
Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland



Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Rådets sammensætning/ Keld Andersen
3. Kort præsentationsrunde/alle
4. Forventningsafstemning/alle
5. Sekretariatets rolle og funktion, samt vandrådets leverancer til 

kommunerne/ Annette Bonde
6. Gennemgang af rammen, indsatser og økonomi, herunder forholdet til 

bl.a. spildevandsudledninger /Annette Bonde
7. Forretningsorden/Keld Andersen
8. Effekter af vandløbsrestaurering/ Sten Frandsen
9. Forslag til køreplan og møderække for Vandrådet, emner til næste gang
10.Evt. 
11.Afrunding af mødet



Formål med vandråd



23 hovedvandoplande i DK



Hovedvandopland
Lillebælt-Jylland:

237.000 ha = 2.370 km2

9 kommuner:
Hedensted
Vejle
Billund
Vejen
Fredericia
Kolding
Haderslev
Aabenraa
Sønderborg



Vandrådets sammensætning
Organisation Medlem

Bæredygtigt Landbrug Peter Rosendal

DN - Sydjylland Alex Schou

Danmarks Sportsfiskerforbund Jørn Chemnitz Kristiansen

Dansk Akvakultur Jørgen Jøker

Dansk Amatørfiskerforening Kurt Asmussen

Dansk Jægerforbund Christian Erik Thyge

Dansk Skovforening Niels Karstoft

Dansk Ornitologisk Forening Jørn Vinther Sørensen

Danske Kloakmestre TRUKKET MEDLEMSSKABET Flemming Geipel

Danske Vandløb Poul Christensen

DANVA Claus Vangsgård

Friluftsrådet Flemming Thomsen

Kolding Sportsfiskerforbund Preben Kaas

Sønderjysk Landboforening Søren Laustsen

Sønderjysk Sportsfiskerforening Preben Nielsen

Sønderjyske Vandløb Britt Bjerre Paulsen

Vejle-Fredericia Landboforening Maria Pilgaard



Kort præsentationsrunde/alle

• Hvem repræsenterer I ?
• Hvad har været motivationen for at melde jer til Vandrådet?
• Hvad er vigtigt for at samarbejdet fungerer?



Forventningsafstemning

• Drøftelse



Sekretariatets rolle og funktion, samt 
vandrådets leverancer til kommunerne
• Sammensætter Vandrådet

• Sikrer, at Vandrådet inddrages i kommunens opgave jfr. §1 i bekendtgørelse om vandråd

• Planlægger processen, møderække m.v.

• Indkalder og leder møderne, samt skriver referater 

• Samler rådets råd, bemærkninger m.v.

• Bindeled mellem Vandrådet og kommunerne

• Samler og koordinerer kommunernes indsatsprogrammer

• Indsender ét samlet indsatsprogram til Miljø- og Fødevarestyrelsen

• Fremsender eventuelle udtalelser, herunder mindretalsudtalelser fra Vandrådets 

organisationer og foreninger, til kommunalbestyrelsernes bidrag.

• Sekretariatet repræsenterer ikke nogen kommune(r)



Vandrådenes leverance til 
kommunerne

Vandrådene kommer med råd og anbefalinger til kommunerne 
om virkemidler 

Overordnede prioritering i forhold til:

• Forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene

• Fjernelse af spærringer

• Reduktion af okker i vandløbene

Konkrete prioritering af indsatser

Vandrådene kan beslutte at drøfte andre forhold, der vedrører  
vandområdeplanerne.



Rammen, indsatser og økonomi, 
herunder forholdet til bl.a. 

spildevandsudledninger
Kommunernes opgave:

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med 
kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et 
hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers 
supplerende  vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport.

§ 1. Kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal udarbejde forslag 
til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til 
indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til 
den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer.



