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Hvad er formålet med vandområdeplanerne?
EU’s medlemslande vedtog i år 2000 vandrammedirektivet, der har til formål at sikre, at alt vand opnår ”god tilstand”. Derfor skal Danmark og de
øvrige medlemslande udarbejde vandområdeplaner og tilhørende indsatsprogrammer, der skal sikre renere vand og bedre forhold i vandløb, søer,
den kystnære del af havet (kystvande) og grundvand.

Forventet tidsplan for vandområdeplanerne 2021-2027
December 2021
Vandområdeplanerne med tilhørende bekendtgørelser og miljørapport sendes i ekstern høring

Hvad betyder god tilstand?
God tilstand er opnået for overfladevand, når både den økologiske tilstand
og den kemiske tilstand er god, og for grundvand når både den kvantitative tilstand og den kemiske tilstand er god. For kunstige og stærkt modificerede vandområder er miljømålet godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand.

Januar/februar 2022
Præsentation af indholdet for
hovedinteressenter, samt
regionale møder

Hvordan er tilstanden i det danske vandmiljø?
Der er stadig lang vej til målet om god tilstand. Den positive udvikling, der
sås som følge af bl.a. forbedret spildevandsrensning i 1990’erne og
00'erne, er stagneret de seneste ca. 10 år. Det betyder ikke, at de indsatser, der gennemføres, ikke virker. Men effekten tager lang tid, der findes
ingen hurtige løsninger og der er behov for mere handling.

Juni 2022
Frist for høringssvar (6. mdr.
efter udsendelse i høring)

December 2022

Når vi i mål med tredje generation af vandområdeplaner?
Regeringens forslag til vandområdeplanerne skal sikre, at Danmark efterlever EU's vandrammedirektivet. Vandområdeplanerne er opdelt i to spor:
1) Implementeringsspor hvor der iværksættes kendte, veldokumenterede
indsatser, hvor det fornødne faglige grundlag for indsatserne er på plads.
2) Udviklingssporet skal sikre grundlag for stillingtagen og gennemførelse
af resterende indsatser frem mod 2027. Ved et genbesøg i 2023/24 vil den
resterende indsats fastlægges pba. udviklingsprojekterne.

Endelige vandområdeplaner
offentliggøres

Januar 2023
Vandområdeplanerne indrapporteres til EU-kommissionen

2023/2024
Genbesøg og stillingtagen til evt.
resterende indsatsbehov
Spor 2:
Udvikling
Spor 1:
Implentering

Gennemførelse af
Genbesøg resterende indsats
2023/24
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