Konferencen om Vand- og Naturplaner på Halkær Kro den 28. november 2010
Udvalgte budskaber fra oplægsholdere og deltagere
Nogle af budskaberne fra oplægsholdere og deltagere på konferencen var blandt andet:
Vand- og naturplanerne er sendt i offentlig høring indtil den 6. april. I høringsperioden
opfordres alle med interesse herfor til at indsende høringssvar til planerne (se hvordan på
www.blst.dk).
Foreninger, der har sendt høringssvar ind i forbindelse med kommunernes tekniske
forhøring i foråret 2010, skal indsende deres høringssvar på ny.
Det kan være en god idé for de grønne råd at drøfte hvilke emner, der er relevante at
sende til Miljøcentrene omkring Vand- og naturplanerne og hvilke emner, fx forslag til
handlinger, der er for konkrete til, at Miljøcentrene vil kunne behandle dem og som i
stedet vil være relevante at sende ind, når kommunernes handleplaner kommer i høring.
Foreninger kan overveje at samarbejde med andre afdelinger om høringssvar på tværs af
hele regionen, så flere med samme interesser har mulighed for at bidrage med forskellig
viden.
Udover opgaven med at udarbejde handleplaner og igangsætte projekter som følge af
vand- og naturplanerne, har kommunerne ansvaret for naturpleje på fx § 3 natur og har
endvidere interesse i at fremme naturformidling, friluftsliv og adgang til naturen for
borgere.
Det er en udfordring at få målene i vand- og naturplanerne til at passe sammen med de
midler, der er afsat gennem Grøn Vækst og Landdistriktsmidlerne.
Ved projektarbejde er det vigtigt at inddrage interessenterne tidligt, at skabe dialog på
tværs af interesseforskelle, at tænke stort og alsidigt, at fokusere på de positive ting, at
acceptere at ikke alle ideer nødvendigvis er mulige at gennemføre og ikke mindst at drikke
MEGET KAFFE – dvs. at bruge mange kræfter på kontinuerligt at fremme dialog.
Det er vigtigt at bryde grænser mellem forskellige interesseorganisationer og myndigheder.
Erfaringer fra flere lystfiskere er, at det er vigtigt at opbygge tillid gennem dialog, at have
en positiv holdning, at veje hvilke emner det er værd at arbejde for og acceptere, at ikke alt
er muligt uden at begynde at lave mudderkastning.
Det er vigtigt, at myndighederne inddrager lokalbefolkningen og lytter til de erfaringer, de
har, når der skal udføres projekter.
Kommunerne skal samarbejde omkring projekter, der går på tværs af kommunegrænser
eller projekter, der ligger i én kommune, hvor miljøpåvirkninger kommer fra en anden
kommune. Samarbejdet sker ud fra rammer i lovgivningen.
Det er vigtigt at knytte vand- og naturprojekter sammen med rekreative muligheder, så
projekter både løser miljøproblemer og forbedrer adgangen til naturen samt natur- og
kulturformidling.
Ideer til projekter er en tidlig dialog med berørte lodsejere, fx en tidlig udmelding om
ønsker til køb af jord, tæt koblet med målrettet information i den rette form.
Notat af intay, den 30. november 2010
Konferencen blev afholdt af FiskeriLAG Midt-Nord i samarbejde med
de grønne råd i Brønderslev, Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Viborg og Mariagerfjord kommuner.

