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Indledning
Denne artikel drejer sig om vandplanernes 
geografi. Vandrammedirektivets miljømål er 
en arealbaseret retlig regulering, og afgræns
ningen af de vandforekomster og beskyttede 
områder, som via vandrammedirektivet, 
mil   jømålsloven og vandplanerne får fastsat 
et miljømål, er central for opfyldelse af direk
tivets bestemmelser. Direktivets miljømål 
fin der nemlig kun anvendelse på vandfore
komster og beskyttede områder, som de er 
afgrænset af myndighederne, og identifikatio
nen af vandforekomster er forudsætningen 
for, at man kan sige om miljømålene er 
opfyldt eller ej. 

Vandforekomster
Allerede tidligt i implementeringen af direkti
vet blev man opmærksom på behovet for en 
fælles forståelse af begrebet vandforekomst. 
Der er udarbejdet retningslinjer for afgræns
ningen af vandforekomster i en af de mange 
guidelines, der er udarbejdet af nationale 
ekspertgrupper som en del af det, der kaldes 
CIS – Common Implementation Strategy 
/1/. Her er givet en trinvis gennemgang af, 
hvordan vandforekomsterne lokaliseres og af
grænses, dels ud fra naturgivne forhold, dels 
ud fra administrative forhold og endelig ud 
fra en formålsfortolkning af direktivets mål og 
bestemmelser. Argumentationen i dokumen
tet er overbevisende, men der er udtrykkeligt 
tale om nonbinding documents. 

I de danske vandplaner sondres mellem 
vandforekomster, som er omfattet af den 
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Vandplanerne indeholder de nye miljømål, men de mangler faktisk i 

flere tilfælde den centrale geografiske identifikation af objekterne 

for miljømålene – vandforekomsterne og de beskyttede områder. 

Dertil kommer, at rigtig mange søer, vandløb og beskyttede områ

der, slet ikke er medtaget i vandplanerne – og derfor slet ikke har 

noget miljømål.

Lasse Baaner
konkrete planlægning og øvrige vandfore
komster /2/. Oversat til vandrammedirektivets 
terminologi betyder det, at de danske vand
planer både behandler de afgrænsede vand
forekomster med miljømål og så det vand, 
der ikke er en del af en afgrænset vandfore
komst. For førstnævnte vandforekomster er 
der søgt taget individuel stilling til status, mil
jø mål, indsats m.v., mens der for det sidst
nævnte øvrige vand i form af små søer, min
dre vandløb og grundvand udenfor de 
af græn sede grundvandsforekomster er givet 

nogle fælles retningslinjer for myndigheder
nes administration af forskellige miljølove.

Vandløb
Især afgrænsningen af vandløbsvandforekom
sterne har voldt problemer i Danmark. Aller
ede tidligt blev de vandløb, der kunne udgøre 
en vandløbsforekomst, afgrænset til vandløb, 
der var specifikt målsat i regionplanerne samt 
de vandløb, der ikke var specifikt målsatte i 
regionplanerne, men var Natura 2000 natur
typer og indgik i udpegningsgrundlaget for 

Boks 1.  Rod i de danske termer
Vandrammedirektivet rummer som andre EU-direktiver nogle sproglige 
finurligheder, hvor man skal holde tungen lige i munden.

Den engelske term er ’body of water’ og defineres i vandrammedirekti-
vets artikel 2, nr. 10 og 12 som et ’discrete and significant element of 
surface water’ eller ’a distinct volume of groundwater’. Den danske ver-
sion af direktivet har også definitioner i artikel 2, nr. 10 og 12, men 
sammenblander her begreberne vandområde og vandforekomst. Defi-
nitionen i artikel 2, nr. 10 bruger nemlig ordet overfladevandområde, 
mens nr. 12 bruger ordet grundvandsforekomst. Den term, der skulle 
være brugt i nr. 10, er overfladevandforekomst. Begrebet vandområde 
må nemlig forstås som et opland – det, der i den danske version af di-
rektivet kaldes et vandløbsopland, og det der skal laves vandområde-
planer for.