• Grundlæggende foranstaltninger 
• Fastlagt i miljølovgivningen

• Nitratdirektivet, badevandsdirektivet, 
drikkevandsdirektivet og byspildevandsdirektivet

• Supplerende foranstaltninger til at beskytte 
eller forbedre tilstanden i vandløb
– Udlægning af groft materiale, genslyngning m.v.



Overordnede proces

• 2. december 2019: nedsættelse af Vandråd
• 22. september 2020: aflevering af forslag til 

indsatsprogram til Miljø- og Fødevareministeriet
• 22. december 2020: Indsatsprogrammet sendes 

i 6 måneders høring
• 22. december 2021: godkendt indsatsprogram
• 2022-2027: udmøntning af vandløbsindsats



Landsplan

Økonomisk ramme:

• Miljøministeren udmelder en indikativ 
økonomisk ramme på 436,8 mio. kr.

• Reserveres yderligere 114 mio. kr. til 
erstatninger

• Den totale ramme er 550,8 mio. kr.

Minimumskrav:

• 2.600 km vandløbsstrækninger
• 250 spærringer

/ Miljø- og Fødevareministeriet10

Økonomisk ramme og minimumskrav



Lillebælt/Jylland
Økonomisk 
ramme kr.

Km i risiko for 
manglende
målopfyldelse 
2027

Minimums-
indsats km

Antal 
spærringer 
og 
rørlægninger

Minimumsindsats 
spærringsfjernelser

28.419.000 539,08 163 204 18

• Rørlægninger > 20 meter
• Fjernelse af spærringer giver samtidig forbedring af fysiske 

forhold

• ”Øvrige indsatser” – der afsættes ikke en økonomisk ramme for 
disse



Risikovandløb og spærringer



Opgaven i forhold til spildevand, 
vandindvindinger m.v

• Ud over de fysiske forhold er vandløbene påvirket af andre forhold såsom ex. 
spildevand, miljøfremmede stoffer, vandindvinding m.v.

• Vandråd skal ikke fokusere på spildevand og/eller andre menneskelige 
påvirkninger

• Der må gerne foreslås en fysisk indsats der skal sikre at den fysiske påvirkning 
bringes til et niveau, der er foreneligt med ”god tilstand” eller ”godt potentiale”. 
Indsatsen vil hermed ikke nødvendigvis føre til samlet målopfyldelse før evt. 
andre nødvendige tiltag er gennemført. I vandområdeplanerne vil der blive 
taget stilling til evt. indsatser overfor andre påvirkninger.

• MEN - Vandrådet kan anbefale, at kommunerne ikke prioriterer en indsats, der 
er belastet af spildevand, markvanding m.v.



Anvendelse af virkemidler

• Valg eller prioritering mellem forskellige 
virkemidler

• Kombination af flere virkemidler
• Miljø- og omkostningseffektivitet

Eksempler på virkemidler:
Mindre restaureringer
• Udlægning af groft materiale
• Plantning af træer
• Udskiftning af bundmateriale
• Hævning af vandløbsbund
Større restaureringer
• Genslyngning
• Åbning af rørlagte strækninger med 

hævning af bund og/eller genslyngning
Punkt baserede restaureringer
• Fjernelse af spærringer
• Sandfang
• Okkeranlæg

Øvrige indsatser:
• Miniådale
• Dobbeltprofil
• Hele Ådale
• Andre?



• GIS-værktøjet vil indeholde de data, Miljøstyrelsen stiller til rådighed for 
kommunerne i forbindelse med vandplanlægningen

• Bl.a. basisanalysen, angivelse af vandområdeafgrænsning, udkast til miljømål 
for vandløbene, tilstandsvurdering af vandløbene og vurdering af risiko for, at 
vandløbene ikke når målopfyldelse i 2027

• Værktøjet skal sikre, at kommunerne og vandrådene kommer til at arbejde 
med et ensartet og fælles datagrundlag 

