Til Miljøministeren

Fredericia, den 5. december 2019

Kære Lea Wermelin
Brev i forbindelse med ”Vejledning Om arbejde med forslag til indsatsprogrammet for
vandløbsindsatsen 2021-2027”
Det er entydigt, at spildevand og overløb fra spildevand fra den centraliserede
spildevandsrensning er et af de væsentligste udfordringer for at opnå god tilstand i det danske
vandmiljø. I ”Vejledning Om arbejde med forslag til indsatsprogrammet for vandløbsindsatsen
2021-2027”, pkt. 4.9, side 20, fremgår det, at:
”[...]Spildevand er sammen med dårlige fysiske forhold de primære årsager til
manglende målopfyldelse i vandløb[...]”
Det er derfor uacceptabelt, når det i afsnittet nedenfor, fremgår at:
”[...]Vandrådenes opgave er at komme med forslag til den fysiske vandløbsindsats og
dermed ikke fokusere på spildevand og/eller andre menneskelige påvirkninger[...]”
Vandrådene skal have ret og pligt til at komme med de anbefalinger der vurderes at være fagligt
korrekte. Hvis et vandløb lider af for stor spildevandsbelastning, så er det naturligt og rigtigt at
komme med anbefalinger om en indsats i forhold til forbedringer af den centraliserede
spildevandsrensning, herunder anbefalinger om intensiverede målinger for at få kendskab til
problemets omfang.
I Bæredygtigt Landbrug vil vi i vandrådsarbejdet arbejde for, at:
1) Vandrådene skal være frit stillet til at komme med de anbefalinger de ønsker og vurderer
at være fagligt korrekte
2) Vandrådene skal frit kunne komme med anbefalinger, også i forhold til spildevand og
menneskelige aktiviteter
3) Vandrådene skal have mulighed for at komme med anbefalinger til, hvordan de afsatte
midler bør anvendes (i alt 550 mio. kroner), herunder anbefalinger til intensiverede
målinger
Hvis vandrådsarbejdet skal virke, så er det uacceptabelt, at der ensidigt fokuseres på den fysiske
tilstand, når mange vandløb formentlig er stærkt spildevandspåvirkede, og det samtidig kan
konstateres, at der enten ikke foretages tilstrækkeligt med målinger eller kun meget få.
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En væsentlig del af vandrådsarbejdet bør derfor fokusere på, at vandrådene ikke på forhånd, er
afskåret fra at komme med anbefalinger til flere målinger af relevante kemiske parametre.
Det skal i den forbindelse understreges, at Miljø- og Fødevareministeriet allerede har tilstået, at
der ikke foretages tilstrækkeligt med målinger på væsentlige kemiske parametre, der ellers er
pligtige efter vandrammedirektivet. I den forbindelse bør spildevand (BI5) og miljøfarlige og
miljøfremmede stoffer særligt fremhæves som parametre, hvor der i dag foretages helt
utilstrækkeligt med målinger.

Med venlig hilsen

Hans Aarestrup
Direktør
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