Vand- og Natura2000 planer
Vand – og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen retter sig
mod at forbedre levesteder for dyr og planter, men også mod at sikre grundvandet.

Vandplaner
EU kræver bedre vandløb og søer i alle medlemslande inden udgangen af 2015. Det betyder, at vi
også i Danmark skal lave mange forbedringer i vandløb og søer i de kommende år. Miljøministeriet
har den 22. december 2011 offentliggjort de vandplaner, der fortæller, hvor gode de danske vandløb
og søer skal være. Nu skal kommunerne i gang med at forbedre vandløbene og søerne og sikre
grundvandet.

Vandløb, søer og fjorde i EU skal gøres bedre
Vandløb og søer i EU skal have det bedre inden udgangen af 2015. Det er blevet bestemt i et direktiv fra EU
(vandramme-direktivet). Målet er et rigt plante- og dyreliv i næsten alle vandløb og søer. Også i de mange
vandløb og søer, som i dag ikke har det så godt.
Det betyder, at der skal laves mange forbedringer i EU’s vandløb og søer i de kommende år.

Bedre vandløb og søer i Danmark
Kravet om bedre vandløb og søer gælder også for Danmark. Pæne vandløb skal gøres bedre. Kedelige vandløb
og kanaler skal omdannes til gode vandløb. Søer skal have klart vand.
Forbedringerne skal give et bedre dyre- og planteliv i vores ferske vande. Det bliver et stort og spændende arbejde.

Staten lægger linjen i vandplanerne
Staten har bestemt, hvor gode de danske vandløb og søer skal være. Det sker ved, at der fastsættes mål for
miljøet i de enkelte vandløb.
Vandplanerne omtaler de enkelte vandløb og søer. Dels om hvordan de har det (status), og dels om hvor gode
de skal være (tilstand).

Kommunerne skal gøre arbejdet
Kommunerne skal gøre det praktiske arbejde i vandløbene og søerne, så Danmark kan leve op til vandplanerne
inden udgangen af 2015. Handleplanerne skal vise, hvordan vandplanernes mål skal nås.
Inden den 22. juni 2012 skal kommunerne finde ud af, hvordan arbejdet skal udføres i de enkelte vandløb og
søer, så de kan leve op til statens mål. Dette skal beskrives i de handleplaner, som kommunerne skal lave.
Efter den offentlige høringsfase og den endelige vedtagelse af handleplanerne, skal kommunerne i gang med
arbejdet ude i vandløbene og søerne.
Arbejdet i vandløb og søer kræver 3 vigtige ting:
Lodsejerne skal være med til at lægge planer for, hvordan vandløb og søer kan formes ude i naturen.
De aftalte arbejder skal beskrives i projekter, som skal godkendes af staten.
Vedligeholdelsen skal ændres i udvalgte vandløb og nogle steder skal der gennemføres restaurering.
Først derefter kan de ønskede planter og dyr indfinde sig, og kommunerne kan vise, om de lever op til kravene
fra staten og EU.
Der bliver travlt, når kommunerne skal opfylde målene for alle vandløbene inden udgangen af 2015.

Herning Kommune er allerede i gang
I Herning Kommune er vi allerede i gang med at gøre vandløbene bedre.
I 2011 forbedrede vi strækninger i Vorgod Å og Fjederholt Å i samarbejde med Naturstyrelsen. Der er også sket
forbedringer i Gindeskov Bæk, Sunds Nørreå og Birkmose Bæk. Forbedringerne skete i samarbejde med lodsejerne.

Kommunerne arbejder sammen om Von Å
Der er et stort naturgenopretningsprojekt på vej ved Von Å vest for Kibæk. Her arbejder vi sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune om at gøre Von Å til et bedre vandløb.

Etablering af vådområder
Som en vigtig del af vandplanindsatsen er kommunen nu i gang med at undersøge muligheden for at etablere
et vådområde i Karstoft Å på ca. 100 ha.

Både kommunen og lodsejere kan søge om finansiering af projekter.

Hvis du vil vide mere om vandplaner
læs mere på Miljøministeriets hjemmeside

Natura2000-planer
Miljøministeriet udsendte den 8. december 2011 en Natura2000 plan for hvert af landets 246 Natura
2000-områder. Målet er at stoppe tilbagegangen og forbedre den natur, der er omfattet af EU’s direktiver om beskyttelse af natur. Nu skal vi lave en handleplan for hver af kommunens 7 Natura
2000-områder. Handleplanen fortæller, hvordan vi vil beskytte områderne.

