Miljømålsloven og de nye miljøcentre
En af de største udfordringer for de nye miljøcentre er udarbejdel
sen af Vandplaner og Natura 2000-planer. Formålet med planlæg
ningsprocessen er at opnå god tilstand for vandområderne og gun
stig bevaringsstatus for naturen.
Tony Christensen

En ny opgave
Amterne har en årelang erfaring med planlæg
ning på specielt vandområdet. De nye regler
efter miljømålsloven afviger på en række
områder fra den hidtil udførte planlægning.
Og på nuværende tidspunkt er det kun
selve rammerne i loven der ligger fast, samt
reglerne for at udføre de første basisanalyser.
Udmøntningen af en række bestemmelser
i loven udestår og derfor har en rapport fra
december 2006 om administrationsgrund
laget for miljømålsloven mange steder mere
karakter af anbefalinger til hvordan bestem
melserne udmøntes, end en analyse og ensret
ning af den hidtidige praksis på området /1/.

Detaljerede planer og inddragelse af
kommunerne fra start
Planerne skal indeholde de nødvendige
indsatsprogrammer for at nå målene og der
skal vælges de mest omkostningseffektive
indsatser. For at sikre en omkostningseffektiv
sammensætning af indsatser er det nødven
digt at prioritere indsatser på tværs af kom
munegrænser i planen. Det vil sige, at det af
planen skal fremgå, hvilke mål den enkelte
kommune skal nå.
På den anden side må det også sikres, at
kommunerne har et vist råderum i valget af
foranstaltninger, hvis der skal sikres optimale
tekniske, miljømæssige og økonomiske løs
ninger. Ifølge tidsplanen for planlægnings
processen er der alene afsat et halvt år til den
konkrete udformning af de kommunale hand
leplaner. Det betyder, at det vil være stærkt
begrænset i hvilket omfang den enkelte kom
mune vil have mulighed for at foretage selv
stændige analyser og vurderinger af alternati
ve tiltag til at sikre målopfyldelse.
Det taler igen for, at de statslige indsatspro
grammer skal være så detaljerede, at kommu
nernes valgmuligheder er præsenteret på for
hånd. For at sikre at kommunerne får reel
indflydelse på indsatsprogrammet vil det der

for være hensigtsmæssigt, at kommunerne
følger planlægningsprocessen så tæt som
muligt. Kommunerne bør derfor allerede fra
de indledende karakteriseringer af problemer
i 2007 - og særligt fra der foreligger et udkast
til vandplan og indsatsprogram i 2008 - be
gynde at undersøge mulighederne for at im
plementere foranstaltninger i kommunen.
For at gøre Vand- og NATURA 2000-planer
ne så let tilgængelige for kommunerne som
overhovedet muligt, er det anbefalet at plan
erne omsættes til såkaldte kommuneopslag,
hvor nødvendige indsatser af hensyn til såvel
vand som natur integreres og står klart for
den enkelte kommune.

Vidensgrundlag, vandområdemodeller og dokumentationskrav
Vidensgrundlaget i amterne i dag er forskel
ligt, ligesom principperne for målfastsættelse
og tilstandsvurdering varierer. Den begræn
sede tid, der er til rådighed inden de første
udkast til Vand- og NATURA 2000-planer skal
foreligge, kombineret med den begrænsede
ressource der er til nye undersøgelser og
kortlægninger, betyder at det som udgangs
punkt er det eksisterende vidensgrundlag
der skal danne basis for planerne. Derfor må

der forventes at gå en rum tid inden uensar
tetheden mellem landsdelene udryddes.
Der bør endvidere anvendes simple empi
riske vandområdemodeller samt simple værk
tøjer til oplandsanalyser, selvom det gør do
kumentationsgrundlaget mindre sikkert. I
tilfælde hvor dokumentationsgrundlaget er
meget usikkert bør der vælges en iterativ
planlægningsproces.
Det er vigtigt for at sikre ensartetheden, at
der bliver udarbejdet detaljerede retningslin
jer for bl.a. kriterier for miljømål og afstem
ning med bevaringsmålsætninger for våd og
tør natur, anvendelse af modeller, virkemidler
og udarbejdelse af økonomiske analyser, samt
anvendelse af undtagelsesbestemmelser.

Arbejdets tilrettelæggelse i centrene
Arbejdet med Vandplaner og NATURA 2000planer inddrager så mange forskellige kompe
tencer, at det er oplagt at projektorganisere
opgaven i centrene.
På vandområdet bør opgaven deles ned i 23
mindre delvandplaner for oplandene til de
større fjorde/kystvande (Fig. 1). Rapporten
om administrationsgrundlaget indeholder de
taljeret beskrivelser af arbejdsprocessen.
Der er afsat 68 årsværk til løsning af op
gaven i centrene. Hertil kommer ressourcer,
som i dag er afsat til undersøgelsesovervåg
ning og som er en integreret del planlægning
sarbejdet.
Tony Christensen, tony@ros.mim.dk er kontorchef i Mil
jøcenter Roskilde og tidligere kontorchef i miljøstyrelsen.
/1/ Samlerapport fra projektgruppen om miljømålsloven
og overvågning, Miljøstyrelsen Vand, 20. dec. 2006,
j.nr. M 213-0122 TOC/TN

Figur 1 - Kort med udkast til geografisk afgrænsning af delvandplaner (fra /1/)
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