Vandplan høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (20.12.2013)

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i forbindelse med den fornyede 6 måneders høring af 1.
generation vandplaner tilkendegivet overfor sine afdelinger, at i det omfang afdelingerne lokalt har
konkrete forhold omkring de ændringer, der er foretaget i planerne og som altovervejende drejer sig om
ændringer af vandløbsklassificering mellem kategorierne naturlige, kunstige og stærkt modificerede
vandløb, da opfordres afdelingerne til at indsende høringssvar på ny. Ellers ikke, idet foreningen er af den
opfattelse at de omfattende høringssvar, der er indsendt i første høringsperiode fra foreningen og dens
afdelingers side stadigt står ved magt, og at det ikke giver mening at gentage dem igen i 2. høringsperiode.
DN ønsker således ikke at bidrage til en optrapning af mængden af høringssvar gennem indsendelse af
bidrag uden substantielt nyt indhold.
DN skal påpege, at der pågår et arbejde i 5 vandløbsgrupper under Naturstyrelsens såkaldte
Vandløbsforum. Især fra Gruppe 1 om vandløbs naturværdier og Gruppe 2 om udpegning af kunstige og
stærkt modificerede vandløb forventes der anbefalinger, som fremadrettet bringer ensartethed i de danske
vandløbsklassificeringer og i udpegningen af især små vandløb ud fra deres potentielle naturværdier
(vurderet ud fra smådyrsfauna, fald og slyngning og konkrete i-marken-vurderinger). Det er derfor DNs
forventning, at de ændringer, der er foretaget her til 2. høring på vandløbsdelen, fremadrettet vil blive
vurderet på ny ud fra Vandløbsforums anbefalinger og i overensstemmelse med at vandplanprocessen er
en dynamisk, iterativ proces, som til stadighed skal justeres ind efter ny viden og indsigt. DN er
grundlæggende enig i de instrukser, som Naturstyrelsen har anvendt ved de seneste justeringer af vandløb
som kunstige, naturlige og stærkt modificerede, men finder at de foretagne justeringer i den kommende
periode må udsættes for de kriterier Vandløbsforum når frem til og som Regeringen herefter accepterer.
Kun således får vi en landsdækkende, konsistent udpegning af de vandløb, som ud fra bedste historiske og
faktuelle viden besidder naturpotentiale til at indgå i vandplanerne med særskilte målsætninger.
Endelig finder DN anledning til at præcisere, at målsætninger efter direktivet ikke skal ske med
udgangspunkt i nuværende tilstand, men med udgangspunkt i referencetilstanden for vandløbene - ellers
bliver konsekvensen, at deres potentiale aldrig indfries.
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