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Oplande som DLS og Gefion dækker 
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Vandråd for : 
2.1 Kalundborg 
2.2 Roskilde Issefjord 
2.4 Køgebugt 
2.5 Smålandsfarvandet 
2.6 Østersøen 
 
Undervandsråd for : 
Alle kommuner.. Næsten 
 
Vandrådsmedlemmerne er 
udelukkende landmænd 



Understøttende arbejde 

Før sommerferie  
•  Lodsejere opfordres til indsendelse af oplysninger (Helle Borums model). Resultat 16 landmænd indsender 

 oplysninger på 24 vandløb  
•  Afholdelse af vandrådsmøde for alle interesserede (ØØL, DLS, Gefion) 
•  Begynder på en mindretalsudtalelse (ultimo juni) 
  Erfaring: Vandrådsarbejdet havde været præget af, at der hovedsageligt var en interesse i, at faktatjekke     
 Miljøstyrelsens forslag til at udtage vandløb, for at de kunne indtages i vandområdeplanerne igen. 

  

Sommerferien   
•  Gennemgang og kommentarer til næsten samtlige små vandløbsstrækninger.  
•  Ud fra Ministerbreve, FAQ’er, vejledninger og faglige rapporter understøtte vandrådsmedlemmernes legitime 

krav om, at alle små vandløb kan diskuteres …... 
 

Efter sommerferien 
• Afklare vandrådsmedlemmers frustrationer over  

• De grønne der sidder på hænderne 
• Kommuner der afviser alle forslag, med argumentet… I kan jo ikke bevise at det er forkert 
• En proces der er alt for kort…….. 
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Gennemgang af vandløb 
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Liste fra vandrådssekretariat 
Fald:   0,177 
Slyngning:  1,22 
DFI:    U 
Naturligt  
Ikke blødbund 



Gennemgang af vandløb 
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Gennmgå forskellige 
kort. 
Regulativ: 
C-målsat (afvanding) 
Bund af mudder og 
sand. 



Gennemgang af vandløb 
Kommentaren til vandrådsmedlemmerne om vandløbseksemplet: 
 
Intet fald.  
 
Slyngningsgrad er over kriteriet bla. pga af knæk ved rørlægningen.  
 
Ingen målopfyldelse på kendte parametre. 
 
Der kan argumenteres for at strækningen ikke lever op til at være med i vandplanen. 
 
Under alle omstændigheder bør der være en segmentering således at rørlægningen bliver egen strækning 
og stærkt modificeret. Opstrøms ligger 2 delstrækninger, hvoraf kun den ene har et godt fald.  
 
Der kunne argumenteres for at tage alle 3 strækninger ud, især da regulativet beskriver strækningerne 
som C-.målsatte, med bund af mudder og sand.  

6 



Hvad nu ? 

Opgave 1 er i kommunernes og vandrådenes optik færdig. 

 

DLS og Gefion holder fast i at opgave 1, 2 og 3 har deadline den 
31. dec 2017. 

 

Der kommer mindretalsudtalelser indeholdende en slavisk 
gennemgang af alle de små vandløb. 
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Løser vi miljøstyrelsens arbejde ? 

 

Citat fra Esben Lunde Larsens brev af 8. september. 

 ”Opgaven for kommuner og vandråd er at karakterisere 
vandløbenes fysik samt vurdere, hvilken restaureringsindsats der 
vil være nødvendig for opnåelse af god økologisk tilstand, og 
hvilken vandstandsstigning som skønnes at følge heraf.”  
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