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Introduktion 
 
EU-Vandrammedirektivets krav 
Ifølge EU-vandrammedirektivet skal der udarbejdes (og rapporteres til EU-kommissionen) vando-
mrådeplaner og indsatsprogrammer for at forbedre vandområdernes tilstand i vandområde-
distrikterne. Slesvig-Holsten har del i tre vandområdedistrikter: Elbe, Eider og Schlei/Trave. 
De første vandområdeplaner og indsatsprogrammer blev vedtaget i år 2009. Rapporterne skal opda-
teres hvert sjette år. I 2020 skal derfor udarbejdes de tredje udkast. Væsentlig del i en vandområde-
plan er indsatsprogrammet, der fastlægger de foranstaltninger, der skal gennemføres for at opfylde 
miljømålene for overfladevandområder og grundvand. 
 
Udkastene til vandområdeplanerne og og indsatsprogrammer skal i offentlig høring i perioden 
22. december 2020 - 22. juni 2021 og vil efter vedtagelse ultimo 2021 danne grundlag for al plan-
lægning af vandområdernes tilstandsforbedring i perioden 2022 - 2027 og fremover. Det blev aftalt i 
delstaternes arbejdsgruppe for vand (tysk: Länderarbeitsgemeinschaft Wasser), at samle alle de til 
målopfyldning nødvendige foranstaltninger på forbundsplan (fuld planlægning). Disse foranstaltnin-
ger forventes af EU-kommission "truffet" senest ultimo 2027. I Slesvig-Holsten kan alle indsatser 
principielt betragtes som truffet, fordi der foreligger detaljerede koncepter til deres gennemførelse. 
Det forudses allerede nu, at adskillige foranstaltninger til forbedring af passageforhold og vandøko-
systemets struktur først kan realiseres indenfor en længere tidsperiode efter 2027 og at miljømålene 
ikke kan opfyldes indtil slutningen af år 2027. 
 
Ifølge loven om miljøvirkningsvurdering (tysk: UVP-Gesetz) skal indsatsprogrammet  gennemgå en 
strategisk vurdering. Dertil skal der udarbejde en miljørapport,  som vurderer indsatsprogrammets 
virkninger på de beskyttelsesværdige naturværdier. Høringen finder sted analog med vandområde-
planerne og indsatsprogrammerne. 
Teksterne i vandrammedirektivets høringsdokumenterne blev angående vandområdedistrikerne sa-
mordnet internt på delstatsplan, angående Elbe floden iblandt de involverede tyske delstater og EU-
medlemsstater. Dermed følger nu alle vandområdeplaner samme struktur på nationalt plan. 
COVID-19 har ført til forsinkelser af alle koordineringsprocesser, så især Elbe-arbejdsgruppen (hvor 
der skal  koordineres ti delstater) er meget forsinket.           
 
Specielle forhold på grund af koordinering med Den administrative arbejdsgruppe Elbe 
Den administrative arbejdsgruppe Elbe har opgaven at koordinere rapporteringen imellem de ti in-
volverede delstater for at - indenfor den fastsætte frist - udarbejde og afstemme en sammen-
hængende vandområdeplan og et fælles indsatsprogram for flodens tyske delstrækning. Formulerin-
gerne i Elbe-høringsdokumenterne er dermed resultat af en langvarig koordineringsproces, som på 
grund af delstaternes forskellige forhold medfører meget omfattende generaliseringer. I så hense-
ende adskiller sig Elbe-rapporten fra de to andre rapporter, som overvejende gælder Slesvig-Holsten 
og  kun skulle afstemmes med Mecklenburg-Vorpommern og Danmark. 
For at tilpasse de forskellige niveauer inden for Slesvig-Holstens rapport, blev der for den slesvig-
holstenske del af Elbe-oplandet tilføjet en ekstrarapport "Forklarende bemærkninger til vandområde-
plan for Elbe-deloplandet", som går nærmere ind på vilkår og planlægningsmåder i Slesvig-Holsten. 



Denne forklarende rapport stilles til rådighed rent formelt som baggrundsdokument til Elbe-vando-
mrådeplanen. Dermed sikres der inden for administrationen en ensartet gennemførelse af vandra-
mmedirektivet i Slesvig-Holsten. 
 
 
1. Væsentlige indhold af vandområdeplanerne for Slesvig-Holsten 
1.1 Vandrammedirektivets målsætninger 
Vandrammedirektivets målsætninger for overfladevandområder er følgende: Forbud mod forringelse 
af vandområdernes tilstand, reduktion af forurening med prioriterede stoffer samt standsning af ud-
ledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer. For naturlige overfladevandforekomster 
tilstræbes den gode økologiske og kemiske tilstand, mens det for stærkt modificerede og kunstige 
forekomster gælder om at opnå det gode økologiske potentiale og den gode kemiske tilstand. 
Målsætninger for grundvandsforekomster er, ud over forbud mod forringelse, at opnå en god kvan-
titativ og kemisk tilstand samt at vende tendensen i tilfælde af signifikante og stigende koncentratio-
ner af forurenende stoffer. 
 
1.2 Kendetegn for vandområdedistrikter og planlægningsenheder  
(for detaljer se afsnit 1 i vandområdeplanen) 
De tre vandområdedistrikter Eider, Elbe og Schlei/Trave blev opdelt i planlægningsenheder, hvis 
afgrænsninger baserer på de vigtige floders oplande samt nogle mindre vandområders samlede 
oplande. 
Vurdering og forvaltning af overfladevandområder og grundvandet sker på niveau af vandforekom-
ster. Dette er vandløbsstrækninger eller delarealer af vandområder med ensartet karakter. 
 
