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Koordination mellem indsatserne mini-vådområder og vådområder
De 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord er samlet i en vandoplandsstyregruppe (VOS), som har det
overordnede ansvar for gennemførelsen af vandområdeplanernes krav til reduktion af udledning af kvælstof og
fosfor til søer og indre farvande gennem etablering af vådområder.
Nu, hvor 2. planperiode er kommet godt i gang, er det tydeligvis blevet sværere at finde områder, der er velegnede
til etablering af vådområder.
Samtidig introduceres et supplerende kollektivt virkemiddel, mini-vådområder, som især er målrettet
næringsstoffer, der udledes til vandmiljøet via dræn.
De to indsatstyper har næsten samme omfang i forhold til kravet om reduktion af kvælstoftilførsel i planperioden,
nemlig henholdsvis 111 t N/år for de store vådområder og 108,3 t N/år for mini-vådområderne.
For at målene i vandområdeplanerne kan opnås, er det helt afgørende, at indsatsen for begge indsatstyper
koordineres i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommunerne, landbrugets organisationer og de enkelte
lodsejere.
Derfor afholdte Gudenåkomitéen som Vandoplandsstyregruppe (VOS) for Randers Fjord-oplandet møde med
formændene for de lokale landboforeninger i starten af marts 2017, og drøftede hvordan landboforeningerne og
kommunerne kan styrke samarbejdet, hvordan oplandskonsulenterne for minivådområde-indsatsen kan involveres
i vådområde-indsatsen, og ikke mindst behovet for en koordination af de to indsatstyper.
Parterne er enige om, at vådområdeindsatsen er et fælles anliggende for kommunerne og landboorganisationerne.
Mini-vådområder, store vådområder (og til en vis grad også lavbundsprojekter), kan komme til at konkurrere om
arealer og om indsatsens effektivitet, og det er derfor meget vigtigt at de to indsatstyper koordineres tæt og
supplerer hinanden.
I rammerne for oplandskonsulent-ordningen og minivådområde-indsatsen, som de for nuværende er beskrevet fra
ministeriets side, fremgår det ikke klart, hvordan denne koordination sikres.
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Landbrugsorganisationerne og kommunerne i oplandet til Randers Fjord vil hermed gerne opfordre til, at det
snarest muligt, og senest inden tilskudsordningen til mini-vådområder åbner i 2018, afklares hvordan de to
virkemidler helt præcist skal koordineres, og hvem der er ansvarlig myndighed herfor.
Det er i denne forbindelse vigtigt, at eksisterende fora benyttes i videst muligt omfang.
Vandoplandsstyregrupperne har eksisteret i en årrække, og er derfor et forum, det vil være oplagt at give en vigtig
rolle i koordinationen mellem de kollektive virkemidler.
Kommunerne/VOS’en og landboforeningerne i oplandet til Randers Fjord har netop aftalt, at de fremover vil
holde et årligt fællesmøde, hvor fremdriften i indsatserne drøftes. Oplandskonsulenter der ansættes til at fremme
mini-vådområdeindsatsen i oplandet, vil skulle koordinere tæt med VOS’ens embedsmandsgruppe.
Kommunerne og landboforeningerne i oplandet til Randers Fjord opfordrer samtidig til, at arbejdet med de nye
tiltag, der indgår i aftalen mellem KL og Miljø- og Fødevareministeriet vedr. vådområder, som vedrører
supplerende opkøb, prioriteres højt. Behovet er stort for flere midler og flere værktøjer til opkøb af suppleringsog erstatningsjord i vådområdeprojekter – og gerne så tidligt som muligt i processen, da jordfordeling med
mulighed for at tildele supplerende arealer til de landmænd, som får flere våde arealer, er nøglen til at få succes
med etablering af flere vådområder. Dette gælder også lavbundsordningen, som i vid udstrækning benytter de
samme værktøjer.
Det er vigtigt at holde fast i aftalens delmål om, at der skal arbejdes for at mindske bureaukratiet i ordningerne,
med henblik på et hurtigere, mere gennemskueligt og effektivt sagsbehandlingsforløb. Der opfordres også til
fortsat at arbejde for, at engangserstatninger kan indgå som værktøj i indsatsen.
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