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Vingsted, den 25. november 2020

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til ændring af Miljøvurderingsbekendtgørelsen J.nr. 2020-13327:
Indledningsvis vil jeg takke for muligheden på Danmarks Sportsfiskerforbunds vegne at
afgive høringssvar i ovennævnte sag.

Udkast til bekendtgørelsen indeholder mange fornuftige ændringer og forbedringer.
DSF vil dog gøre Ministeriet opmærksom på en væsentlig mangel i det fremsendte udkast.
I afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra 17. april 2020, Sagsnr. 18/05480 Klagenummer: 1001496 (Bilag 1) fremgår det at der ved udarbejdelse af vandløbsregulativer skal foretages
en miljøvurdering.
Danmarks Sportsfiskerforbund er af den overbevisning, at der i udkastets kapitel 5,
samordning af vurderinger, også skal tilføjes EU’s vandrammedirektiv, der er udmøntet i
den danske lovgivning i Lov om vandplanlægning.
Det fremgår af MFKNs afgørelse at myndigheden skal foretage en Strategisk Miljø
Vurdering ved udarbejdelse af vandløbsregulativer efter vandløbsloven.
I bekendtgørelsesudkastet er der i § 6 stk. 2 alene opremset en række bekkendtgørelser,
der alle har baggrund i Habitatdirektivet, der er implementeret ved BEK nr 1595 af
06/12/2018 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Det fremgår af MFKN´s afgørelse, at Vandrammedrektivets krav om opnåelse af de
fastsatte miljømål, samt undgå forringelser af vandområderne, skal respekteres ved
udarbejdelse af vandløbsregulativer.
Det fremgår desuden, at vandløbslovens § 1, stk. 1, at loven har til formål at sikre, at
vandløb kan benyttes til afledning af vand. Det fremgår videre af lovens § 1, stk. 2, at
fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen
til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden
lovgivning.
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker hertil i afgørelsen, at loven dermed
forudsætter, at formålet om afledning af vand skal ske inden for rammerne af de
miljømæssige krav til vandløb. De miljømæssige hensyn er først og fremmest fastsat ved
miljømålene til vandløb (vandområdeplanerne), habitatdirektivet og i beskyttelsen efter
naturbeskyttelseslovens § 3.
Det er derfor Danmarks Sportsfiskerforbunds overbevisning at det bør fremgå af den
endelige bekendtgørelse, at hensynet til opfyldelse af Vandrammedirektivets krav og
hensyn, skal indarbejdes i den fremtidige miljøvurderingsbekendtgørelse.
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