
Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Vis hjælpelinjer 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 
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Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
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Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

Dagsorden vandrådsmøde d. 13. september 

13.00-15.00: Proces og strategi for opgave 1 

• Indledning ved Lars Hvidtfeldt 

• Erfaringer fra vandrådsarbejdet – åben drøftelse bordet rundt 

• Hvordan understøtter konsulenthusene/foreningerne arbejdet? Ved Jens Kahr (VKST) 
og Anne Sloth (Centrovice) 

• Hvad gør vi nu – strategi og afrunding af opgave 1 ved Lars Hvidtfeldt  

 

15.00-15.10: Pause  

 

15.10-16.30: Arbejdet med opgave 2 

• Præsentation af opgaven ved Peter Kaarup, Miljøstyrelsen  

• Faglige fokuspunkter/gennemgang af pixi-vejledning ved Flemming Gertz, Seges 

• Det videre arbejde/afrunding ved Lars Hvidtfeldt 
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Forløbet 2010 - 2015 

• Kritikken har rykket ved tingene! 

 

• Oprindeligt: ~ 30.000 km vandløb med i vandplanerne 

• 1. generation af vandplaner – udkast: 28.000 km 

• 1. generation – revideret: 22.000 km 

• 1. generation – endelig: 19.000 km 

• 2. generation vandplaner – udkast: 19.000 km 
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Forløbet 2015 -  

• Udspil november 2015: ca. 6.000 km tages ud 

• Fødevare- og landbrugspakken – december 2015 (0 km ud, kvalificering i vandråd) 

• Lov på plads - december 2016 – DCE-kriterier offentliggjort: forslag vil tage 917 km små 
vandløb ud 

• Vejledning til vandråd opgave 1 – april 2017 – upræcis mht. råderum 

• Præciseringsbrev – april 2017 – supplerende oplysninger – ikke kun DCE-kriterier 

• Vejledning til opgave 2 – juni/juli 2017 

• Deadline for indspil: 31. december 2017 

• Politisk forhandling og beslutning: 2018 
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Opgaven – defineret i FLP 

• …Aftaleparterne er derfor enige om, at alle vandløb i det foreliggende udkast til 
vandområdeplaner med et opland under 10 km2 ca. 10.000 km skal vurderes på 
baggrund af opdaterede faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede 
eller har begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå i 
vandområdeplanerne.  

• Desuden foretages en udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede på 
baggrund af foreliggende viden 

• Vandrådene får herefter til opgave ud fra deres lokale viden at melde tilbage, om de er 
enige i, at den opdaterede afgrænsning af vandløb (vandløbene omfattet af 
vandområdeplanerne) stemmer med de opstillede kriterier. Vandrådene kan desuden 
kvalificere udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb.  
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Strategi for vejen frem 

• Politisk proces hos V K O LA i 2018 – enighed om nyt ”snit” 

• Evt. ny faglig proces – vandløbstemaet korrigeres 

• VOP 3 i høring (2020) 

• 3. generation vandområdeplaner (2021) 
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Møde med ministeren i torsdags - refleksioner 

• Ministeren kommunikerer ud: 

• Tidsrammen skal bruges 

• Opfordring til kommunal fleksibilitet 

• Mindretalsudtalelser er velkomne – enighed vil dog stå stærkere 

• Vandrådene skal ikke vurdere økonomi – det er ministeriets/politikernes opgave! (jfr. opgavedefinitionen i FLP) 

 

• Opgaven er grundlæggende uegnet til politisk udpeget råd – faglig øvelse 

• Vigtigt med lokal faglig support 
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Rundspørge blandt L&F-repræsentanter 

Tid nok? Lydhørhed over for suppl. oplysninger? Kommunerne gør det godt? 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

Vores opgave nu 

• Rammer, kriterier mv. forbedres ikke radikalt – indsats inden for nuværende rammer 

• Fortsat konstruktive (holdes os til opgaven) 

• Dokumentere (så godt som muligt) hvilke vandløb, der er fejlafgrænsede (opgave 1) og 
fejlkarakteriserede (opgave 2) 

• Vigtigt med dokumentationen! 

• Påpeg, hvilke vandløb, der ikke er vurderet (disclaimer) 

• Sikre lodsejerinddragelse, hvor relevant 

• Ved mindretalsudtalelser: Forsøge at samle så mange interessenter som muligt! 
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Mindretalsudtalelser 

• Hvordan? 

• Via sekretariatskommunen / vandrådet 

• Via mail: vandplanlaegning@mst.dk 

• Send til Landbrug & Fødevarer (opsamling – samlede indspil) 

 

• Ramme for fagligt underbyggede udtalelser:  

• Standardtekst koblet til de konkrete vandområder 

• Konkrete faglige argumenter og dokumentation 

• http://www.lf.dk/viden-om/miljoe-og-klima/vandraad     

 

http://www.lf.dk/viden-om/miljoe-og-klima/vandraad
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