Tab. 1: Antal vandforekomster per kategori for vandområder i Slesvig-Holsten 

kategori antal forekomster 
vandløb 589 
overgangsvande 2 
søer 73 
kystvande 40 
territorialfarvande 3 
primære grundvandsmagasiner 52 
dybtliggende magasiner 9 

 
Slesvig-Holstens vandområdedistrikter er præget af den primær landbrugsmæssige anvendelse af 
jorden, ca. 80 % af arealet anvendes til landbrug. Karakteristisk og anderledes end de andre tyske 
vandområdedistrikter er de store arealer med marsk og lavninger, som i vid udstrækning skal 
afvandes kunstigt, endvidere den lange kystlinje med kystsikringsanlæg og den forholdsvis ringe 
andel af skov. Også imellem de slesvig-holstenske vandområdedistrikter er der landskabsmæssige 
forskel, derfor findes der også forskel i vandområdeplanlægningen. For eksempel har Eider-distriktet 
en stor andel kunstige vandområder, især i marsken, mens Schlei/Trave-distriktet har mange søer 
og talrige hurtigt strømmende, grusprægede vandløb. 
 
1.3 Vandområdernes signifikante belastninger 
(for detaljer se afsnit 2 i vandområdeplanen) 



Vandområdernes signifikante belastninger er allerede beskrevet i vandområdeplanerne  for den 
første og anden planperiode. De siden indsamlede overvågningsresultater bekræfter stort set de 
tidligere vurderinger. 
Ud fra de væsentlige aktuel eksisterende belastninger og i forbindelse med vandrammedirektivets 
miljømål afledes de væsentlige emne- og aktivitetsområder for direktivets implementering. I Slesvig-
Holsten drejer det sig om 
• forbedring af  vandområdernes struktur og passageforhold 
• reduktion af signifikante belastninger fra nærings- og forurenende stoffer 
• hensyntagen til klimaændringens konsekvenser. 
 
De hydromorfologiske forandringer skyldes tidligere vandreguleringer med det formål at forbedre 
afvandingen og udnyttelsen af både landbrugsjord og bebyggede arealer, samt højvandsbeskyttel-
sen og skibsfarten. På den måde blev faktisk alle Slesvig-Holstens vandløb mere eller mindre påvir-
ket vedrørende forløb og skikkelse. Reguleringer og den vedligeholdelse, der skulle til for at o-
pretholde dem, førte i næsten alle Slesvig-Holstens vandløb til et tab af biologisk mangfoldighed, 
som gør at vandrammedirektivets gode økologiske tilstand i dag ikke kan opnås. 
De alt for høje næringsstofkoncentrationer er årsag til en eutrofiering af søer, vandløb og kystvande, 
der hindrer etablering af et naturligt plante- og dyreliv. I ca. 35 % af grundvandsforekomster i primære 
magasiner findes for høje nitratkoncentrationer, mens de dybtliggende magasiner stadig har en god 
kemisk tilstand. 
 
Reduktion af kystvandenes belastning med næringsstoffer er et miljømål, som kun kan opnås gen-
nem foranstaltninger, der dækker hele oplandet. Her er der behov for reduktion af kvælstofkoncent-
rationer og -tilførsler, til Vesterhavet med omkring 20 % og til Østersøen med ca. en tredjedel. Fos-
fortilførslen til ferskvandsområder og havet bør reduceres med knap en tredjedel. 
Efter gennemførelsen af EU´s direktiv om spildevand (tysk: Kommunalabwasserrichtlinie) og Sles-
vig-Holstens støtteprogrammer til udbygning af rensningsanlæg fik de diffuse udledninger fra land-
bruget større betydning. 85 % af kvælstof- og 65 % af fosforudledninger når frem til vandområderne 
gennem diffuse kilder. Begge næringsstoffer når primært frem til vandområderne gennem drænrør, 
i det østlige ungmorænelandskab også gennem erosion. For at bringe fosforudledninger ned er det 
endvidere nødvendigt at forbedre spildevandsbehandlingen i de mindre rensningsanlæg. 
 
1.4 Vandovervågning 
(for detaljer se afsnit 4 i vandområdeplanen) 
I Slesvig-Holsten bruges målenetværket til overvågning af overfladevandområdernes biologiske til-
stand samt til optimering af planlægning og evaluering af indsatser, som gennemføres for at beskytte 
eller forbedre vandområderne. På grund af EU´s datterdirektiv foretages siden  2013 en intensiv 
overvågning af forurenende stoffer. Resultaterne oplyser om den nuværende tilstand samt udvikling 
af vandkvaliteten og gør det muligt at vurdere tilstanden i forhold til de respektive gældende miljøkva-
litetsnormer. 
 
