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Offentlig høring angående EU-vandrammedirektiv 
 
Udkastene til vandområdeplaner og indsatsprogrammer samt miljørapporter om de 
strategiske miljøvurderinger for vandområdedistrikter Eider og Schlei/Trave 
 
Introduktion 
Med ikrafttræden af vandrammedirektivet1, der sigter mod at beskytte og udvikle vores 
vandområder, gælder der i alle EU´s medlemslande ensartede og bindende regler samt 
fastsatte frister for at opnå ambitiøse målsætninger. I vandområdedistrikterne Eider og 
Schlei/Trave opfattes vandløbene, søerne, grundvandet og de kystnære vande som ét 
sammenhængende system, som skal beskyttes. Hertil inddrages også 
havstrategirammedirektivets målsætninger.  Dette kræver et tæt samarbejde på tværs over 
politiske og administrative grænser. I vandområdedistrikterne Eider og Schlei/Trave 
samarbejder derfor delstaten Slesvig-Holsten med kongeriget Danmark. 
 
Rammedirektivets endelige målsætning om at skaffe en god tilstand for alle Europa´s 
vandområder indtil år 2015 kunne mht. de fleste vandområder ikke opnås hidtil. For både 
vandområdedistrikten Eider og Schlei/Trave blev der i år 2009 udarbejdet en vandområdeplan 
med detaljeret indsatsprogram, som i år 2015 blev opdateret. Efter yderligere seks år skal 
vandområdeplanerne nu ajourføres en anden gang. Vi skal undersøge, om de foranstaltninger, 
der blev planlagt og gennemført i vandområdedistrikter Eider og Schlei/Trave, er tilstrækkelige 
for at opnå vandrammedirektivets målsætninger. Og vi skal i vores planer oplyse, hvad der er 
brug for af yderligere foranstaltninger. Dette betyder at opremse alle de indsatser, der er 
nødvendige for at opnå den gode tilstand indtil år 2027, samt at forklare, hvorfor 
gennemførelsen af enkelte tiltag kræver mere tid. 
 
Deres medvirken betyder meget for os. Ved opstillingen af de to første vandområdeplaner har 
De fået mulighed til at fremme vores arbejde med kommentarer og oplæg. 
Også til forberedelse af den tredje planperiode med start den 22. december 2021 er De meget 
velkomne til at ledsage vores arbejde. Kom med Deres udtalelse og vær med til at sikre vores 
vand for de efterfølgende generationer, i tilstrækkelig mængde og kvalitet! 
 
Med nærværende dokument fremlægges der for både vandområdedistrikter Eider og 
Schlei/Trave udkastet til vandområdeplanen ifølge vandsektorlovens § 83 (tysk: 
Wasserhaushaltsgesetz), udkastet til  indsatsprogrammet ifølge vandsektorlovens § 82, samt 
miljørapporten om den strategiske miljøvurdering for indsatsprogrammet ifølge § 35 i loven om 
vurdering af miljøvirkninger (Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz, UVPG). Dokumentet viser 
Dem, hvilke muligheder De har for at tage stilling, hvornår De afgiver deres høringssvar, og hvor 
De kan henvende sig. 
 
 
 

                                                
1vandrammedirektiv: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EF-Tidende nr. L 327 af 22/12/2000 s. 0001 - 0073) 
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1 HVAD ER ANLEDNINGEN TIL OG FORMÅL MED DEN OFFENTLIGE 
HØRING? 
Vandrammedirektivets væsentlige målsætning er at opnå en "god tilstand" i alle EU´s 
vandområder. Delstaten Slesvig-Holsten har derfor i december 2009 for både 
vandområdedistrikter Eider og Schlei/Trave offentliggjort en vandområdeplan, der er blevet 
koordineret med Danmark. Planerne blev ajourført i år 2015. Ifølge vandrammedirektivet skal de 
arbejdstrin, der er væsentlige for implementering, revurderes og ajourføres hvert sjette år. 
Derved er det sikret, at der ved vandrammedirektivets implementering kan tages hensyn til nye 
forskningsresultater og aktuelle udviklinger.  Endvidere indikerer løbende registrerede resultater 
fra  overvågningsprogrammer, i hvilke vandmiljøer der kunne opnås forbedringer hhv. i hvilket 
omfang der er behov for yderligere indsats. Ud fra dette grundlag bliver der indtil slutningen af 
2021 udarbejdet vandområdeplaner og indsatsprogrammer. Desuden skal udkastene til 
indsatsprogrammer ifølge loven om miljøvirkningsvurdering underkastes en strategisk 
miljøvurdering. 
 