Terminologien fra den danske version af direktivet, hvor en vandfore-
komst for overfladevands vedkommende kaldes et vandområde, er vi-
dereført i miljømålsloven, der bruger termerne overfladevandområder 
og grundvandsforekomster. Der er dog lappet på problemet i bekendt-
gørelsen om karakterisering af vandforekomster ved at definere vand-
forekomster som et samlet begreb for overfladevandområder eller 
grundvandsforekomster. Det stykke vandløb, den fjord, den sø eller det 
grundvandsmagasin, der skal have et miljømål, kan altså også i Dan-
mark kaldes en vandforekomst.
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Natura 2000områder. Denne afgrænsning er 
der ikke umiddelbart støtte for i direktivet. 
By og Landskabsstyrelsens retningslinjer for 
opdelingen af vandløbene i vandforekomster 
opererer endvidere med en opdeling af vand
løbsvandområderne i relation til miljømål og 
i vandløbsdelområder i relation til tilstand 
og indsats /3/. Denne underopdeling har 
heller ikke afsæt i direktivet eller førnævnte 
CIS guidelines, hvor én vandforekomst har ét 
miljømål og én aktuel tilstand.

Det har gennem hele planlægningsproces
sen været uklart, hvad der egentligt udgør en 
vandløbsforekomst, og det var under hørings
fasen og i de nu vedtagne planer ikke muligt 
for offentligheden at identificere de enkelte 
vandløbsvandforekomster med tilhørende 
miljømål. 

I vandplanerne er det angivet, at delstræk
ninger er de enheder, der anvendes i forhold 
til vurdering af tilstand, målopfyldelse, på virk
ning og indsats, samt at de enkelte delstræk
ninger varierer i længde og kan være helt ned 
til blot 100 m lange /2/. En betydelig del af de 
mindre danske vandløb indgår imidlertid slet 
ikke i en vandforekomst, selv om de mindre 
vandløb udgør en betydelig andel af det sam
lede vandløbsnetværk og er en vigtig del af 
vandløbsøkosystemerne. I hovedvandoplan
det for Odense Fjord er der f.eks. kun 728 km 
vandløb, der indgår i en vandforekomst, mens 
der er hele 1032 km vandløb, der ikke gør 
det, og på landsplan indgår kun ca. 22.000 af 
de i alt ca. 69.000 km vandløb i en vandfore
komst. 

Ud over problemet med at vandløbsfore
komsterne faktisk ikke kan identificeres en
keltvis, så er der altså i de danske vandplaner 
på den ene side tale om en frasortering af en 
væsentlig del af vandløbssystemerne hvad 
angår fastsættelse af status og miljømål og på 
den anden side tale om et detaljeringsniveau 
for de vandløbstrækninger, hvor der faktisk 
fastsættes miljømål, som de færreste andre 
medlemsstater har begivet sig ud i /4/. Det 
sidste spørgsmål indgår bl.a. i de sager som 
landbruget har anlagt mod staten vedrø
ren de vandplanerne. 

Søer
Søer findes ligesom vandløb i mange størrel
ser. De søer, der efter By og landskabsstyrel
sens retningslinjer skal afgrænses som vand
forekomster, er 1) søer på 5 ha eller derover, 
2) søer mellem 1 ha og 5 ha, der var individu
elt målsat i regionplanerne og 3) søer, der lig
ger i et Natura 2000 område og udgør en del 
af områdets udpegningsgrundlag. 

Det er altså også for søers vedkommende 
kun en lille del af søerne, der er udpeget som 
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vandforekomster. Tager vi vandplanen for 
Odense Fjord som eksempel, så ligger der i 
alt knapt 3000 søer på over 100 m2 i hoved
vandoplandet, men kun 43 af dem indgår 
som vandforekomster i vandplanen og vand
planens indsatsprogram. Accepterer man 
denne udpegning, så har langt de fleste søer 
altså ikke noget miljømål og dermed ikke no
get krav om en bestemt miljøtilstand.