1.5 Vurdering af vandområdernes tilstand 
(for detaljer se afsnit 4 i vandområdeplanen) 



Resultaterne fra den tidligere vandområdeplan blev under udarbejdelse af udkastet for tredje 
planperiode stort set bekræftet. Vandløbenes strukturelle og morfologiske forandringer samt den 
betydelige tilførsel af næringsstoffer udgør de mest alvorlige belastninger. Der blev konstateret en 
over hele Tyskland dækkende belastning af overfladevandområder med kviksølv og PBDE (polybro-
merede difenyleter), målet i biota. Derfor kan ingen af overfladevandområderne leve op til den gode 
kemiske tilstand og dermed til vandrammedirektivets mål. Belastningen med kviksølv skyldes 
primært emissioner fra kulkraftværker og andre forbrændingsprocesser. PBDE er en industrikemi-
kalie der bruges som brandhæmmende middel i byggematerialer som maling, isolering og loft- og 
vægbeklædning. 
I Slesvig-Holsten er det aktuelt ca. 97 % af vandløbs-vandforekomster og 84 % af søerne, som ikke 
opnår den gode økologiske tilstand eller det gode økologiske potentiale. Ikke et eneste af kystvand-
forekomster i Vesterhavet eller Østersøen kunne vurderes som "god". Årsagen til, at overfladevand-
forekomsterne ikke opnår den gode tilstand, er i næsten alle tilfælde de biologiske kvalitetskriterier 
såsom makroinvertebrater (hvirvelløse bunddyr), makrofyter/fytobentos (vandplanter og fastsid-
dende alger), fytoplankton (flydende alger) eller fisk, men også overskridelsen af de tilstræbte 
næringsstofkoncentrationer. Målopfyldelsen vanskeliggøres af det ved vurdering af overfladevando-
mrådernes økologiske tilstand forankrede princip, at klassificeringen altid foretages ud fra det kvali-
tetskriterium, der fik dårligste karakter. 

(for detaljer om overfladevandområdernes tilstand se afsnit 4.1 i vandområdeplanen) 
 

De aktuelt foreliggende måledata for grundvandet bekræfter stort set de tidligere vurderin-
ger. I tre af de af delstaten Slesvig-Holsten vurderede grundvandsforekomster har tilstan-
den hvad angår nitrat forbedret sig fra dårlig til god. Ud over tidligere vurderinger blev der i 
den foreliggende vandområdeplan også  målet belastninger med plantebeskyttelsesmidler 
og deres nedbrydningsprodukter. Hvad disse belastninger angår, har syv af de af Slesvig-
Holsten vurderde grundvandsforekomster en dårlig tilstand. Bortset fra en eneste fore-
komst findes belastninger med plantebeskyttelsesmidler i netop de samme grundvandsfo-
rekomster som også har dårlig tilstand pga. nitrat. Samlet set er omkring 35 % af grund-
vandsforekomster i de primære grundvandsmagasiner ikke i god kemisk tilstand, hvilket 
arealmæssigt svarer til nærmest 50 % af Slesvig-Holstens areal. Hovedårsag til den 
manglende målopfyldelse er belastning med nitrat. Det er først og fremmest gestryggen - 
bakkeøerne fra næstsidste istid og hedesletterne fra sidste istid -, hvor overskud fra kvæl-
stofgødning siver ned til grundvandet. Nitrat kan dog også nå frem til vandområder fra 
andre diffuse kilder, f. eks. fra afvanding af moseområder eller også fra luften.  For at vur-
dere overskuddet af næringsstoffer, blev der i Slesvig-Holsten (og også i andre delstater) 
udført en "næringstofmodellering". Især de såkaldte "ikke-relevante metabolitter" fører til 
dårlig tilstand i grundvandsforekomsterne. Ved flere målestationer overskrider disse ned-
brydningsprodukter de sundhedsmæssige grænseværdier. Dette skyldes primært brugen 
af herbicider i majs og raps. Hvad angår den kvantitative tilstand er der ingen mangel på 
grundvand i Slesvig-Holsten. Der står en tilstrækkelig stor mængde for indvinding til rådig-
hed, så alle grundvandsforekomster kan tildeles den gode kvantitative tilstand. 
(for detaljer om grundvandets tilstand se afsnit 4.2 i vandområdeplanen) 



 
1.6 Strategier til målopfyldelse 
(for detaljer se afsnit 5 i vandområdeplanen) 
På baggrund af de store deficitter og af erfaringer fra gennemførelsen af foranstaltninger er det 
udelukket, at den gode tilstand i alle vandforekomster kan opnås i den tredje planperiode, dvs. indtil 
år 2027. Der var derfor brug for at udvikle en strategi for, hvordan vandrammedirektivets krav allige-
vel kan opfyldes. Denne strategi omfatter de følgende principielle beslutninger for direktivets imple-
mentering i Slesvig-Holsten: 

• De pågældende organisationer og institutioner inddrages i implementeringen lige fra 
starten af, for at udnytte lokalkundskaber, at få fælles udtalelser og beslutninger fra de 
forskellige områdernes arbejdsgrupper, samt for at fremme medvirken af kommuner  og For-
bund for Jord og Vand (Wasser- und Bodenverbände) i planlægningsprocessen. 
• Områdernes arbejdsgrupper foretager en klassificering af overfladevandområderne 
efter vandrammedirektivets klasser - naturlige, stærkt modificerede og kunstige vandfore-
komster -, så der ved planlægning af indsatser kan tages hensyn til de respektive klassers 
forskellige målsætninger. 
• Der skal udnyttes synergier ved de indsatser, som flere vandkategorier har godt af 
(f.eks. vandløb og søer, vandløb og kystvande, vandøb og grundvand). 
• Der skal udnytes synergier ved indsatser fra andre fagområder, såsom oversvømmel-
sesværn eller natur- og jordbundsbeskyttelse. Her har  f.eks. afdelinger vandforvaltning og 
naturbeskyttelse samarbejdet om etablering af et fælles koncept for ådale. 
• Ved planlægning af indsatser skal indsatserne koncentreres på de mest velegnede 
vandområder, som stadig har tilstrækkeligt økologisk potentiale. 
• Oplysninger om vandrammedirektivets gennemførelse skal formidles til offen-
tligheden og interesserede borgere, for at opnå befolkningens accept for vandrammedirek-
tivets målsætninger og forbedringen af vandområderne. 

