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)e iiyc vand
en udlnber af e

Hfe vandplaner, der har
^nhering, og som menes
•ppivirke onikring 7.300
liletervaiidlebi Danmark,
nflere sidcr bievet kriti-

Kfor at v^rc t strid med

HlVQiedninger -desdkaldte

jfevedanken er, at Milje*
ptoerieT i sin udpegntng
l^rtolkerEU svejledning
pudpeger ah for mange
jpdleb som »naturiige«,
pefierfolgende skai have

kV^lfiUU

reducerede eller helt ophort
vediigeholdelse, mens alt for
fd vandlob er udpeget som
modlficercde eller stierkt

modiflcerede vandiob, der

fortsat skai vedligeholdes.
Og det kommer ikke bag

pS juraprofessor Peter Pagh,
Kebenhavns Unlversitet,
hvis kriiikerne har ret.

- Udpegningerne kan med
en vis ret siges at vaere en
udlober af den enerAdende

praksis, man bar praktiseret

fra Miljoministeriets em
bedsfolks side siden 1970

AJtsS • man har gjort, som
man selv bedst synes - og
uden juridisk hjemmel til
det, siger Peter Pagli

Lempelse - ikke skaeipetse
Juraprofessoren forkJarer, at
vandrammedirektivei - i mod-

ssetning til de gamle vand-dl-
rektiver *overlader medlems

staterne ct vidtgdende skon
forat fastleegge, hvilkekravder
stilles til v^dkvalitetenfor de

enkelte vandomrfider.

- Uanset, vandrammedi-
rektivet indebaerer en lem

pelse, bar Miljoministeriet
fSet det fremstillet som om,

vandrammedirektivei er en

skajrpelse.OgpSgrundlag af
denne fejlagtige udlsegning
af reglerne er man pSbe-
gyndtkloakeringafsommer-
husomrSderne og fril«gning
af rorlagte vandlob, som om
disse tiitag var kfcEvet efter
vandrammedirektivei. siger
Peter Pagh.

- Hertil rnS anfores, tilfo-

jer ban, at disse tiitag ikke er
pSkrsevetaf vandrammedi
rektivei. og at de retlige kon-
sekvenser af vandrammedi
rektivei i ovrigt forst kcndes,
nSr vandplanerne er endelig
vedtaget.

Ministeransvar

Modsat tidligere tiders be-
kendtgorelser ogvejledninger

I I •FormSlet med EU's fiskevandsdirektiv er at fest-
satte felles krav til vandkvalitet.

1Oirektivet angJr ifalge artikel 1 kvaliteten af
ferskvand i de vandomrSder, medlemsstaterne
udpeger som omrSder, der kraever beskyttelse
eller forbedring for at vaere egnet til, at fisk kan
(eve deri.

IPrincipielt kan direktivet omfatte alle fersk-
vandsomrSder, men direktivets regler indskraen-
ker sig til regler for laksefiskvande og karpefisk-
vande.

I Efter direktivets artikel 4 skulle medlemsstater
ne senest i juli 1980 have udpeget de vandom-
r3der, der efter direktivet er klassificeret som
laksefiskvande eller karpefiskvande.

I Manglende udpegning eller utilstraekkelig
udpegning udgar efter EF-domstolens praksis et
traktatbrud.

i Direktivet udleber 22, december 2013.

Kitde: Peter Pagh

r Vi er et haederligt
ministerium
Ificedirektor Hetle Pils-
jaard, Naturstyreisen,
'mm p3 juraprofessor
Peter Paghs kritik af
vandrammedirektivets
implementering:

Wjt Der er fremsat mange
forskeliige synspunkter

mmlden at implemeniere
iisidranimediiektivet pSgen-

nem Srene. Iden forellggende
kritik fra Peter Pagh stSr det
ikke helt klart, om kritikken

denne gang er.at vigor forme-
get eller for lidt, men jegkan
forsikre om. at Naturstyreisen
goraltfor, at deendeligevand-
planer kommer til at ligge in-
den for rammerne af vand

rammedirektivei.

I forhold til Peter Paghs

anklager om magtmisbrug
og svindei kan jeg kun afvise
pistandene. Pagh har igen-
nem mange Sr ikke v®ret helt
enig i, hvordan Miljoministe-
riet implementerer direktiwr I
dansklovgivning. Men jegkan
forsikre. at vi er et h^erligt
ininisteriuni, der ger. hvad vi
kan og skal.
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fra Miliorninisteriet.der#
fseldet ined vandplanen

kan kan

hffinge op pA sagcn, pointerer
jrofessorcn

Vandplaneme harvaereliof
fenllig boring.Ognu skalkon

unerne pA el udspiinkt udar
bejde haiidlepianerefier, hvad
ministeren beslutter sig for.

- Og mon ikkedel vU vaereet
godt gaet, at der kan komme en
masse sager i kolvandet pS alt
dette. Der lil i hvert fald v«re

ankemuligheder, siger Peter
Pagh. l-i

Side 7

rugstoppen
vidste besked
• Konklusioderne.i juraprofessor Peter

Irlgbievet brugt
mentation iniod. hvad der cr bievet pAduttet laro
bruget af miijekrav gcnnemaicnc. iyderkilLtkkenh»
tidligere medium af Landbrugsraadet.

- Landbrugstoppen har vUlet dtckke over egen
uform&en, lyder bans anklage.

Lss mere 1 tirsdagens
Effektivt Landbrug
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