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Med start den 22. juni er planlægningen for 
vand- og Natura-2000 områder gået ind i den 
næste fase. En idéfase, hvor alle inviteres til 
at komme med ideer og forslag til, hvordan 
vi forbedrer og beskytter sårbare vand- og 
naturområder.

Miljøcentrene har til det formål oprettet en 
fælles hjemmeside; www.vandognatur.dk, 
hvor interesserede kan orientere sig i en stor 
mængde baggrundsmateriale, bl.a. amternes 
basisanalyser incl. resuméer. Det er også via 
hjemmesiden, man kan indsende idéer og 
forslag. Fra slutningen af august vil det være 
muligt løbende at læse de idéer centrene 
modtager. Idéfasen slutter 22. december 
2007.
 
Vand- og Natura 2000-planer
I forbindelse med kommunalreformen blev 
der foretaget en række ændringer i miljø-
målsloven. De væsentligste var indførelse af 
en idéfase samt kravet om udarbejdelse af 
kommunale handleplaner, der skal udmønte 
de statslige planer. Formålet med idéfasen 
er, at kommuner, regioner, borgere og orga-
nisationer kan komme med indspil til den 
statslige planlægning på et så tidligt tidspunkt 
i arbejdsprocessen som muligt. 

Med idéfasen efterlyser miljøcentrene især 
forslag til projekter eller aktiviteter, som kan 
forbedre vand- og naturområderne, og lokal 
viden om påvirkninger af vandområder eller 
trusler mod naturområder. Et bud på en prio-
ritering af hvad det er vigtigst at sikre og for-
bedre, og hvor det kunne være vanskeligt at 
opfylde miljømålet for et vandområde, selv 
med en stor indsats.

Første generation af planerne skal være fær-
dige med udgangen af 2009, idet der dog alle-
rede med udgangen af 2008 skal foreligge for-
slag til planer. Når miljøcentrene har udarbej 
det konkrete forslag til vand- og Natura-2000 
planer, vil de komme i en 6 måneders høring 
i foråret 2009.

Danmark er inddelt i 4 vanddistrikter, som 
er underinddelt i 23 hovedvandoplande. End-
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videre er der 246 Natura 2000 områder i Dan-
mark. Der vil blive udarbejdet Vandplaner for 
hvert hovedvandopland, som vil blive sam-
menfattet i planer for de 4 vanddistrikter, lige-
som der vil blive udarbejdet en plan for hvert 
Natura 2000 område, som senere vil blive 
sammenfattet i en landsdækkende plan.   

Grundlaget for idéfasen
På vandområdet er grundlaget for idéfasen 
de basisanalyser, amterne udarbejdede. De 
digre basisanalyser er blevet sammenfattet i et 
resumé for hvert af de 23 hovedvandoplande. 
Resuméerne er suppleret med en oversigt 
over de væsentligste vandforvaltningsmæs-
sige opgaver, som identificerer de vandom-
råder, hvor der er et særligt behov for at 
forbedre tilstanden. Oversigten er baseret 
på basisanalysernes risikovurdering for de 
vandområder, hvor miljømålet ikke kan for-
ventes at være opfyldt i 2015. Tilsvarende er 
der udarbejdet resuméer af basisanalyserne 
for hver af de 246 Natura 2000 områder 
og en samlet oversigt over de væsentligste 
naturforvaltningsmæssige opgaver.
 
Vand- og Naturråd
Udover at alle har mulighed for at frem-
komme med idéer og forslag, har de 7 

miljøcentre, for at inddrage øvrige interessen-
ter i processen, etableret en række Vand- og 
Naturråd. Udover kommuner, regioner og 
Skov- og Naturstyrelsens Landsdelscenter, er 
følgende landsdækkende interesseorganisa-
tioner inviteret til at udpege medlemmer til at 
sidde i rådene:

• Danmarks Naturfredningsforening, 
• Dansk Landbrug,
• Dansk Industri,
• Dansk Akvakultur,
• Dansk Skovforening,
• Danmarks Fiskeriforening,
• Friluftsrådet,
• Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
• Danmarks Sportsfiskerforbund,
• Danmarks Jægerforbund,
• DANVA
• Foreningen af Vandværker i Danmark 

(FVD).

Vand- og naturrådene er et dialogforum 
uden egentlig beslutningskompetence. På 
møderne kan arbejdet og processen med at 
udarbejde vand- og Natura-2000 planer 
drøftes, og der kan fremlægges ønsker til 
processen og forslag til indsatser og planer.
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