 
1.7 Klassificering af vandområder 
(for detaljer se afsnit 5.2 i vandområdeplanen) 
Ifølge vandrammedirektivet kan overfladevandområder under bestemte forudsætninger klassificeres 
som stærkt modificerede eller kunstige, hvis de nødvendige indsatser for at opnå den gode tilstand 
forventes at medføre signifikant negative effekter for den aktuelle udnyttelse. Ved stærkt modific-
erede hhv. kunstige vandområder er det tilstrækkeligt at opnå det gode økologiske potentiale, som 
tager udgangspunkt i de indsatser, der kan realiseres uden signifikante begrænsning af udnyttelsen. 
I Slesvig-Holsten hører en stor andel overfladevandforekomster ind under denne klasse. 
Klassificering, som skal gennemgås for enhver planperiode, blev foretaget af områdernes arbejds-
grupper i konsensus, og i overenstemmelse med EU-kommissionens krav. For den tredje planperi-
ode blev klassen for et mindre antal vandforekomster ændret fra "naturlig" til "stærkt modificeret" - 
og også omvendt. I vandområdedistrikt Eider er 7 % af vandløbene "naturlige", mens der er 20 % i 
Slesvig-Holstens andel af Elbe-distrikt og 40 % i Schlei/Trave-distrikt. 
Højvandsbeskyttelses specielle krav blev taget hensyn til ved gennemgang af klassificeringen af 
vandforekomsterne for den nuværende planperiode og ved planlægning af de nødvendige indsatser. 
 
1.8 Prioritering 



(for detaljer se afsnit 5.2 i vandområdeplanen) 
De nødvendige indsatsers betydelige omfang kræver - i betragtning af begrænsede finansielle og 
personalemæssige ressourcer - en målrettet og effektiv fremgangsmåde. Også for den tredje plan-
periode blev der identificeret vandområder, som stadig har et godt udviklingspotentiale, byder på 
velegnede gyde- og opvæksthabitater for fisk og kan med en rimelig indsats bringes i den gode 
økologiske tilstand. Disse vandområder, som i Slesvig-Holsten betegnes som "prioriterede 
vandområder" (Vorranggewässer), blev fremlagt af delstatens miljøstyrelse (Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) og koordineret i samarbejde med områdernes 
arbejdsgrupper. De udgør den højeste prioritet inden for delstatens vandområdeplanlægning. 
De udvalgte prioriterede vandområder dannede udgangspunkt for de nye 
prioriteringskoncepter, som for første gang blev udarbejdet for den tredje planperiode. 
Koncepterne vedrører passageforhold,  hydromorfologiske indsatser og søer, og har til 
formål at muliggøre en rumlig og tidsmæssig priotering af indsatserne. 
Som væsentlig indsats for grundvandsbeskyttelsen anses den reviderede nationale gød-
ningsforordning. Den udgør i sig selv allerede en delstatsdækkende forbedring. For regio-
ner med belastninger indeholder den yderligere, mere stramme regler, der bliver suppleret 
med regler fra Slesvig-Holstens egen gødningsforordning. Yderligere indsatser for at bes-
kytte grundvandet rettes mod de forekomster, der ikke opnår den gode kemiske tilstand. 
Hertil hører især en specielt til grundvandsbeskyttelse skræddersyet vejledning til land-
mænd, som skal hjælpe dem med at overholde forordningen og føre til større accept. 
 
1.9 Fristforlængelse 
(for detaljer se afsnit 5.2 og 5.4  i vandområdeplanen) 
Ifølge vandrammedirektiv kan fristen for opnåelse af miljømålene udsættes, hvis målopfyldelse pga. 
naturlige forhold, tekniske vanskeligheder eller urimelig store omkostninger ikke kan opnås indenfor 
den fastsætte frist. 
I Slesvig-Holsten er der i starten af den tredje planperiode for alle 707 overfladevandforekomster 
behov for fristforlængelse, fordi de ikke opnår den gode kemiske tilstand. Som grund hertil anføres 
naturlige forhold. De foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe belastninger ned, er truffet, 
f.eks. udfasning af kulfyret elproduktion. Den gode økologiske tilstand eller det gode økologiske po-
tentiale opnås kun ved 29 vandforekomster. For alle de resterende (96 %) bliver fristforlængelse 
forklaret med naturlige forhold og delvis også med tekniske vanskeligheder. Som udgangspunkt er 
der i Slesvig-Holsten truffet alle foranstaltninger. Foranstaltningerne vil dog først udvikle deres fulde 
effekt med nogen forsinkelse, indtil de genoprettede strækninger er genindtaget. Det er nødvendigt 
at gennemføre indsatser vedrørende passageforhold og biologisk struktur  - selv om deres omfang 
er kendt - også i årtierne efter 2027. 
I den fælles forbunds og delstaters administrative arbejdsgruppe vand (Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Wasser) blev der aftalt at indberette de til målopfyldelse nødvendige indsatser 
for alle vandområder for første gang i fuldt omfang, og at gøre opmærksom på, at indsatserne ikke 
kan gennemføres fuldstændigt indtil år 2027. Denne fremgangsmåde betegnes som 
"transparensstrategi". 
 
1.10 Omkostninger og finansiering af indsatser 



(for detaljer se afsnit 7.7 i vandområdeplanen) 
I de sidste planperioder blev der foretaget betydelige investeringer i gennemførelsen af indsatser til 
beskyttelse af vandområder. Vandrammedirektivets implementering vil fortsat - også ud over 2027 - 
medføre store omkostninger for at opfylde direktivets mål. 
 
