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Indsigelse mod Natura 2000 planer
Bestyrelsen for Øvre Suså Vandløbslaug gør hermed af principielle grunde indsigelse mod de af kommunen
fremlagte Natura 2000 planer
Indsigelsen begrundes i at der ikke er gennemført den konsekvensberegning af planerne som kommunen
er pålagt at foretage, for at vurdere om de med planerne forbundne omkostninger ,lokalt tilgodeser
formålet samt om økonomi ved gennemførelsen samt at det forventede erstatningsbeløb, kan ligge inden
for den af ministeriet afsatte ramme.
Fakta er at der af ministeriet er igangsat tre initiativer der ikke er koordineret på tros af at de tre
foreliggende planers gennemførelse har og vil have modsat rettede virkninger, Natura 2000 planer,
Vandplaner og pålæg om klimasikring mod tabsgivende oversvømmelser, bør underkastes en holistisk
behandling således at de nødvendige resurser anvendes korrekt prioriteret.
Da de tre initiativer som miljøstyrelsen har iværksat , tidsmæssigt er sket over en lang periode, er det
naturligt at ny viden og erkendelser sætter spørgsmålstegn ved en række forudsætninger der ligger i de tre
planer. Det gælder den overordnede tolkning og udmøntning af EU direktiver, nye erkendelser om en
række faktorers virkning på miljøtilstanden, herunder vægtning af kvælstof og fosfor, i fjorde, søer og
vandløb, hvilket på tros af base line også bør ses i sammenhæng med effekten af den for tiden foretagne
gennemførelse af kloakering af det åbne land. Ligeledes findes ny viden om flora og faunas livsbetingelser i
relation til vandvejenes vedligeholdelse , fysisk udformning i form af promille fald og dermed vandføring ,
samt sidst men ikke mindst lov 1505 der pålægger at klimasikre mod tabsgivende oversvømmelser af byer
og opland. De indtrufne klimaændringer der stiller krav om mindst 20%større vandafledning dette skal
tillægges indflydelsen af den voldsomme urbanisering der er sket siden 1950'erne. En sådan klimasikring
stiller krav om en generel genberegning af de nuværende vandløbsregulativers vandaflednings kapacitet
for de enkelte vandoplande. Dette vil helt sikkert kræve fysiske reguleringer af vandvejene ,som igen vil
kræve en tilpasning af natura 2000 hensyn, såvel som den nødvendige drifts og vedligeholdelse af
vandplanerne.
Øvre Suså Vandløbslaug henstiller derfor kommunen om at opfordre ministeren til at nedsætte et uvildigt
sagkyndigt udvalg der i løbet af kort tid kan fremlægger en plan der integrere udmøntningen af Natura,vand- og klimaplaner , planer der lever op til ånden i EU direktiver, og som tager udgangspunkt i ikke
gamle, men aktuelle data for fjorde, søer og vandløb. Kun en sådan Holistisk afvejet plan kan sikre
samfundet en prioriteret indsats til gavn for såvel samfundet, herunder såvel erhverv befolkning og natur.
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