• Virkemidler fra virkemiddelkataloget kan indtastes direkte ind i værktøjet

• Værktøjet giver et samlet overblik over valgte virkemidler og økonomi

• Mulighed for udtræk af forskellige rapporter

• Indmelding af forslag til indsatsprogrammer til Miljøstyrelsen fra 
sekretariatskommunen for de enkelte hovedvandoplande sker gennem 
værktøjet

• Vandrådsprofil
• Læserettigheder 
• Indbyrdes kommunikation
• Upload af data

Fælles GIS værktøj til brug for kommunerne



Find rundt i MiljøGIS

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation 20

En række temaer der kan bruges til 
indberetning eller understøtte 
arbejdet med indberetning af 
indsatser. 



Find rundt i MiljøGIS

/ Miljøstyrelsen / IT-værktøj til 
vandrådsarbejdet 21

MiljøGIS standard funktioner
• Zoom
• Panorering
• I-knap
• Slet arbejdsgeometri



Find rundt i MiljøGIS

/ Miljøstyrelsen / IT-værktøj til 
vandrådsarbejdet 22

Værktøjer
• Mål længde/areal
• Vis koordinat
• Link til vist kortudsnit
• Eksporter billede
• Tegn skitse
• Download tema



Find rundt i MiljøGIS

/ Miljøstyrelsen / IT-værktøj til 
vandrådsarbejdet 23

Link til teknisk vejledning
Og kontakt informationer



Find rundt i MiljøGIS

/ Miljøstyrelsen / IT-værktøj til 
vandrådsarbejdet 24

Flere søge funktioner
• Fremsøg og zoom til

• Hovedvandopland
• Kommune
• Vandområde/spærring
• Adresse



Primær funktioner – indberetning 

/ Miljøstyrelsen / IT-værktøj til 
vandrådsarbejdet 25



Forretningsorden

• Drøftelse af udkast til Forretningsorden



Effekter af vandløbsrestaurering

• Sten Fransen/ Kolding Kommune



Politisk 
behandling i 
de enkelte 
kommuner

Kommunale teknikere udarbejder forslag til  indsats-
programmer. Koordinerer på møder

MFVM 
udmelder 
rammen

1. møde i 
Vandrådet

2. møde i 
Vandrådet

3. møde i 
Vandrådet

10. december 16. januar 12. marts 17. september

5. møde i 
Vandrådet

August/september

Samlet forslag 
til MFVM

22. sept.2. december

Deadline 
udtalelse

18. juni

Forslag til køreplan og møderække

4. møde i 
Vandrådet

1. juli



• Møde 2
• Kommunernes udspil til kriterier i forhold til udvælgelse af i hvilke 

vandløb, der skal ske en indsats. Forslag til fordeling af indsatser mellem 
kommunerne.

• Drøftelse af kriterierne og fordelingen
• Drøftelse af anvendelse af forskellige virkemidler
• Vandrådets råd og anbefalinger til kommunerne

• Møde 3
• Kommunernes udspil til fordeling af den økonomiske ramme mellem 

spærringer og strækninger
• Prioriterede spærringer
• Præsentation af de enkelte kommuners udspil til strækningsbaserede 

indsatser – Virkemidler og økonomi
• Begyndende overblik vises, hvis muligt



• Møde 4
• Præsentation af kommunernes forslag til indsatsprogrammer og nøgletal fra 

samlerapport. Bilag: Samlerapport med projekter og økonomi.
• Drøftelse af indsatsprogrammerne
• Evt. udtalelser (Deadline for aflevering 1/7)
• Den videre proces – kommunernes politiske

• Møde 5
• Status for kommunernes arbejde med indsatsprogrammerne, herunder den politiske 

proces i kommunerne. Link til kommunernes politiske beslutninger
• Gennemgang ad det samlede indsatsprogram for hovedvandoplandet og de enkelte 

kommuners indsatsprogrammer.
• Evaluering ad vandrådets funktion, proces, resultater mv.
• Afslutningsmiddag



Eventuelt



Afrunding af mødet