Til dette formål blev der på nationalt niveau af et ekspertudvalg for økonomisk analyse (LAWA Ex-
pertenkreis Wirtschaftliche Analyse) udarbejdet en undersøgelse om de tidligere udgifter og en prog-
nose for den kommende planperiode. Omkostningsvurderingen blev foretaget ved hjælp af en om 
muligt nem, harmoniseret fremgangsmåde, så der blev taget hensyn til delstaternes omkostnings-
mæssige andele i de ti vandområdedistrikter i Tyskland. Resultaterne blev samlet på vandområde-
distrikternes niveau. 
 
For de tre vandområdedistrikter Slesvig-Holsten har del i blev der vurderet omkostninger til gen-
nemførelse af vandrammedirektivet på omkring 900 millioner euro. Fordelingen af omkostninger på 
de forskellige indsatsområder er vist nedenfor: 

Tabel 2: Oversigt over omkostninger 

tidsperiode omkostninger 
[mio. EUR] 
2010-2015 

omkostninger 
[mio. EUR] 
2016-2021 

anslåede omkostninger 
[mio. EUR] 
2022-2027 

indsatsområde    
passageforhold 16 23 26 
biologisk struktur 38 54 55 
hydrologisk regime 25 32 32 
stillestående vandområder 
(søer) 

16 18 20 

spildevand 
(kommunalt / fra erhverv) 

92 100 109 

diffuse kilder 
(rådgivning om beskyttelse 
af vandmiljøet, 
miljø- (og klima-)indsatser 
indenfor landbruget,   
andet) 

37 52 17 

tillæg til administrative om-
kostninger 

31 39 40 

i alt 255 318 329 
 
Til finansiering af tiltag inden for vandforvaltning bruges både delstatsmidler og indtægter fra vandaf-
gifter (ifølge Landeswasserabgabengesetz LWAG hhv. Abwasserabgabengesetz AbwAG). Disse 
anvendes primært til medfinansiering af nationale støttemidler fra fællesopgaven agrarstruktur og 
kystsikring (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz), samt af EU-støttemidler (EL-
FUL). 
Fig. 1 viser den aktuelle status af finansiering i Slesvig-Holsten. Eftersom den finansielle ramme for 
EU-støtte i perioden 2021-2027 ikke er vedtaget endnu og det tegner til, at behovet for midler ikke 
kan dækkes rettidigt, vil der ske en udligning af det årlige støttebeløb. Det forudses imidlertid allerede 
nu, at de faldende finansielle midler på ingen måde vil være tilstrækkelige. 



 
I forbindelse med støtte til indsatser skal de projektholderes eventuelle fordele inddrages som eget-
bidrag. Bidragets størrelse retter sig efter bestemmelserne i de relevante retningslinjer for støtte. 
 
I Slesvig-Holsten bidrager forbundene for vand og jord (Wasser- und Bodenverbände) og kommu-
nerne til finansiering af indsatser for overfladevandområdernes økologiske kvalitet med et eget-
bidrag, der udgør maksimum 10 % af de støtteberettigede omkostninger. 
 
For foranstaltninger til målopfyldelse mht. grundvandet er der i vandområdeplanen for perioden 2022 
- 2027 afsat omkring 14 mio. euro. Delstatens midler, der udgør 6,7 mio. euro, stammer fra 
øremærkede afgifter fra vandindvinding (Landeswasserabgabengesetz), der bruges til medfinan-
siering af nationale og EU-midler. 
 

 
Fig. 1: Årlige støttebeløb - udvikling af beløbene [mio. euro] siden 2001 og prognose indtil 2027 
 
1.11 Formidling til og inddragelse af offentligheden 
(for detaljer se afsnit 9 i vandområdeplanen) 
Vandrammedirektivets krav om at inddrage offentligheden realiseres i Slesvig-Holsten, ligesom i de 
tilbageliggende planperioder, gennem fagråd for vanddistrikter (Flussgebietsbeiräte) og ar-
bejdsgrupper for de respektive områder. 
Inden for de 33 arbejdsgrupper har der siden 2002 deltaget de væsentlige korporationer og myndig-
heder samt interessegrupper og organisationer ved jævnlige møder i planlægning og gennemførelse 
af vandrammedirektivet. 
Det er her, de kan komme med deres foreslag til gennemførelse eller lægge idéer eller betænkelig-
heder frem for de udførende myndigheder. 
Det centrale oplysningsmedium er hjemmesiden  www.wrrl.schleswig-holstein.de. 

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


Udkastet til vandområdeplanen bliver nu, et år før dens officielle bekendtgørelse, fremlagt 
for en periode af seks måneder. På den måde får berørte og interesserde parter og perso-
ner mulighed for at gennemgå planerne og tage stilling. 
 
1.12 Ændringer i forhold til de tidligere fremlagte rapporter 
(for detaljer se afsnit 13 i vandområdeplanen) 
De foreliggende udkast forestiller opdateringer af dokumenter fra 2015. Dokumenterne blev gen-
nemgået og bedømt af EU-Kommissionen. På grund af kritik af de tyske rapporter blev der kørt en 
statsdækkende harmoniseringsproces inden for den "fælles arbejdsgruppe vand" (Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Wasser), så rapporterne blev indholdsmæssigt forbedret og harmoniseret. Der 
blev også foretaget ændringer i vurderingsprocedurer og databasis. 
Det skal understreges, at mange af de planlagte indsatser for forbedring - på trods af intensive 
bestræbelser - endnu ikke kunne gennemføres, og at gennemførte foranstaltninger hidtil næppe 
viser målbare effekter. Dette skyldes på den ene side intensivering af landbruget, bl.a. dyrkning af 
majs til foderstof- og energiproduktion, på den anden side det, at genindvandring af arter, som er 
specifikke for de forskellige typer af vandområder, kræver sin tid. Især belastning med næringsstoffer 
fra landbruget samt den manglende tilgænglighed af arealer til forbedring af vandområder forhindrer 
målopfyldelse. 
Resumé af sammenligning af vandområdeplanerne for den anden og tredje planperiode findes i 
afsnit 13. 
 
