HYDROLOGIDAG 2016 EFTERTANKER
”Det åbne land, landbrug og hydrologi”
Vi vil mange ting med vores landskab på en gang:
•
•
•
•
•
•

Erhvervsmæssig anvendelse af det åbne land
Bosætning i det åbne land
Naturmæssig kvalitet i det åbne land
Rekreativ anvendelse af det åbne land
Klimatilpasning
…

Hans Peter Birk Hansen
Formand for hydrologiforum
Formand for EnviNa
Geolog i Odense Kommune

DET ÅBNE LAND
Stor opgave (med indbyggede dilemmaer) foran os med at
gennemføre det regeringen vil
Grøn Realisme
Vi vil ”give natur og miljø videre til de kommende generationer i god stand. Men en forudsætning for det er, at
vi skaber vækst, job og velfærd.”

• Vandløb – vedligeholdelse, afvanding og økologisk kvalitet
• Næringsstoffer – mere på markerne og mindre i miljøet
• Naturtilstand – mere og bedre natur i det åbne land. Større
udbytte fra markerne.
Og vi skal samtidig forsøge at leve op til EU’s direktiver på naturog vand-området.

GRØN REALISME I
MILJØPOLITIKKEN

Regeringens miljøpolitik bygger også på grøn realisme.
For det første vil vi give natur og miljø videre til de kommende generationer i
god stand. Men en forudsætning for det er, at vi skaber vækst, job og velfærd.
For det andet skal de miljøpolitiske mål opnås på den samfundsøkonomisk
mest effektive måde. Vi skal have mest miljø for pengene.
Regeringen lægger vægt på omtanke i brugen af pesticider og kemikalier. Så vi
passer på grundvandet og drikkevandet. Og så forbrugerne kan handle trygt.
Vi ønsker også at værne om den danske natur. Regeringen vil prioritere
indsatsen for at standse tilbagegangen af biodiversiteten. Indsatsen skal
lægges, hvor det er mest relevant. Regeringen vil foretage et serviceeftersyn af
Naturplan Danmark, herunder lempe den nuværende § 3-beskyttelse af eng- og
græsarealer, og i stedet udlægge statslig skov til biodiversitetsformål. Et større
statsligt skovareal skal stå uberørt, så planter og dyr kan trives og udvikle sig.
Samtidig skal det være mere attraktivt for danskerne at bruge naturen i både
hverdag og fritid.
(fra regeringsgrundlaget)

REFLEKSIONER
Det er en bunden opgave for alle at få disse interesser
til at mødes på en balanceret måde.
Skal vandløb ”kun” bruges til at
lede overskydende vand væk fra
markerne?
Skal alle vandløb have en høj
naturkvalitet?
Skal havnebyerne finde sig i
oversvømmelser med drænvand?
Skal landbruget lade sig begrænse
af hensynet til andre borgere?
Skal samfundet acceptere, at
havene omkring Danmark bliver

belastet med næringsstoffer?
Skal søer være grønne eller blå?
Skal Danmark være
konkurrencedygtigt?
Hvordan lykkes det?
Og hvem har patent på
sandheden?

AFSLUTNING
Tak til organisationskomiteen,
der i år har haft Rolf Johnsen
fra Region Midtjylland som
formand.

Organisationskomite
Rolf Johnsen, Region Midtjylland og IAH (formand)
Eva Bøgh, Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering og IAHS
Anker Lajer Højberg, GEUS
Morten Lauge Pedersen, Aalborg Universitet

Husk at udfylde evalueringen
– vi bruger jeres input aktivt til
at forberede hydrologidag
2017!

Frederik Uldall, Københavns Universitet og HOBE
Søren Kolind Hvid, SEGES
Steve Ulf Hansen, Arwos og IAH
Bo Vangsø Iversen, Aarhus Universitet
Bjarne Svendsen, Køge Kommune