Allerede i første vandområdeplan har vi konstateret, at vandrammedirektivets målsætninger 
ikke kan opnås indtil 2015 hvad angår de fleste vandområder i vandområdedistrikter Eider og 
Schlei/Trave. Derfor skulle indsatsprogrammerne for anden planperiode (2015 til 2021) 
gennemgås, ajourføres og tilpasses. Vores status for gennemførelsen af tiltag i anden 
planperiode viser at vi, hvad angår mange vandområder, heller ikke vil opnå 
vandrammedirektivets mål i år 2021. Udover de allerede trufne foranstaltninger er der derfor 
behov for en ekstra indsats; vandområdeplanerne og indsatsprogrammerne skal atter opdateres 
og også ajourføres med hensyn til de vigtige spørgsmål vedrørende vandforvaltning2. 
 
Orientering, høring og inddragelse af offentligheden er forpligtende elementer i 
vandrammedirektivet. Ligesom ved første og anden planperiode er der også for den tredje 
planperiode fastsat en tre-trins høringsprocedure (se fig. 1), som De aktivt kan deltage i. 

 
 
Fig. 1: De tre faser i høringsproceduren: tidsplan og arbejdsprogram --> vigtige spørgsmål vedr. 
 vandforvaltning --> vandområdeplan, indsatsprogram 
 
Fra 22.12.2018 til 22.06.2019 havde De allerede mulighed til at tage stilling til tidsplan og 
arbejdsprogram i vandområdedistrikter Eider og Schlei/Trave for den tredje planperiode. 
 
Inden udgang af 2019 blev de vigtige spørgsmål vedrørende vandforvaltning gennemgået og 
opdateret. Fra 22.12.2019 til 22.06.2020 havde De mulighed til at tage stilling til de videreførte 
vigtige spørgsmål vedrørende vandforvaltning i vandområdedistrikter Eider og Schlei/Trave. 
 

                                                
2 Vigtige spørgsmål vedrørende vandforvaltning ifølge art. 14 (1) b) i vandrammedirektivet eller vigtige 
spørgsmål vedrørende vandområdeforvaltning ifølge § 83 (4) vandsektorloven (Wasserhaushaltsgesetz) 
fra 31. juli 2009 (kilde: Bundesgesetzblatt I side 2585), som ændret  ved artikel 2 i lov fra  4. december 
2018 (kilde: Bundesgesetzblatt I side  2254). 
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Den 22.12.2020 har vi for vandområdedistrikter Eider og Schlei/Trave offentliggjort udkastene 
hhv. til vandområdeplanen og til indsatsprogrammet samt den strategiske miljøvurdering 
(SMV) for tredje planperiode. De har nu fra 22.12.2020 til 22.06.2021 mulighed til at tage stilling 
hertil. Detaljerne findes i de følgende afsnit. De opdaterede vandområdeplaner orienterer om 
udviklingen i vandområdernes tilstand for distrikterne Eider og Schlei/Trave. De oplyser også 
om de mål, hvis opfyldelse kræver en strategisk fremgangsmåde på nationalt plan, og om 
fremgang ved gennemførelse af indsatser og målopfyldelse. Desuden sammenfattes alle de 
indsatser, der er nødvendige for at opnå den gode tilstand. 
 
Detaljer om den tre-trins høringsprocedure og om de tidsfrister der skal overholdes ses i tabel 1. 
 
