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Debat og input om
• Implementering af Vandramme- og
oversvømmelsesdirektivet i EU
• Erfaringer og lessons learned
• Status for VP1
• Forventninger til VP2
• Erfaringer og implementeringsstatus for
oversvømmelsesdirektivet
• Synergier vand og alle de andre aktører
• Muligheder for at understøtte vandpolitikken i
den nye financieringsperiode 2014- 2020
(Landdistrikt programmer osv.)
• Vandpolitikkens rolle i sammenhæng med
Grøn/Blå vækst.
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Hvad fik vi med?
• Erfaringer fra andre lande
• Indblik i EU-landenes forskelligheder
• Vi er på rette kurs – men der er lang vej
• Fælles udfordringer på tværs af EU– blandt andet hvad
angår virkemidler og dokumentation
• Dejligt at vi ikke har så meget transport på ”de indre
danske farvande” – vandløb
• En udfordring at være tæt befolket og have store arealer
til intensivt landbrug
• Debat og dialog i rå mængder

Program
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Hovedkonklusioner – kommissions undersøgelse

• Antal overflade
vandforekomster med god
økologisk tilstand er øget
fra 43 % i starten af
planperioden til 53 % .
.

Vi kan gøre mere –
hovedkonklusioner
• Indsatsprogrammerne er
ikke vidtgående nok
• Virkemidler er for de fleste
EU lande blot eksisterende
håndtag der enten allerede
er på plads, eller allerede
udnyttes i dag.
• Borgerinddragelsen skal
styrkes
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Og mere…..hovedkonklusioner
• Utilstrækkelig krav til og kontrol med
indvinding og den nødvendige
økologisk optimale vandføring i
vandløb
• Store mangler i forhold til diffus
forurening herunder kemikalier
• Mangel på initiativer der fremmer
mere (vandeffektiv) vanding i visse
medlems lande.
• Vandpriser og omkostningsdækning et område med uudnyttet potentiale

Hovedkonklusioner
– borgerinddragelse
•
•
•
•
•
•

Stærk aktørinddragelse giver bedre plan
Skaber grobund for partnerskaber og tværsektorielle diskussioner
Giver bedre muligheder for tværsektorielle projekter
Tilskynder synergieffekter I de valgte projekter
Tilskynder brug af virkemidler, der giver flere fordele
Forbedret kommunikation omkring planens nødvendighed,
implementering og mål
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Nedslag – Sonia Phippard - UK
Udfordringer
•
•
•
•

Befolkningstilvækst
Klimaforandringer
Økonomi
Stærkt modificerede
vandforekomster som er under pres
fra mange sider.
• Komplekse og dyre løsninger
• Manglende overblik over tilstanden
i vandforekomsterne fra VP1
perioden

Water director - UK

Dokumentationsindsats
Baseline og vurderingsmetoder
• 16000 målrettede undersøgelser
• 8 års moniteringsindsats på tilstand –
hydromorfologiske og biologiske vurderinger
• Dokumentation i forhold til kemisk belastning
(kemidatabase)
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Finansiering
• Investering fra vand- og spildevandsselskaber
• €30 milliarder i England og Wales – heraf €6.1
milliard til opfyldelse af miljøkrav.
• Udgifter hentes hjem over vandregningen
• Primært fosfor – og ammonium reduktion

Borgerinddragelse og ejerskab
• Over 100 oplandssamarbejder – vandråd
• Styrket lokal indsats øger ejerskab
• Partnerskaber giver bedre løsninger på
oplandsniveau
• Regeringsfinansieret
• Tilført fondsmidler til oplandsprojekter (Ny fond)
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Program

Hovedkonklusioner – på vej mod vandplan 2
•
•
•
•
•

Svært at sammenligne VP1 og VP2
Ændring i afgrænsning af vandforekomster fra første til anden plan
Screening af planudkast for VP2 viser
Forbedret definition af referencetilstand
Bedre analysemetodik ved analyse af miljøpåvirkninger og belastninger
• Bedre moniteringsprogrammer
• Stadig problemområder I forhold til monitering af kemiske stoffer,
vurdering af hydromorfologisk tilstand, grundvandsforekomster og
kystnære/overgangsvande
• Flere undtagelser er i brug, men ofte med mangelfuld begrundelse
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Fremskridt fra VP1 til VP2?
• Uklart hvilket fremskridt der egentlig er sket mellem VP1 og VP2 i de
fleste Vandplaner
• Målopfyldelse af VP1 er ikke dokumenteret.
• Behov for større gennemsigtighed I dokumentation af hvad der ret
beset er opnået.
• Forsinkelser I implementering af nøgleinitiativer har givet manglende
fremskridt I nogle medlems lande

Virkemidler
• Vandtilbageholdelse I oplandet er fremtrædende i 2.den
planperiode.
• Stadig tendens I retning af at reduktions af påvirkninger fra
landbruget sker via frivillige aftaler som en del af udviklingsplaner
for landområder.
• Frivillige foranstaltninger vil ikke I alle tilfælde levere de
nødvendige reduktioner og det er nødvendigt at skærpe kravene
til håndhævelse
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Kommunikation contra one-out, all-out
•
•
•
•

Vigtigt at kunne påvise fremskridt i tilstanden af en vandforekomst
Det skal ses, at investeringer, kvaler og planer kan betale sig.
Ellers opnås ikke støtte til yderligere foranstaltninger i 2. planperiode
one-out, all-out princippet som vandrammedirektivet bygger på kan
gøre at forbedringer i status ikke synliggøres.
• Det foreslås derfor at der skal yderligere indikatorer til for at
kommunikere den løbende forbedring.

Mere om konferencen her:
http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/index_en.htm
Se filmen
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=9b10a91
9ddeb07e103dc05ff523afe38
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=c2073ffa
77b5357a498057413bb09d3a
Læs bogen:
http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/pdf/report.pdf
Hvad siger screeningsundersøgelsen om Danmark:
http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/pdf/screening/dR
BMP%20Screening%20MS%20Annex_DK.pdf

9

08-06-2015

Foreningens formål er at varetage medlemmernes og den danske
vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk
forsvarlig vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for
miljøet bæredygtigt grundlag
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