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Til formænd for Teknik- og Miludvalg
i Sekretariatskommunerne
Cc: Miljø- og Fødevareministeren

Vandrådsmedlemmerne skal have tid til at løse deres opgaver
Kære formand for Teknik- og Miljøudvalget

Vandrådene arbejder i øjeblikket med at gennemgå de vandløb, som er taget med i vandområdeplanerne, hvilket er en vigtig del af aftalen om Fødevare- og landbrugspakken.
Opgaven er vanskelig, og der har været mange forskellige udfordringer og fejlfortolkninger i forbindelse med håndteringen.
Vandråd og kommuner har helt frem til den 31. december 2017 til at få afsluttet opgaverne. Miljøog fødevareministeren har for nylig understreget, at der ingen grund er til at haste opgaven igennem, og Miljøstyrelsens vejledning slår det samme fast. Ud fra tilbagemeldinger fra vores repræsentanter fra vandrådene er det vores indtryk, at arbejdet forløber rigtig godt nogle steder, mens det
andre steder går meget tungt, og at hele processen er ved at køre af sporet i en række vandråd.
Et væsentligt problem mange steder er, at tidsplanen er helt urimelig indsnævret. Nogle steder har
vandrådene sidste møde allerede i september – og her er det vigtigt at erindre, at opgave 2 (karakterisering af vandløbene som enten naturlige, kunstige eller stærkt modificerede) først er startet op i
august.
Vi finder det helt urimeligt, at vores repræsentanter ikke alle steder får mulighed for at medvirke til
en kvalificering af vandløbstemaet, grundet en forceret proces, der alene har ophæng i den kommunale planlægning:
 For det første har mange af vores medlemmer haft store problemer med at deltage i møder i
august grundet høst. Det kunne man have taget højde for i planlægningen.
 For det andet har vi ikke mulighed for at klæde vores medlemmer ordentligt på med faglig viden i
tide. Vi og vores medlemmer har grundet markarbejdet ikke mulighed for at gå opgaverne igennem før ind i september – og da er det helt eller delvist for sent i nogle vandrådsområder, grundet den indskrænkede tidsplan, der er gældende mange steder.
 For det tredje er det ikke realistisk endsige praktisk muligt at gennemgå og vurdere de mange
tusinde km vandløb i løbet af få møder og med en tidshorisont på 1-2 måneder.

Vi skal derfor kraftigt opfordre til, at vandrådenes arbejdsgang tilpasses den stillede opgave og
behovet for at sikre grundig inddragelse af vandrådsrepræsentanterne. Konkret betyder det, at
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vandrådene får den rette tid til at løse opgaven. Det er useriøst kun at afsætte få måneder. En god
start vil i den sammenhæng være at drøfte det faktiske behov i det enkelte vandråd, med udgangspunkt i opgavens omfang og kompleksitet samt repræsentanternes muligheder, og ikke alene ud fra
mødekalenderen i kommunale udvalg, byråd mv. Det bør naturligvis være muligt at udvise den
nødvendige fleksibilitet fra kommunens side, så opgaven bliver løst bedst muligt, ud fra de udstukne rammer for arbejdet.

Med venlig hilsen

Lars Hvidtfeldt
Viceformand