Tabel 1: Oversigt over tidsfrister i de tre høringer 

Tidsplan og arbejdsprogram for tredje planperiode 

22.12.2018 offentliggørelse af udkastet til tidsplan og arbejdsprogram,  
høringen starter 

22.06.2019 høring om tidsplan og arbejdsprogram slutter 
 

efterfølgende vurdering af de modtagne høringssvar og inkludering af 
kommentarer til tidsplan og arbejdsprogram 

Vigtige spørgsmål vedrørende vandforvaltning 

22.12.2019 offentliggørelse af udkastet til de vigtige spørgsmål 
vedrørende vandforvaltning,  høringen starter 

22.06.2020 høring om de vigtigste spørgsmål vedrørende 
vandforvaltning slutter 

efterfølgende 
vurdering af de modtagne høringssvar og inkludering af 
kommentarer til de vigtige spørgsmål vedrørende 
vandforvaltning 

Udkast til vandområdeplanen for tredje planperiode 

22.12.2020 
offentliggørelse af udkastet til vandområdeplanen for tredje 
planperiode, høringen starter* 

22.06.2021 høring om udkastet til vandområdeplanen for tredje 
planperiode slutter 

efterfølgende vurdering af de modtagne høringssvar og inkludering af 
kommentarer til vandområdeplanen for tredje planperiode 

 
 
Geografisk anvendelsesområde 
Afgrænsningen af vandområdedistrikter Eider og Schlei/Trave fremgår af kortet 
"Vanddistriktområderne ifølge EG-vandrammedirektivet i Slesvig-Holstein". Dele af 
vanddistriktområde Schlei/Trave ligger i delstaten Mecklenburg-Vorpommern (Stepnitz-
oplandet). 
 
 

                                                
��Den offentlige deltagelse i den strategiske miljøvurdering (SMV) af indsatsprogrammet, hvilket hører til  
vandområdeplanen, sker samtidigt med høringen af vandområdeplanen.    
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Kort: Vandområdedistrikter ifølge EU-vandrammedirektiv i Slesvig-Holstein 
 
Ansvarlige myndigheder 
Ansvarlig for udarbejdelsen af udkastene til vandområdeplanerne, indsatsprogrammerne og  
miljørapporterne om strategiske miljøvurderinger i vandområdedistrikterne Eider og 
Schlei/Trave er ifølge vandrammedirektivets artikel 3, stykke 2, den hertil bestemte myndighed. 
I Slesvig-Holsten er dette ifølge § 1 i forordning over ansvar af vand- og 
kystbeskyttelsesmyndigheder   (Wasser- und Küstenschutzbehörden-Zuständigkeitsverordnung 
- WaKüVO) delstatens Ministerium for energiomstilling, landbrug, miljø, natur og digitalisering. 
Ansvarlig for udarbejdelsen af udkastene til vandområdeplanen, indsatsprogrammet og 
miljørapporten om  den strategiske miljøvurdering (SMV) i de dele af vandområdedistrikt 
Schlei/Trave, der ligger i Mecklenburg-Vorpommern (Stepenitz-oplandet), er Ministeriet for 
landbrug og miljø i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Databeskyttelse 
De data, som De sender ind i forbindelse med Deres høringssvar, bliver gemt. Detaljer herom 
fremgår af informationen ifølge artikel 13 i Europa-Parlamentets og  Rådets forordning (EU) 
2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 
95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse). Denne information kan De finde på disse to 
hjemmesider: 
Ministeriet for energiomstilling, landbrug, miljø, natur og digitalisering i delstaten Slesvig-Holsten 
(MELUND): 
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www.melund.schleswig-holstein.de 
og 
Delstaten Mecklenburg-Vorpommerns myndighed for miljø, naturbeskyttelse og geologi (LUNG) 
www.lung.mv-regierung.de/dateien/datenschutz_lung.pdf . 
 
