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Fælles høringssvar fra VandOplandsStyregruppen til Randers Fjordoplandet samt 

landbrugets organisationer i vandoplandskommunerne til vandområdeplan 2021-2027 med 

tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger (VPIII) 

 

For at understøtte arbejdet med målopfyldelse etablerede Gudenåkomitéen/VOS Randers Fjord i 

2017 et politisk dialogforum med landbrugets organisationer om den kollektive indsats i oplandet til 

Randers Fjord. Et sådant dialogforum er unikt og ses ikke i andre vandoplande. Sammen har 

forummet i 2017, 2018 og 2022 fremhævet barrierer og løsningsforslag for de relevante 

resortministre, for at understøtte opgaven med at komme i mål med at sikre målopfyldelse.  

 

Landbrugsorganisationerne i Randers Fjord-oplandet og VandOplandsStyregruppen for oplandet til 

Randers Fjord (VOS), nedsat ved 13 oplandskommuner, fremsender hermed et fælles høringssvar til 

VPIII.  

 

Vi anerkender i fællesskab, at der ligger en stor opgave foran os. Vi er klar til at løse den sammen, 

og ser muligheder i styrkede, lokale samarbejder mellem VOSen og landboforeningerne. For at 

optimere effekten af de kollektive virkemidler, er det vigtigt med en samlet planlægning af 

virkemidlernes anvendelse og placering i oplandet. Derfor anbefales det, at de endelige 

vandområdeplaner og tilhørende bekendtgørelser tilgodeser følgende aspekter: 

 

 

• Den samlede planlægning af alle kollektive virkemidler forankres i VOSen, det vil sige både 

minivådområder, N- og P-vådområder og lavbundsprojekter. Planlægning indbefatter både 

fastlæggelse, identifikation og beslutning af indsatser, og kræver samarbejde med 

oplandskonsulenterne, landbruget og eventuelt øvrige relevante aktører som derfor indgår 

som et fast element i samarbejdet.  

 

• Planlægningen skal bero på tæt samarbejde mellem de involverede aktører, og forankres i en 

organisering i deloplande med kollektive opstartsmøder for lodsejere, hvor fordelingen af de 



 
 

konkrete kollektive virkemidler aftales med udgangspunkt i en lokal tilpasset plan, der 

bringer hele deloplandet i mål, på den bedste måde og med de mest effektive virkemidler.  

 

• At der er nye, smidige finansieringsmodeller, som understøtter en tidlig og koordineret 

interessentinddragelse og muligheden for en kollektiv økonomisk fordeling af udgifterne 

ved at implementere de kollektive virkemidler. 

 

• At det i et tæt samarbejde med VOSerne forud for genbesøget i 2023-24 bliver belyst 

hvordan mulighederne er for en samlet planlægning for alle typer virkemidler i 

vandområdets deloplande, så samspillet mellem den kollektiv indsats og den målrettede 

indsats bliver styrket og integreret. Hertil kommer muligheden for at bringe marine 

virkemidler, hvis egnet, i spil i Randers Fjord, hvor naturgenopretning bør følge og 

understøtte fjordens økologiske fremgang i takt med reduktion af nitrat og fosfor til fjorden. 

 

• At der sikres et samspil mellem lovgivningen på andre områder og arealanvendelsen i det 

åbne land, som understøtter helhedstankegang og målopfyldelse i vandområdeplanerne 

forinden nye ordninger eller lovbestemmelser træder i kraft. Der tænkes her særligt på at 

undgå utilsigtede barrierer for vådområdeindsatsen m.m.  

 

• Da ordningernes succes bygger på frivillighed, skal der være øget fokus på at gøre det 

attraktivt for den enkelte lodsejer at deltage.  

 

• At der vurderes på projekternes hydrologiske påvirkning af vandoplandet, når der etableres 

projekter ifølge vandområdeplanerne.  

 

• At der ikke løbende indføres ændringer i kompensationsmulighederne, særligt for 

igangværende projekter, der nedsætter incitamenterne og dermed gør det vanskeligt at opnå 

tilslutning fra lodsejerne til projekterne.  
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