
ket kostede under 10 % af de samlede projektomkostninger.

Tidslinje: 2005 - Ideskitse og fundraising. 2006 – Lodsejerforhandlinger. 2007-08 – Projektering og dialog 
med interessenter. 2008-09: Anlægsarbejder. 2010 – Afslutning og regnskab. 

Helhed: Ud over de nævnte hovedmål blev det besluttet at arbejde for en række andre formål og bredere hel-
hed. Projektet ville tilbageholde fosfor og okker, ligesom det ville begrænse oversvømmelserne til engene. 
Friluftslivet skulle forbedres for mange forskellige målgrupper, både vandrere, småturs-gående, cyklende,  
bilister og handicappede. Desuden var det et ønske at øge biodiversiteten ved at etablere forskellige habita-
ter for fuglelivet, beskytte de trækkende ørreder i Vejle Å og sikre naturpleje, samt et krav at tage hensyn til 
en mulig bestand af birkemus. Hertil kom ønsket om afledte gevinster i form af et nyt udflugtsmål for turister, 
undervisningsmuligheder for skoler og institutioner, samt højere huspriser i nærområdet /2/. 

Dialog: Det var et selvstændigt mål at sikre tæt dialog med naboer, brugere og interessenter, og holde et højt 
informationsniveau om projektet og dets formål. Der blev holdt offentligt møde om projektet, projektet fik sin 
egen hjemmeside, ligesom aviser og tv omtalte projektet undervejs. Der blev tidligt dannet en følgegruppe 
bestående af naboer og interesseorganisationer, som holdt flere møder om udformningen af projektet, lige-
som specifikke interessenter blev inddraget om konkrete detaljer. Men vigtigst var måske viljen til at inddrage 
mange synspunkter undervejs.  Prioriteringen af en grundig borgerinddragelse gav ejerskab til projektet, og 
resultatet kom bl.a. til udtryk ved en feltundersøgelse efter birkemus, hvor følgegruppen og naboerne udførte 
størstedelen af arbejdet, samt ved en fiskeundersøgelse, som sportsfiskerne lagde mange kræfter i.

Konklusion: Projektet opfylder en lang række formål og har en høj grad af synergi mellem enkeltelementerne. 
Ønsket om øget biodiversitet målt ved antal fuglearter blev også opfyldt, området er indtil nu besøgt af 186 
arter. I betragtning af de mange gevinster mener vi derfor, at projektet kan betragtes som ganske omkost-
ningseffektivt, lige netop fordi det ikke var underlagt en stram detailstyring af mål og midler!

Naturprojektet Kongens Kær ved Vejle rummer mange gevinster og synergi (foto fra oktober 2009 / Karsten Wandall)

Helhed i Naturgenopretningen
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meget kvælstof, der skulle fjernes. Indsatsen 
gav dog mulighed for at arbejde med andre 
aspekter også og dermed opnå langt større 
helhed i projekterne. Helheder, der er essen
tielle for at opnå ’god økologisk tilstand’. Ofte 
blev praksis for udførelsen af vådområde
pro jekterne altså naturgenopretning i bred 
forstand med fokus på den samlede naturtil
stand /2/. Dette ses i den politiske retorik, 
hvor midlerne blev afsat til ”naturgenopret
ning” trods de specifikke mål.

Gennem arbejdet med projekterne viste 
det sig ofte, at det var hensigtsmæssigt at løse 
andre udfordringer og opnå flere gevinster i 
forbindelse med projekterne. Det betød til
fredshed hos lodsejere, brugere og borgere. 
Specielt i en kommunal sammenhæng var 
dette ofte et stort politisk ønske, eller endda 
et krav for medfinansiering. Eksempelvis er 
der i mange projekter etableret offentlig ad
gang til projektområderne og formidling om 
naturværdierne, hvilket har været væ sent ligt 
for både borgere og politikere. For nogle be
folkningsgrupper kan man tale om, at net op 
den øgede adgang til naturen og for mid lingen 
har bidraget til at ’legitimere’ indsatsen og 
pro jekterne. 

Erfaringen med projektarbejdet var, at pro
jekterne reelt blev dyrere end det tilskud, der 
kunne opnås fra staten. Det skyldtes dels, at 
staten lagde loft over udgifterne til det en
kelte projekt, men også at man som nævnt 
ind drog flere tiltag i projekterne, hvilket for
dyrede anlægsudgifterne. Det betød, at det 
var nødvendigt at medfinansiere projekterne, 
dels fra amternes/kommunernes egne kasser, 
dels fra andre eksterne kasser. Fundraising 
blev en vigtig disciplin i mange af projekterne.

Næsten alle projekter viste sig at tage læn
gere tid end først antaget. Det skyldtes ikke 
mindst ønsket og kravet om frivillighed hos 
lodsejerne. Gennem samarbejdet med lods
ejere og interessenter erfaredes det, at 
projek terne kræver tid til at modnes – lodse
jerne skal vænne sig til tanken, og der skal 
bruges tid på at opbygge tillid. Ting tager tid 
– dialog tager lang tid. Erhvervelse af erstat
ningsjord, eller uforudseelige praktiske/tekni
ske forhold kunne også virke forsinkende. 
Den generelle konklusion var, at de større 
projekter tager minimum 3 år eller længere.