 

http://www.melund.schleswig-holstein.de/
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/datenschutz_lung.pdf
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2 HVOR  KAN DE FINDE HØRINGSDOKUMENTERNE? 
Udkastene til vandområdeplanen, indsatsprogrammet og miljørapporten om den strategiske 
miljøvurdering for tredje planperiode 2022 - 2027 for vandområdedistrikt Eider er vedlagt som 
bilag til dette dokument (bilag 1 - 3). 
 
Udkastene til vandområdeplanen, indsatsprogrammet og miljørapporten om den strategiske 
miljøvurdering for tredje planperiode 2022 - 2027 for vandområdedistrikt Schlei/Trave er 
vedlagt som bilag til dette dokument (bilag 4 - 6). 
 
Fremlæggelsen af dette dokument med udkastene til vandområdeplaner, indsatsprogrammer 
og miljørapporter om den strategiske miljøvurdering (SMV) sker gennem den øverste 
myndighed for vandforvaltning i Ministeriet for energiomstilling, landbrug, miljø, natur og 
digitalisering i delstaten Slesvig-Holsten som ansvarlig vanddistriktsmyndighed. De kan få 
adgang til dokumenterne i 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung 
des Landes Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
D-24106 Kiel 
samt på hjemmesiden  www.wrrl.schleswig-holstein.de . 
 
Bekendtgørelsen i Mecklenburg-Vorpommern sker principielt i digital form. Dokumenterne kan 
De finde på hjemmesiden 

http://www.wrrl-mv.de/index_bekanntmachungen.htm . 

Derudover kan De efter telefonisk aftale (tlf. 0049 - 3843 / 777320) få adgang til udkastene  i 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie Mecklenburg-Vorpommern 
Goldberger Straße 12 
18273 Güstrow 
Dele af vandområdedistrikt Eider (Vidå-oplandet) og dele af vandområdedistrikt Schlei/Trave 
(Kruså-oplandet) ligger i det sydlige Danmark. I januar 2005 har Forbundsrepublikken Tyskland i 
henhold til vandrammedirektivets artikel 3 stk. 2 (§ 7 stk. 3 i den tyske vandsektorlov, 
Wasserhaushaltsgesetz) truffet en aftale med Kongeriget Danmark, som har til formål at 
regulere koordinering og samarbejde om vandforvaltning inden for Vidåens og Krusåens 
oplande mellem de to medlemslande. På grund af de små arealer på tysk område (Vidå: ca. 
270  km², Kruså: 5,3 km²) har man besluttet ikke at etablere en speciel international kommission 
til koordinering af internationale vandområdeplaner. 
Der samarbejdes derimod ved hjælp af de strukturer, der har eksisteret mellem Danmark og 
Tyskland i mange år. Ved spørgsmål vedrørende Vidåens eller Krusåens opland på dansk 
statsområde bedes De henvende Dem til det danske Miljøministerium. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Slotsholmsgade 12 
1216 Copenhagen K 
Email: mfvm@mfvm.dk  
 
 

http://www.wrrl.schleswig-holstein.de/
http://www.wrrl-mv.de/index_bekanntmachungen.htm
mailto:mfvm@mfvm.dk
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3 HVAD SKAL ET HØRINGSSVAR OMFATTE? 
For at garantere en korrekt behandling af Deres kommentarer, har vi brug for de følgende 
oplysninger i Deres høringssvar: 
 

- fornavn og efternavn samt Deres adresse, 
- navn og adresse af den organisation eller institution, De repræsenterer, 
- betegnelse for Deres virksomhed/Deres firma, eller for juridiske personer navn og 

hjemsted. 
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4 HVORHEN RETTER DE DERES HØRINGSSVAR? 
De har mulighed til at tage stilling til dokumenterne i bilag 1 - 6. 
 
Principielt kan De rette deres høringssvar - i skriftlig form, enten med posten eller med e-mail - 
til 
 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung 
des Landes Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 
WRRL@melund.landsh.de 
 
Der er ikke påkrævet nogen digital underskrift. 
De har også mulighed til at få indsigt i høringsdokumenterne i den foroven nævnte institution i 
Slesvig-Holsten og at få føret Deres høringssvar til protokols. 
 
