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Læsevejledning til forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 Sverige

Forslag til danske vandplanindsatser med mulig grænseoverskridende påvirkning af
Øresund
I forslag til de danske vandområdeplaner 2021-2027 er der foreslået indsatser til forbedring af
tilstanden i vandløb, søer, kystvande og grundvand. Af disse indsatser er det alene indsatserne over for
kystvande, som vurderes væsentligt at påvirke svenske farvande.
I miljørapporten for vandområdeplanerne 2021-20271 er planernes påvirkning på miljøet vurderet. I
afsnit 9.7 er det beskrevet, at vandområdeplanerne samlet set forventes at ”bidrage til at mindske den
grænseoverskridende næringsstofpåvirkning til de svenske kystvande i Øresundsregionen og i øvrigt
medvirke til og understøtte opnåelse af den gode økologiske tilstand i de marine vandområder i hele
Øresund”.
Denne vurdering er foretaget på baggrund af en vurdering af de indsatser i vandområdeplanerne 20212027, som er rettet mod forbedring af den økologiske tilstand i kystvandområderne.
Overblik over indsatserne
I de danske vandområdeplaner er kystvandene afgrænset i 109 kystvandområder samt 14
territorialfarvande, de såkaldte 12 sømil-områder. I de 109 kystvandområder gælder målene god
økologisk tilstand og god kemisk tilstand, mens der i 12 sømil-områderne kun gælder målet om god
kemisk tilstand, jf. EU’s vandrammedirektiv.
Kystvandenes afgrænsning kan ses i MiljøGIS2 ved at vælge kortlagene ”VP3 høring –
Vandområdernes afgrænsning” og herunder ”Afgrænsning. Kystvande” i venstremenuen.
Ved at klikke på info-knappen (markeret på billede herunder) og klikke på et område, kan man få mere
information om området.
I kortlaget ”VP3 høring – indsatser” og herunder ”Kystvande” kan man se hvilke indsatser for
kystvandene, der er fastlagt i de enkelte kystvandoplande.
Kystvandenes tilstand, miljømål samt forskellige påvirkninger kan ligeledes ses ved at vælge de
tilsvarende kortlag i venstremenuen.
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https://mim.dk/media/225713/miljoerapport-for-vandomraadeplanerne-2021-2027.pdf
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
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I selve vandplandokumentet3 er indsatserne for kystvande beskrevet i afsnit 7.4 på side 142. Det
fremgår her, at indsatserne består af følgende centrale virkemidler:
 Målrettet regulering og ny reguleringsmodel: Den målrettede regulering fastholdes på 3.500 tons
kvælstofreduktion frem til og med 2025. Det er i budgetteringen i landbrugsaftalen lagt til grund, at
kvælstofindsatsen opnås med 6.500 tons kvælstofreduktion via målrettet regulering og 1.500 tons via
kollektive virkemidler. Miljøgarantien indebærer, at såfremt der opnås højere søgning på de kollektive
virkemidler end budgetteringen, nedjusteres den målrettede regulering. I forbindelse med genbesøget
af aftalen i 2023/24 skal der træffes endelig beslutning om gennemførelsen af kvælstofindsatserne,
herunder en ny og mere omkostningseffektiv reguleringsmodel.
 Kollektive virkemidler: Består af frivillige ordninger for vådområder, minivådområder,
lavbundsprojekter og privat skovrejsning, der skal tilvejebringe en kvælstofreduktion på mindst 1.500
tons kvælstof.
 Øvrige implementeringsindsatser: Dækker over tiltagene udtag af lavbund, yderligere privat
skovrejsning og ekstensivering af lavbundsjord med en samlet kvælstofreduktionseffekt på ca. 1.150
tons kvælstof i kystvandene.
 Reform af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP): En række øvrige tiltag, herunder eco-schemes for
biodiversitet og miljø- og klimavenligt græs samt udlæg af ikke-produktive elementer, vurderes at
reducere udledningen af næringsstoffer med en samlet effekt på ca. 1.550 tons kvælstof i kystvandene.
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Det er disse indsatser, som ligger til grund for vurderingen i miljørapportens afsnit 9.1 om påvirkning
af Øresund. Fordelingen af indsatserne på kystvandoplande fremgår af vandområdeplanernes bilag 1.
Hertil kommer en række udviklingstiltag, som bl.a. skal evaluere det faglige grundlag og udvikle en
mere omkostningseffektiv kvælstofindsats frem mod det aftalte genbesøg af vandområdeplanerne i
2023/24, hvor der træffes beslutning om håndtering af en resterende indsats. Da disse tiltag endnu er
under udvikling, er deres eventuelle grænseoverskridende effekter ikke vurderet.
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