Pressemeddelelse:
Check dit vandløb inden høringsfristen udløber
Miljøstyrelsen har langt fra lyttet til vandrådenes indspil i ny bekendtgørelse om
miljømål og indsatsprogrammer. Derfor bør lodsejere være særligt opmærksomme på egne vandløb inden høringsfristen udløber, lyder det fra Jens Gammelgaard, formand for Dansk Landbrug Midt-Østjylland, samt hans formandskollegaer
i de Østjyske landboforeninger.
Miljøstyrelsen er netop kommet med et udkast til ændring i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for
vandområdedistrikter og bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.
Frem til den 25. januar 2019 kan der indsendes høringssvar, og formændene i de østjyske landboforeninger, opfordrer alle berørte landmænd til at finde deres vandløb på kortet og få indsendt et høringssvar, hvis
de ikke er enige med udkastet.
”Der er ikke i nær så stor grad blevet lyttet til vandrådenes indspil, som vi havde håbet på. I mange vandoplande har Miljøstyrelsen kun i mindre end halvdelen af tilfældene lyttet til vandrådenes anbefalinger. Det er
under al kritik, at man de steder, hvor der har været et fuldstændigt enigt vandråd, alligevel har valgt at
gøre noget helt andet. Det giver virkelig et incitament til at få checket sit eget vandløb inden høringsfristen”, mener Jens Gammelgaard, som selv har haft repræsentanter siddende i de Østjyske vandråd.
I forbindelse med landbrugspakken blev det besluttet, at vandrådenes viden skulle bringes i spil i forbindelse med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 20152021. Lokale vandråd rundt om i landet meldte i 2017 de vandløb ind, som de mente skulle henholdsvis tages ud og forblive i vandområdeplanerne.
Find kortet over de vandløb, der er i høring HER.
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=hoering-vandraad-2018
På høringsportalen, under ”Indsend høringssvar”, kan man indgive høringssvar.
https://hoering-vandraad-2018.hoering.mfvm.dk/Menu.aspx
Her kan der vælges et eller flere specifikke vandområder på kortet, men der kan også afgives et generelt
høringssvar. Desuden er der mulighed for at vedlægge dokumentation og billeder til høringssvaret. Når høringen er slut vil Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen behandle alle indkomne svar.
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