Deres høringssvar vedrørende bilag 4 - 6 om de i Mecklenburg-Vorpommern beliggende dele af 
vandområdedistriktet kan De sende med posten til 
 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie Mecklenburg-Vorpommern 
Goldberger Straße 12 
D-18273 Güstrow 
 
eller per e-Mail til    wrrl@lung.mv-regierung.de . 
Efter telefonisk aftale (tlf. 0049- 03843 / 777320) kan De få indsigt i høringsdokumenterne og få 
føret Deres høringssvar til protokols. 
 
Für den dänischen Anteil in den Flussgebietseinheiten Eider und Schlei/Trave führt Dänemark 
die im Rahmen der Anhörung erforderlichen Aktivitäten eigenverantwortlich innerhalb seines 
Staatsgebietes durch. 
Hvad angår de danske arealer af vandområdedistrikterne Eider og Schlei/Trave sørger 
Danmark selv for at gennemføre de nødvendige aktiviteter inden for den offentlige høring. 

mailto:WRRL@melund.landsh.de
mailto:wrrl@lung.mv-regierung.de
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5 HVAD ER FRISTEN FOR AT AFGIVE DERES HØRINGSSVAR? 
Både vandrammedirektivet og den tyske vandsektorlov fastsætter en høringsperiode på mindst 
seks måneder for vandområdeplanerne. Det betyder at udkastene til vandområdeplanerne skal 
sendes i høring fra den 22. december 2020 til den 22. juni 2021. For miljørapporterne og 
indsatsprogrammerne fastsætter  loven om miljøvurdering (Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, UVPG) en fremlæggelsesperiode på mindst én måned. 

For vandområdedistrikter Eider og Schlei/Trave skal der afgives høringssvar om udkastene til 
vandområdeplaner, indsatsprogrammer og miljørapporter om den strategiske miljøvurdering 
inden for en periode fra den 22.12.2020 til den 22.06.2021. De bedes afgive Deres 
høringssvar inden for denne tidsrum. "Ytringsfristen" (Äußerungsfrist) ifølge § 42 stk. 3 UVPG 
slutter den 22. juni 2021. Fristen for fremlæggelse ifølge § 42 stk. 2 UVPG slutter den 22. maj 
2021. Efter udløbet af ytringsfristen afvises alle udtalelser, der ikke er støttet på specielle 
privatretlige rettigheder. 

 

 

http://www.wrrl-mv.de/ 

http://www.wrrl-mv.de/
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6 HVORDAN BLIVER HØRINGSSVARENE INDARBEJDET? 
Efter udløbet af "ytringsfristen" (tysk: Äußerungsfrist, se kap. 5) den 22. juni 2021 bliver 
høringssvarene analyseret. En sammenfattende dokumentation af resultaterne kan ses på 
hjemmesiderne www.wrrl.schleswig-holstein.de og www.wrrl-mv.de . 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
 
Vandområdedistrikt Eider: 
 
Bilag 1: Udkast til vandområdeplanen for vandområdedistrikt Eider for tredje planperiode 
 
Bilag 2: Udkast til indsatsprogrammet for vandområdedistrikt Eider for tredje planperiode       
 
Bilag 3: Miljørapport ifølge § 35 UVPG om indsatsprogrammet for vandområdedistrikt Eider 

for tredje planperiode       
 
 
Vandområdedistrikt Schlei/Trave: 
 
Bilag 4: Udkast til vandområdeplanen for vandområdedistrikt Schlei/Trave for tredje 

planperiode 
 
Bilag 5: Udkast til indsatsprogrammet for vandområdedistrikt Schlei/Trave for tredje 

planperiode 
 
Bilag 6: Miljørapport ifølge § 35 UVPG om indsatsprogrammet for vandområdedistrikt 

Schlei/Trave  for tredje planperiode                         
 

http://www.wrrl.schleswig-holstein.de/
http://www.wrrl-mv.de/
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