1.13 Tilbageblik på den forrige planperiode 
(for detaljer se afsnit 13 og 14 i vandområdeplanen) 
I den anden planperiode blev der gennemført et stort antal af tiltag. For årene 2016 - 2021 bliver der 
formentlig bevilget omkring 55 mio. euro. For den tredje planperiode 2022 - 2027 er det planlagt at 
investere yderligere 51,12 mio. euro i den økologiske forbedring af vandområder. 
 
I 2018 blev der allerede udarbejdet en "midtvejsrapport" om status for gennemførelse, der blev frem-
lagt for kabinettet og EU-Kommissionen. Den indeholdt et tilbageblik på gennemførte foranstaltnin-
ger, deres omkostninger og status for implementering. Rapportens konklusion var, at der kunne 
gennemføres langt færre foranstaltninger end det var planlagt. Der er stadig problemer med, at der 
mangler de nødvendige arealer. Dette skyldes arealkonkurrencen med projekter om infrastruktur, 
vindkraftplanlægning, biogasanlæg og landbruget, og det er derfor besværligt at sikre sø- og 
vandløbsnære arealer for beskyttelse af vandområderne. Hvad angår supplerende foranstaltninger 
for overfladevandområder, så gælder frivillighedsprincippet. Derfor kræver afstemningsprocesser 
med arealbrugerne, især når det drejer sig om omfattende foranstaltninger, en stor indsats - også 
fordi der ikke findes tilstrækkelig bevidsthed om beskyttelse af vandområder i befolkningen og 
accepten tit mangler hos de eventuelle indsatsansvarlige, der skal gennemføre indsatserne. 
Derudover opstår der ved nogle indsatser forsinkelser pga. mangel på velegnede 
planlægningsfirmaer (vedrørende antal og kapacitet), eller pga. lange godkendelsesprocesser. Her 
bliver det også synligt, at de personalemæssige ressourcer hos Kreis- og delstatsadministrationer 
er begrænsede og at det er svært at få fat i veluddannede fagfolk. 
 



Helt konkret ser status for gennemførelsen af foranstaltinger i de tre vandområdedistrikter ud som 
følgende: 
De fundamentale foranstaltninger er principielt gennemført. Her følger en oversigt over status for 
gennemførelsen af de supplerende foranstaltninger: 
Der er blevet gennemført omkring 100 indsatser til forbedring af spildevandsbehandling. Indsatser 
til begrænsning af diffuse stoftransporter til vandløb og søer blev der afsluttet på omkring 500 km². 
Til begrænsning af stoftransporter til grundvand er der på tidspunkt igangværende indsatser på 520 
km² ikke fredede arealer samt på 568 km² fredede arealer. 
I anden planperiode blev der skabt passage ved omkring 190 spærringer, ved yderligere 50 
spærringr er arbejderne igangværende. Indsatser til forbedring af vandløbenes struktur blev 
gennemført over en strækning på knap 170 km, aktuelt er der igangværende arbejder over knap 110 
km strækning. 
 
2. Væsentlige indhold af indsatsprogrammerne i Slesvig-Holsten 
Indsatsprogrammet tager højde for de følgende principper: 

• Valg af virkemidler sker på grundlag af en omfattende deficit- og årsagsanalyse, 
svarende til DPSIR-handlemåde (værktøj til beskrivelse af interaktioner mellem 
samfund og miljøet). 

• Indsatsprogrammet indeholder alle indsatser, der på baggrund af den 
nuværende viden er nødvendige til opfyldelse af vandområdeplanernes 
målsætninger (den såkaldte "fuld planlægning"). 

• Dette gælder både grundlæggende foranstaltninger ifølge vandsektorlovens § 82, 
stk. 3 (Wasserhaushaltsgesetz) (tilsvarende vandrammedirektivets artikel 11, stk. 
3) og supplerende foranstaltninger ifølge § 82, stk. 4 (vandrammedirektivets artikel 
11, stk. 4). Grundlæggende foranstaltninger bør ved lov gennemføres uafhængigt 
af den respektive belastnings- og tilstandssituation alle sådanne steder, hvor de er 
påkrævede ved lov eller pga. andre juridiske grundlag. Er de grundlæggende fo-
ranstaltninger ikke tilstrækkelige for at opfylde miljømålene for enkelte forekoms-
ter, så skal der planlægges supplerende foranstaltninger. 

• Indsatsprogrammet tager højde for igangværende planlægninger og aktiviteter - 
såfremt de er kendte -, der direkte eller indirekte kan have relevante påvirkninger 
på vandområderne. Dette gælder også foranstaltninger, planlængninger og aktivi-
teter, der ikke hører ind under vandforvaltningssektoren, f.eks. kommunale plan-
lægninger eller aktiviteter fra naturbeskyttelsen eller højvandsbeskyttelsen. Det 
blev som regel allerede sikret, at disse er i overenstemmelse med vandrammedi-
rektivets målsætninger, og de blev også gennemgået mht. eventuelle un-
derstøttende virkninger (synergier med vandrammedirektivets målsætninger). 

• Både ved indsatsplanlægning for gennemførelsen af EU´s vandrammedirektiv og 
ved den parallelt kørende indsatsplanlægning for gennemførelsen af EU´s overs-
vømmelsesdirektiv  undersøges, om de respektive indsatser er forenelige med de 
respektive målsætninger. 