Grundvand
Grundvandsforekomsterne i vandplanerne 
er opdelt i 3 kategorier: Terrænnære, regio
n ale og dybe, med forskellig dybde og deraf 
forskellig sårbarhed og kontakt til overfla
devand, og grundvandsforekomsterne er 
individuelt identificeret og målsat i vandplan
erne. Afgrænsningen af drikkevandsforekom
ster efter direktivets artikel 7 følger afgræns
ningen af grundvandsforekomster. 

Da der indvindes drikkevand fra de fleste 
grundvandsmagasiner i Danmark, betyder 
det, at de fleste grundvandsforekomster også 
er beskyttede drikkevandsforekomster efter 
direktivets artikel 7. Det kan vise sig at blive 
en udfordring for den danske drikkevandsfor
syning. Vælger man en fortolkning af artikel 
7, hvorefter forpligtelsen ifølge direktivet til 
at beskytte drikkevandsforekomster lige som 
miljømålet retter sig mod vandforekomsten, 
så medfører det en forpligtelse for myndig
hederne til at sikre, at vandet i vandforekom
sten efter den anvendte vandbehandlingsord
ning opfylder kravene i drikkevandsdirektivet. 
Man kan altså argumentere for, at myndig
hedernes forpligtelse til at sikre rent drik ke
vand i hanerne ikke længere kan opfyldes ved 
at lukke drikkevandsindvindinger, men først 
og fremmest må opfyldes ved at forbedre til
standen af vandforekomsterne og alternativt 
ved at tillade den nødvendige rensning.

Beskyttede områder
De beskyttede områder er dem, der henvises 
til i vandrammedirektivets artikel 6 og bilag 
IV. De beskyttede områder afgrænses som 
udgangspunkt i henhold til den EUlovgiv
ning, efter hvilken områderne er beskyttede. 

En række af de vandrelaterede direktiver er 
blevet revideret efter vandrammedirektivets 
vedtagelse. Det drejer sig om fiskevandsdi
rektivet, skaldyrvandsdirektivet og bade
vands direktivet. For badevandsdirektivets 
vedkommende har det betydet, at udpegnin
gen af badevandsområder er knyttet til vand
rammedirektivets vandforekomster. Et for
hold der ser ud til at være overset i den 
dan ske implementering. For fiskevands og 
skaldyrvandsdirektivets vedkommende er 
områdeudpegningerne ligesom de ældre di

rektiver ikke nødvendigvis knyttet til afgræns
ningen af vandforekomster.

De danske vandplaner refererer kun til be
skyttede områder i henhold til vandrammedi
rektivet, skaldyrvandsdirektivet, badevandsdi
rektivet, nitratdirektivet, habitatdirektivet og 
fuglebeskyttelsesdirektivet, men de overser 
områder udpeget efter fiskevands og spil de
vandsdirektivet. Vandplanerne medtager 
mærkværdigvis også nødområder for skibe 
under beskyttede områder. Nødområder for 
skibe er udlagt i henhold til et direktiv om 
oprettelse af et trafikovervågnings og tra fik
informationssystem for skibsfarten. De er 
placeret, hvor det af hensyn til forurenings
risiko og redningsberedskab, er mest forsvar
ligt at lade nødstedte skibe søger hen, så det 
er vanskeligt at se, at nødområder for skibe 
falder ind under beskyttede områder i vand
rammedirektivets forstand.

Vandplanerne indeholder ingen identifika
tion af de enkelte beskyttede områder, som 
krævet efter direktivet, men de henviser i ste
det til WebGis, hvoraf kun områderne i hen
hold til vandrammedirektivet, badevandsdi
rektivet og skaldyrvanddirektivet fremgår. For 
habitat og fuglebeskyttelsesdirektivets ved
kommende vises alle Natura 2000områderne 
og ikke kun dem, hvor vandets tilstand er vig
tig for bevaringsmålsætningen, og som der
med er beskyttede områder i vandrammedi
rektivets forstand. Der er alt i alt tale om en 
vældig mangelfuld implementering af vand
rammedirektivets formelle bestemmelser om 
beskyttede områder. 

