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3 k til f tidi df lt i3 ønsker til fremtidig vandforvaltning

• Bedre brug af Naturstyrelsens kortlægning og 
modellering af vandressourcerne .g

• Bedre overvågning af vandløb.Bedre overvågning af vandløb.

• Bedre styring af vandindvindingens påvirkning afBedre styring af vandindvindingens påvirkning af 
vandløbenes vandføring.



Bedre brug af Naturstyrelsens kortlægningBedre brug af Naturstyrelsens kortlægning 
og modellering af vandressourcerne .

• Naturstyrelsens kortlægning af 
d d k l h f k ågrundvandsressourcerne skal  have fokus på 

kommunernes og vandforsyningernes behov.
Modelleringen skal gøres direkte an endelig for• Modelleringen skal gøres direkte anvendelig for 
kommunerne og vandforsyningerne.

• Naturstyrelsen skal vejlede kommuner og• Naturstyrelsen skal vejlede kommuner og 
vandforsyninger og lave modelberegninger.



Bedre overvågning af vandløb

• Naturstyrelsen skal designe overvågningsprogrammetNaturstyrelsen skal designe overvågningsprogrammet 
for vandløbene, så resultaterne dækker behovet.

• Vandføringsmålingerne skal afdække om der sker ø g g
ændringer på grund af vandindvinding og 
klimaændringer.

• Vandløbenes økologiske tilstand skal følges, så det er 
muligt at se om der sker forbedringer som følge af de 
tilt k l i h h ld til d ltiltag kommunerne laver i henhold til vandplanerne.



Bedre styring af påvirkning af vandløbenesBedre styring af påvirkning af vandløbenes 
vandføring

• Vandplanerne opererer med firkantede retningslinjer 
om reduktionen af vandføringen på 5% og 10-25%. 
Naturstyrelsen skal i stedet forholde sig konkret til 
hvad vandløbene kan ”tåle”.
D k l till ” d k b ” h k• Der skal opstilles ”vandregnskaber” hvor kommunerne 
gives en ramme for reduktion af vandføringen. 
Naturstyrelsen skal styre disse rammer og stilleNaturstyrelsen skal styre disse rammer og stille 
”model” til rådighed.

• Kommunerne skal planlægge for brugen af rammen:   p gg g
Vandforsyning, industri og landbrug/gartneri. 



Ø k til df lt iØnsker til vandforvaltningen
• Kommunerne ønsker at arbejder tæt sammen medKommunerne ønsker at arbejder tæt sammen med 

Naturstyrelsen  for:

- at bruge Naturstyrelsens faglige ekspertise bedre

at få en mere pragmatisk tilgang til vandforvaltningen- at få en mere pragmatisk tilgang til vandforvaltningen

- at undgå dobbeltarbejdeat undgå dobbeltarbejde