Natura 2000
Natura 2000-områderne har en særlig natur, som ligger i nogle af de største og mest sårbare af kommunens
naturområder. Derfor indgår både områder til lands og til vands. I kommunen har vi 7 Natura2000 områder:
Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder
Sdr. Feldborg Plantage
Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede
Borris Hede
Skjern Å
Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage
Ovstrup Hede med Røjen Bæk

Natura 2000-planen
Miljøministeriet har lavet en Natura 2000-plan for hvert af de 7 områder. Planen beskriver naturen i et Natura
2000-område, vurderer tilstanden og de påvirkninger, der gør, at den eksisterende naturkvalitet ikke kan opretholdes på længere sigt.
Centralt i planen er et indsatsprogram, som kommunerne, offentlige lodsejere og statslige myndigheder skal
gennemføre for at vende en negativ udvikling i naturen. Indsatsen gælder for perioden 2012-2015. Formålet er
at sikre "gunstig bevaringsstatus" for de særligt udpegede dyr, planter og deres levesteder i hvert enkelt område. Vi forventer, at planerne er færdige og godkendte senest 8. december 2012.
Vigtige rettesnore for de første Natura 2000-planer er:
• Sikring af naturtilstanden på enge, heder og overdrev mod tilgroning og gødning
• Sikring af de små naturarealer
• Indsats for særligt truede naturtyper og arter
Du kan læse mere om Natura 2000-planer på Miljøministeriets hjemmeside

Handleplan
Natura 2000-planerne er nu godkendte og der skal laves en handleplan for hvert område. Vi skal prioritere indsatsen i forhold til trusler og målrette den arter og levesteder. Handleplanen skal også vise hvor, i hvilken rækkefølge og med hvilke midler, vi vil gøre det. Det vil ske i samarbejde med vores nabokommuner og statslige
jordejere, som vi deler Natura 2000-områder med.
Handleplanerne vil komme i en 8 ugers offentlig høring senest den 8. juni 2012.
En vifte af redskaber skal hjælpe til, at handleplanerne bliver til noget. Et vigtigt instrument er ordninger, som
giver økonomisk støtte til landmænd og andre lodsejere. Støtte gives blandt andet til at skære træer og buske
ned, græsning eller høslæt og stop for brug af gødning og pesticider og ændring af vandstanden.
Andre tiltag kan være udlæg af randzoner til følsom natur, nye vandhuller til bl.a. padder eller at sikre følsomme arter mod forstyrrelser. Kommunen vil i de kommende år få en vigtig rolle, når vi skal samarbejde med
jordejere om drift og andre tiltag for at leve op til planen.

Vandplaner
Indsatsprogram som Herning Kommune
skal løfte i 1. planperiode (til og med
2015):

Forslag til Vandplaner

Endelige
Vandplaner

Vandløb
Fjernelse af fysiske spærringer i vandløb,
antal
Ændret vandløbsvedligeholdelse
Ophør vandløbsvedligeholdelse
Genåbning af rørlagte vandløb
Restaurering
Punktkilder
Regnvandsbetingede udløb, antal

41

?

203 km
13 km
42 km
12

24 km
115 km
1 km
8 km
6

Spredt bebyggelse, antal
Søer
Restaurering (Gødstrup Sø), antal

0
1

329
1

Kystvande
Vådområder til kvælstoffjernelse, foreløbigt estimat
100 ha
fordelt på 1 projekt

1

1 (Karstoft Å)

Natura 2000
Indsatsprogram som Herning tillægges den højeste prioritet i 1. planperiode fra
2010-2015
Rydning, fjernelse af
uønsket opvækst

Herunder bekæmpelse af invasive
arter (indslæbte arter)

Forbedring af hydrologi

Fx ved at standse dræning,
genoprette vandløb, fjerne diger

Ekstensiv drift

Fx indførsel eller opretholdelse af
græsning, høslet mm.

Sikring af arealer

Sikring af natur der ikke pt. er
beskyttet

Reducere forstyrrelser

Fx færdsel, sejlads og jagt

Forbedring/sikring af
levesteder

Fx ved etablering af vandhuller,
sikring af redetræer eller større
fouragerings- eller yngleområder