Det er et særligt problem i forhold til områ
deudpegningen i henhold til nitratdirektivet, 
der omfatter beskyttelse af vand (både 
grundvand/drikkevand og overfladevand) 
mod forurening af nitrater, der stammer fra 
landbruget. Medlemslandende skal ifølge di
rektivet kortlægge vandområder, der er be
rørt af forurening, eller som kan blive berørt 
af forurening, og udpege disse områder som 
sårbare zoner. 

I forbindelse med implementeringen af ni
tratdirektivet i dansk lovgivning er der ikke 
udarbejdet en konkret kortlægning af nitrat
sårbare områder, idet Danmark ligesom en 
række andre lande har besluttet at anvende 
direktivets artikel 3, stk. 5, der fritager med
lemsstaterne fra at kortlægge specifikke zo
ner, hvis medlemsstaten udarbejder og an
ven der handlingsprogrammer, jf. direktivets 
artikel 5, for hele det nationale område. Disse 
handlingsprogrammer udgøres bl.a. af vand
miljøplanerne. 

Der er herefter flere muligheder. En mulig
hed er at lægge vægt på ordlyden af direkti
vets artikel 3, stk. 5, hvorefter der ikke er no
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gen beskyttede områder i henhold til ni trat
direktivet. Det er den forståelse, der ser ud 
til at være fulgt i Danmark. Artikel 5, stk. 3 
fritager imidlertid kun medlemsstaterne for 
at kortlægge sårbare områder, og ikke for at 
etablere den nødvendige beskyttelse mod eu
trofiering. En formålsfortolkning kan altså føre 
til, at hele landet skal anses som sårbart med 
den konsekvens, at medlemsstaterne enten 
må leve op til nitratdirektivets forpligtelser i 
hele landet eller kortlægge særlige nitratføl
somme områder. Endelig kan man også 
ar gumentere for, at vandrammedirektivets 
for pligtelse til at etablere et register over og 
opnå miljømålene for beskyttede områder 
inden 2015, omfatter de nitratfølsomme om
råder, der skulle have været udpeget efter 
nitratdirektivet, såfremt en udpegning havde 
fundet sted. Herved ville både formålet med 
vand rammedirektivets bestemmelser om 
beskyttede områder og nitratdirektivets fleksi
bilitet i implementeringen være opfyldt. 

Konklusion 
Vandplanene lever ikke op til vandrammedi
rektivets krav, når det gælder identifikatio
n en af vandforekomster og beskyttede 
om råder. Dertil kommer, at der især for 
søer og vandløbs vedkommende er sket en 

betydelig frasortering af det, der betragtes 
som vandforekomster med det resultat at de 
pågældende søer og vandløb ikke har noget 
miljømål og dermed ikke skal opfylde et krav 
om en bestemt miljøtilstand på et bestemt 
tidspunkt.
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Boks 2. De beskyttede områ-
der udgør efter vandrammedi-
rektivets bilag IV følgende:
• Drikkevandsområder identifi-

ceret i henhold til vandramme-
direktivets artikel 7.

• Fiskevandsområder udpeget 
efter fiskevandsdirektivets arti-
kel 1 og 4.

• Skaldyrvandsområder udpeget 
efter skaldyrvandsdirektivets 
artikel 4.

• Badevandsområder identifice-
ret i henhold til badevandsdi-
rektivets artikel 1 og 3.

• Næringsstoffølsomme områ-
der udpeget i medfør af nitrat-
direktivets artikel 3.

• Følsomme områder udpeget i 
medfør af spildevandsdirekti-
vets artikel 5.

• Natura 2000-områder udpeget 
efter fuglebeskyttelsesdirekti-
vets artikel 3 hvor vandets til-
stand er vigtig for bevarings-
målsætningen. 

• Natura 2000-områder udpeget 
efter habitatdirektivets artikel 4 
hvor vandets tilstand er vigtig 
for bevaringsmålsætningen.
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