• Indsatsprogrammet tager højde for havstrategidirektivets krav og indeholder foran-
staltninger, der bidrager til opfyldelse af havstrategidirektivet. 

• Indsatsprogrammet tager også højde for de vandrelaterede krav i  Natura 2000-
direktivet og indeholder foranstaltninger, der bidrager til opfyldelse af Natura 2000-
direktivet. 

• Ved valg af foranstaltninger følges de naturlige randbetingelser og tages den te-
kniske, juridiske og finansielle gennemførlighed samt princippet om omkostnings-
effektivitet i betragtning. 

• Proportionalitetsprincippet tages hensyn til. Ved denne fremgangsmåde undgås 
væsentlige anvendelsesmæssige begrænsninger. 

•  
2.1. Planlægning af indsatser 

(for detaljer se afsnit 2 i indsatsprogrammerne) 
Indsatsprogrammerne for de slesvig-holstenske vandområdedistrikter indeholder en lang række fo-
ranstaltninger til forbedring af overflade- og grundvandforekomster. Disse foranstaltninger harmoni-
seres på tværs af delstaterne. De er nødvendige for opfyldelse af miljømålene og skal gennemføres 
inden for den tredje planperiode, men også over en længere periode fremover. 
 
2.2 Prioriterede indsatsområder 
(for detaljer se afsnit 3 i indsatsprogrammerne) 
For at udpeje de prioriterede indsatsområder samles de enkelte indsatser under begrebet "nøg-
leindsatser". Disse blev indført for første gang af EU-Kommissionen i forbindelse med "Midtvejs-
rapporten 2012" (Zwischenbericht 2012 über den Fortschritt der Umsetzung der Maßnahmenpro-
gramme, af Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Ländliche Räume Schleswig-
Holstein, MELUR). 
Ved nøgleindsatser forstås de indsatser, der forventes at bevirke størstedelen af forbedringer mht. 
opfyldelsen af vandrammedirektivets målsætninger i den pågældende vandområdedistrikt. EU-Kom-
missionen udviklede en liste over almindelig anvendte typer af indsatser, som er vigtige og gen-
nemføres i de fleste af vandområdedistrikter. 
I den nationale harmonisieringsproces blev indsatstyperne ved LAWA-Midtvejsrapporten 2018 sam-
menfattet til "indsatsområder". Disse bruges også fremover ved rapportering 2020/2021. 
 
I Slesvig-Holsten har de følgende indsatsområder væsentlig betydning som prioriterede indsatser: 
• gendannelse af fri faunapassage ved omkring 1.250 spærrende bygningsværker 
• forbedring af vandområdernes hydromorfologi og struktur over en strækning af ca. 800 km 
• reduktion af kvælstoftilførsel til Vesterhavet og Østersøen med 4.900 tons samt reduktion af 
fosfortilførsel til ferskvandsområder og kystvande med 270 tons 
• tilpasning af gødskning til det omfang planterne optager, for at mindske udvaskning til 
grundvandet specielt i de følsomme områder 
• på indsatsområde "forurenende stoffer" især en forbedrede overvågning og kontrol ved an-
vendelse af plantebeskyttelsesmidler samt strategier til begræsning af anvendelse af plantebeskyt-
telsesmidler. 
 



Hvad angår overfladevandområder er der fortsat fokus på indsatser til besgrænsning af hydromor-
fologiske belastninger. Herunder hører f. eks. gendannelse af fri faunapassage ved spærringer og 
vandtekniske anlæg samt forbedring af vandområdernes og breddernes fysiske forhold. Der er y-
derligere fokus på indsatser til begrænsning af belastninger fra næringsstoffer fra diffuse kilder. Her 
udgør den nye nationale gødningsforordning en væsentlig indsats til begrænsning af næringsstof-
belastninger af grund- og overfladevandområder. Dens regler er nu landsdækkende forpligtende. 
Derudover er der også planlagt konceptionelle foranstaltninger, f.eks. rådgivning og kurser til opti-
mering af driften af spildevandsanlæg eller til vedligeholdelse af vandområder. 
 
Angående grundvandet indeholder indsatsprogrammet, ligesom i de forrige planperioder, primært 
indsatser til reduktion af næringsstoftilførsel fra diffuse kilder. Der er specielt fokus på rådgivning for 
landbruget, som blev skræddersyet til beskyttelse af vandområder. Denne rådgivning om 
vandbeskyttelse har været tilbudt siden 2008, den er med succes blevet indført og er i dag 
veletableret praksis. Den er nu blevet udvidet med søerne og vil også gennemføres fremover. Om 
og i hvilket omfang der - ud over rådgivning - fremover kan tilbydes specifikke foranstaltninger 
vedrørende miljøvenligt landbrug, kan ikke siges på nuværende tidspunkt.  Gødningsforordning, 
rådgivning om landbrugsmetoder der skåner vandområderne samt - i givet fald - nye foranstaltninger 
vedrørende miljøvenligt landbrug vil yderligere bidrage til begrænsning af tilførsel af næringsstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler. 
 
