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Den 29. oktober 2017 

 

Kommunernes Landsforening 

Collective Impact    

Att.: Lars Kaalund (laka@kl.dk)  

 

 

   

   

 

Kære Jørn Pedersen og Søren Møller 

 

Mange tak for jeres brev af 20. september 2017 om multifunktionelle 

vådområdeprojekter. 

 

Jeg er helt enig i, at konkurrencen om arealer i Danmark hele tiden skærpes, og at 

man er nødt til at tænke i baner, hvor det samme areal kan udnyttes til flere formål 

på samme tid. 

 

Som I også bemærker, er det netop tankegangen bag Naturpakkens 

synergiprojekter. Vi har her skabt en mulighed for at samtænke forskellige formål 

og for at fjerne de barrierer, der er for at bruge flere forskellige finansieringskilder 

til multifunktionelle projekter. I første runde blev der bevilget 9 projekter for 25 

mio. kr., som mobiliserede over 90 mio. kr. fra andre kilder. Og nu er der afsat 

yderligere 10 mio. kr. for 2017 for at følge op på den gode ide. Jeg er også enig i, at 

jordfordeling er et effektivt middel til at fremme mange naturprojekter. Det er 

også derfor, at regeringen under Naturpakken har afsat 8 millioner kroner hertil i 

forbindelse med vådområdeprojekter. 

 

Jeg ved, at den Nationale Styregruppe for vådområder allerede har drøftet 

muligheden for synergi i vådområdeprojekterne. Jeg vil derfor opfordre 

Styregruppen til at udarbejde et kommissorium for en arbejdsgruppe, der kan 

belyse barrierer og muligheder for at introducere den multifunktionelle tankegang 

i en vådområdeindsats i næste generation af vandområdeplanerne (2021-2027), 

samt at vurdere gevinster og omkostninger, herunder konsekvenser for 

målopfyldelsen på forskellige områder, f.eks. kvælstof. Kvælstofreduktionen er en 

vigtig prioritet, der skal fastholdes, som det fremgår af Fødevare- og 

landbrugspakken. 

 

Samtidig skal det undersøges, hvilke ændringer i EU-lovgivningen og/eller det 

danske landdistriktsprogram vi i givet fald skal arbejde for, for at skabe de bedst 

mulige forudsætninger for multifunktionelle projekter. Jeg er enig i, at tidlig 

interessevaretagelse er vigtig. 

 

Med venlig hilsen 

 
Esben Lunde Larsen 
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