Fokus på både dialog og helhed gav imid
ler tid en meget vigtig sidegevinst. Det med
virkede til en stigende forståelse for indsatsen 
hos lodsejere og borgere. Og netop projek
ternes synlige og positive gevinster for bor
ger  ne har været vigtige for at sikre den kom
munalpolitiske opbakning til projekterne og 

en medfinansiering til dem. Disse forhold er 
essentielle for det langsigtede arbejde, spe
cielt i en kommunal sammenhæng.

Hvordan sikres helheden  
fremadrettet?
Arbejdet med naturgenopretning under vand 
og naturplanerne er underlagt målet om god 
økologisk tilstand, som i hovedtræk er samme 
mål, som det der fremgik af amternes reci
pientkvalitetsplaner. Der ligger derfor mange 
erfaringer i arbejdet med vandmiljøindsatsen 
gennem årene, som kan anvendes ved den 
kommende indsats. Her fremhæves et par af 
de væsentligste pointer.

Der er behov for at forbedre moniteringen 
af projekternes langtidseffekter, men der er 
også et stort potentiale i at sikre bedre sam
menhæng mellem lokal viden, overvågning 
og handlinger. Nogle steder mangler kommu
nerne data for at iværksætte de rigtige hand
linger, hvilket fører til at kommunerne selv 
udfører eller bestiller undersøgelser en ten før 
eller efter handlingerne. Det er ikke hensigts
mæssigt for hverken kommunerne eller sta
ten. Andre steder mangler staten lokal viden 
for at træffe de rette beslutninger om hvilke 
mål og indsatser der skal fastsættes, eller for 
at tilrettelægge den rigtige overvåg ning, spe
cielt i forbindelse med projekterne. Der er et 
behov for at sikre en tættere dialog mellem 
de to myndigheder, hvilket kan opnås ved at 
man etablerer lokale/regionale fora mellem 
statens overvågningsfolk og de udfø rende 
kommunefolk. Her vil man kunne kvalificere 
hinandens kompetencer og dermed træffe 
bedre beslutninger. Her ligger et rationale i 
forhold til den bedste udnyttelse af de midler, 
der bruges til både overvågning og udførende 
handlinger.

God økologisk tilstand indebærer, at der er 
helhed i indsatserne og at alle aspekter er 
håndteret i de konkrete projekter. Hvis ind
satsen bliver for fragmenteret og målt på en
keltelementer risikerer man at tabe helheden. 
Dermed er der ikke sikkerhed for at opnå 
’god økologisk tilstand’, som netop handler 
om helhed. Det er det, vi forstår ved god 
naturgenopretning. Det er et faktum at mid
lerne er begrænsede og at der er et fair krav 
om omkostningseffektivitet. Men detailstyring 
er ikke nødvendigvis lig med omkostningsef
fektivitet, se casen om Kongens Kær. Hvis hel
heden skal håndteres i kommunerne, er der 
behov for andre og bedre rammer for den 
kommende indsats. Det vil være en stor for
bedring, hvis midler til kvælstof, fosfor, fauna
passage, vandløbsrestaurering, artsophjælp

ning, naturtypeforbedring, klima, friluftsliv, 
formidling og sundhed/velfærd kunne kombi
neres på en rimelig enkel måde uden unød
ven digt bureaukrati. Samtidig skal tidsram
merne for indsatsen være rummelige nok til, 
at de forskellige aspekter kan håndteres, her
under at det kan foregå i dialog med inter es
sen terne.

Rammerne under vandplanerne er præget 
af stramme regler, manglende helhed og be
grænset økonomi. De snævre rammer skyldes 
at midlerne i hovedparten finansieres fra EU. 
Hvis man vil sikre at rammerne giver mulig
hed for at arbejde i helheder og skabe sy ner
 gi, kræver det en højere grad af statslig medfi
nansiering.

Kommunerne har den udførende rolle i 
ind satsen i vand og naturplanerne. Et ansvar 
som kommunerne må påtage sig, og lægge de 
nødvendige kræfter og midler i for at skabe 
en god og helhedsorienteret indsats. Som 
kommunale projektledere skal vi derfor være 
dygtige til at kombinere de eksisterende støt
teordninger, som findes hos staten, ved orga
nisationerne og hos private, ligesom vi skal 
finde egne kommunale midler. Måske åbner 
der sig nye muligheder for støtte til projek
terne, som også kan virke som et middel til 
klimatilpasning mod oversvømmelser. Dette 
kan hjælpes på vej, hvis man begynder at 
kom  binere Vandramme og Oversvømmelses
direktivet. 

Det er en stor opgave, men hvis det lykkes 
kan man høste en række synergigevinster, og 
forhåbentlig skabe lokal stolthed over de gen
nemførte projekter under den kommende 
indsats.
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