2.3 Usikkerheder ved planlægning og gennemførelse af indsatser  og ved prognose om 
målopfyldelse 
(for detaljer se afsnit 7.2.1 i vandområdeplanen) 
Planlægningsprocessen, gennemførelsen af indsatser og dermed også målopfyldelsen er præget af 
en række usikkerheder. Her har man i den nationale proces identificeret de følgende aspekter: 
 
Usikkerheder ved valg af indsatser: 
Det er i praksis stadig en krævende opgave at identificere og vælge de nødvendige indsatser for at 
opnå en god tilstand eller et godt potentiale - af følgende årsag: 
Årsagerne til belastninger af vandområder kan ikke eller kun med urimelig stort besvær identificeres. 
Ved sammentræf af flere forskellige slags belastning i en vandforekomst er det uklart, på hvilken 
måde de påvirker hinanden. 
Der mangler tilstrækkelig viden om naturlige processer. 
Det sker også, at belastningerne er kendte, men at der pga. belastningens art ikke kan afledes nogen 
realiserbare indsatser, for de står (endnu) ikke til rådighed. Den tekniske videreudvikling kan ikke 
forudses. 
 
Usikkerheder ved gennemførelse af indsatser: 
Der mangler arealer til gennemførelse af de nødvendige indsatser. 
Tilladelsesprocedurer er ofte komplekse, berørte personer gør brug af juridisk beskyttelse, så det 
kan ikke vurderes, hvor lang tid gennemførelsesprocessen tager. 
Der mangler personalemæssige og / eller finansielle ressourcer til gennemførelse af indsatser, f. 
eks. for at finde velkvalificerede virksomheder til de respektive opgaver, men også til planlægning, 
udstedelse af påbud, håndhævelse osv. af indsatser. 



Demografisk udvikling på regionalt eller lokalt niveau gør, at planlagte indsatser til sidst bliver u-
forholdsmæssige eller samfundsøkonomisk set urimelige. 
 
Usikkerheder ved målopfyldelse: 
Effekten af planlagte indsatser er vanskeligt præcist at vurdere, enten fordi der fra faglig side ikke 
eksisterer tilstrækkelig viden, eller fordi de forrige planperioder ikke varede længe nok for en præcis 
vurdering. Her spiller også påvirkning af de naturlige forhold ind. 
Prognosen over, indenfor hvilket tidsrum opnåelse af en god tilstand kan anses for realistisk, er 
forbundet med usikkerhed pga. manglende viden om naturlige processer og / eller effekten af de 
planlagte indsatser. 
Klimaforandringen bliver i stigende grad til en usikkerhedsfaktor med dens ekstremvejr (oversvøm-
melser, voldsomme regnskyl, tørkeperioder og for lav vandstand). Den påvirker vandområdernes 
anvendelse og vandforekomsternes tilstand. Nogle vandområder ligger tørre i længere perioder, el-
ler brakvandszonen forskydes. 
Målopfyldelse er pga. ændringer i listen af prioritære stoffer i EU-direktivet om miljøkvalitetskrav ikke 
forudsigelig. 
De invasive arter er i fremgang. For deres effekt på vandområdernes artssammensætning og på 
opnåelse af den gode økologiske tilstand kan der på nuværende tidspunkt ikke afgives en holdbar 
vurdering. 
 
3. Væsentlige indhold  i miljørapporterne om den strategiske miljøvurdering (Strategische 
Umweltprüfung) i Slesvig-Holsten 
3.1 Formålet med den strategiske miljøvurdering og metodisk fremgangsmåde 
Formålet med den strategiske miljøvurdering er at identificere og bedømme indsatsprogrammets 
effekter på miljøet. Forpligtelsen til gennemførelse af en sådan procedure følger af lov om VVM-
redegørelse (Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz, UVPG). I den forbindelse skal der betragtes 
de følgende beskyttelsesgoder: 

• mennesker, især menneskernes helbred 
• dyr, planter og biologisk mangfoldighed 
• (ikke-befastede) arealer og jordbund 
• vand, luft, klima og landskab 
• kulturarvet og andre materielle goder, 

hvortil også er medregnet eventuelle vekselvirkninger mellem disse beskyttelsesgoder. 
 
I miljørapporten redegøres for de planlagte indsatsers samlede positive og negative miljøvirkninger. 
Gennemførelse af den strategiske miljøvurdering og udarbejdelse af miljørapporten blev udliciteret 
til en virksomhed, der har bred erfaring med opgaven. 
 
3.2 Resultater af miljøvurderinger 
(for detaljer se afsnit 7 i miljørapporterne) 
Pga. indsatsprogrammets målsætning at opnå en økologisk forbedring af vandområderne 
findes der overvejende positive effekter på de miljøgoder menneskernes helbred samt dyr, planter 
og biologisk mangfoldighed. 



Indsatsprogrammernes mange forskellige indsatser blev i forbindelse med miljøvurderingen samlet 
til grupper af indsatser med lignende effekter. Der blev dannet 20 grupper, som blev vurderet efter 
deres effekter. 
Alt i alt er der ikke fundet nogen væsentlige ændringer i forhold til den forrige miljørapport. 
Ser man på helheden af alle de miljømål, så kan man ved gennemførelse af indsatsprogrammet 
forvente langt overvejende positive, og endda meget positive miljøeffekter. Faktorerne arealkrav og 
jordforsegling gør, at miljømålene "sparsommelig omgang med jord og jordbund", "sikret praktisering 
af land- og skovbrug" og "bevaring af over- og underjordisk beliggende kultur- og  bygningsminder 
samt arkæologiske fundsteder" eventuelt kan være negativt påvirket. Her skal der i de efterfølgende 
juridiske tilladelsesprocedurer undersøges, i hvilken grad de eventuelt negative effekter kan undgås, 
begrænses eller kompenseres. 
Alle andre grupper af indsatser til vandrammedirektivets gennemførelse viser neutrale eller positive 
virkninger. Det samlede resultat for miljøvirkninger af indsatsprogrammerne er blevet vurderet 
som positiv. Der er ikke krav om ændringer eller tilpasninger. 
 


