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Ministerens forord 

 
 
 
Kære læser 
 
I Danmark har ingen mere end 50 km til kysten. Åer og bække, engdrag og fjorde tegner lan-
dets blå åndehuller. Vi er privilegerede med rent drikkevand i hanerne. Men et godt vandmiljø, 
en rig natur og rent drikkevand er ikke en selvfølge.   
 
Danmark står i en naturkrise og en klimakrise. Det har vi en forpligtelse til at gøre noget ved. 
Vi er nødt til at række naturen en hjælpende hånd.  Det er en bunden fælles samfundsopgave. 
Vi skal sikre mere natur, renere luft og rent vand – i vandløb, vådområder, søer, fjorde og 
havet. Vi skal fortsat være trygge ved at drikke vandet fra hanen. Vi skal skaffe naturen mere 
plads – til gavn for os alle sammen - og vi skal sikre at Danmark fortsat er beriget med blå 
åndehuller.   
 
Gennem de seneste år er der ikke blevet gjort nok for at sikre et godt vandmiljø, hvilket har 
medvirket til, at udledningen af næringsstoffer ikke er blevet nedbragt i tilstrækkelig grad. 
Vores vandmiljø påvirkes af mange faktorer, hvor nogle er fortidens synder, som f.eks. tidligere 
tiders anvendelse af miljøfarlige stoffer i industrien eller anvendelsen af vaskepulver med højt 
indhold af fosfor.  
 
Naturen hænger sammen og naturen er presset. Med en fælles indsats kan vi ikke blot skaffe 
naturen mere plads, men også fortsætte udviklingen af et bæredygtigt landbrugsland. Land-
brugsjord, der ligger lavt, udleder både meget CO2 og meget kvælstof. En klog jordfordeling 
kan veksle ineffektiv landbrugsjord til natur og forbedre vores vandmiljø.  
 
Målrettet regulering, der tager udgangspunkt i viden om de lokale jord- og miljøforhold og 
derved sikrer en balanceret og fornuftig tilgang til landmandens gødning af afgrøder, skal 
fortsat udvikles. Sådan hjælper vi både vandmiljøet og giver et holdbart grundlag for landbru-
get. For et effektivt og bæredygtigt landbrug fører ikke til et træk på naturens ressourcer. Vi 
lever sammen med og af landet.  
 
Indsatsen for en bedre tilstand i vores vandmiljø hviler på et solidt fagligt grundlag, som vi 
hele tiden arbejder på at videreudvikle. Ministeriet gennemfører en lang række faglige projek-
ter for at skaffe viden om, hvordan tilstanden er, og hvordan vi bedst sikrer, at de indsatser vi 
sætter i værk har en gavnlig effekt på vandmiljøet og er omkostningseffektive. Indsatserne 
bygger på forskning og grundige data.   
 
I Danmark er vi dygtige til at anvende den viden vi har til at udvikle grønne løsninger, der kan 
hjælpe os selv og verden. Vi skal udnytte ny grøn teknologi og vi skal investere i udviklingen af 
fremtidens løsninger. Regeringen har høje grønne ambitioner. Vi har før haft den grønne 
førertrøje, og det skal vi have igen.  
 
Der er et stort engagement fra mange sider i at løse de opgaver, der ligger foran os. Vi inviterer 
i Arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 til fælles løsninger. De 23 nye vand-
råd er allerede nedsat og i fuld gang med at prioritere de lokale indsatser for at forbedre vand-
løbenes tilstand. Vi inddrager hele tiden den nyeste viden i arbejdet og vi hjælper hinanden.  
 
Jeg ønsker at bevæge vandmiljøindsatsen i Danmark i en ny retning. Der er tale om en tilgang 
til opgaven, hvor vi tager ansvaret på os. Det kommer konkret til udtryk ved nye temaer, der er 
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blevet opprioriteret i min version af arbejdsprogrammet og kan opsummeres under overskrif-
terne:  
 
 Det rene vand er et fælles gode, og det er en fælles opgave at beskytte vandet til gavn 
for de næste generationer 

 Naturen er sammenhængende og derfor skal indsatsen tænke i sammenhænge – mel-
lem klima og vandmiljø, natur og biodiversitet 

 Vores politik bygger på forskning, faglighed og grundige data  
 Udfordringerne er vi fælles om, og vi skal også finde løsningerne i fællesskab 

 
 
God læselyst!  
 
Lea Wermelin   
Miljøminister   

 
Foto: Steen Brogaard 
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1. Hvorfor et 
arbejdsprogram? 

Arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 beskriver, hvordan de kommende 
vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter inddrages i arbej-
det.  
 
Arbejdet med EU’s vandrammedirektiv, som konkretiseres i arbejdsprogrammet, er bestemt af 
en række formelle krav til offentlighedens inddragelse, ligesom hovedtidsplanen er fastlagt på 
EU-niveau. Således skal der senest 3 år før begyndelsen af hver ny 6-årig planperiode offent-
liggøres et arbejdsprogram og en tidsplan for forberedelsen af de næste vandområdeplaner. 
Arbejdsprogrammet fremlægges i offentlig høring i 6 måneder, så det er muligt for alle at afgi-
ve deres synspunkter og bemærkninger til det planlagte forberedelsesarbejde. Vandområde-
planerne for tredje planperiode skal være offentliggjort senest den 22. december 2021.  
 
Arbejdsprogrammet, som du sidder med her, har været fremlagt i offentlig høring i 6 måneder 
fra den 22. december 2018 til den 21. juni 2019. Efterfølgende er arbejdsprogrammet revideret 
med baggrund i de indkomne høringssvar – således at det afspejler den politiske linje, som 
Miljøministeren har beskrevet i forordet. Endvidere er det arbejde, som til stadighed pågår 
med at forbedre viden om tilstanden i vandmiljøet og om virkemidler og effekter afspejlet i en 
opdateret status over de faglige projekter og basisanalysen. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet fremlægger nu det endelige arbejdsprogram for, hvordan de 
kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter vil blive 
inddraget i arbejdet. Netop indsatsen for at sikre inddragelse og forankring gennem dialog og 
videndeling er helt central for udviklingen af samarbejdet om vandområdeplanerne 2021-2027 
— både mens vi planlægger indsatserne, og når vi efterfølgende tager fat på implementeringen. 
 
I arbejdsprogrammet redegøres der indledningsvist for, hvordan vandplanlægningen bidrager 
til at løfte den samlede indsats for en bæredygtig grøn omstilling. Det er nødvendigt at tænke 
på tværs af de grønne strategiske indsatser til gavn for miljøet og for vandet som ressource. 
Der gives et rids over, hvor langt vi er kommet og over tilgangen til vandplanlægningen, som 
en del af den samlede indsats for at sikre naturen råderum (kapitel 2).  
 

Etablering af ny faunapassage ved opstemningen for Rækker Mølle Sø, kommunevandløbet Ganer å i Ringkøbing-

Skjern Kommune. Foto: Per Søby Jensen. 

 
 
 

rasss
Fremhævning
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Som forberedelse forud for den tredje vandplanperiode gennemføres mere end 70 faglige ud-
viklingsprojekter. Der redegøres overordnet for indhold og resultater af disse projekter (kapitel 
3). Arbejdet med basisanalysen, der offentliggøres i december 2019, beskrives også (kapitel 4), 
og der er en kort gennemgang af og status for særlige initiativer i forhold til landbruget (kapitel 
5). Endelig beskrives, hvordan offentligheden vil blive inddraget i arbejdet (kapitel 6) samt den 
videre proces for arbejdet frem mod den endelige vedtagelse af vandområdeplanerne 2021-
2027 (kapitel 7). Da arbejdsprogrammet indeholder mange fagord, er der bagerst i arbejdspro-
grammet indsat en ordliste med forklaringer. 
 
 

EU’s medlemslande vedtog i år 2000 vandrammedirektivet, der har til formål at sikre, 
at alt vand opnår ’god tilstand’. Derfor skal Danmark og de øvrige medlemslande udar-
bejde vandområdeplaner og tilhørende indsatsprogrammer, der skal sikre, at miljømå-
lene for vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvandet nås. Vandrammedi-
rektivet opererer med 6-årige planperioder. De første vandplaner omfattede perioden 
2009-2015, og de nugældende vandområdeplaner løber fra 2015-2021. Vandområde-
planerne for tredje planperiode skal træde i kraft senest den 22. december 2021 og 
danner herefter grundlaget for vandplanarbejdet frem til udgangen af 2027. 
 
Der kan læses mere om vandrammedirektivet og vandområdeplanerne på Miljøstyrel-
sens hjemmeside, https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/ 
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