
 

 

FORRETNINGSORDEN FOR VANDRÅD LILLEBÆLT/JYLLAND 
 
1. Formål og opgaver 
Vandråd Lillebælt/Jylland rådgiver de ni kommuner som indgår i hovedvandopland 1.11 Lille-
bælt/Jylland om udarbejdelsen af indsatsprogrammet for vandplanperioden 2021-2027. Kom-
munerne skal i denne periode udarbejde forslag til indsatsprogram for den supplerende vand-
løbsindsats. Indsatsen består af en fysisk indsats i vandløbene samt bekæmpelse af okker. 
 
Vandrådet træffer ikke beslutninger om indsatsprogrammet, men drøfter og rådgiver primært 
kommunerne om: 

 Hvilken kombination af foranstaltninger i overensstemmelse med det af Miljø- og Føde-
vareministeriet udmeldte, der anses for mest miljø- og omkostningseffektivt 

 Kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til indsatsprogrammets supplerende vand-
løbsforanstaltninger 

 Kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforan-
staltninger forud for fremsendelse af forslaget til Miljø- og Fødevareministeriet. 
 

Derudover kan Vandrådet beslutte at drøfte andre forhold, der vedrører den statslige vandom-
rådeplan. 
 
Vandrådet udtrykker i videst mulige omfang fælles synspunkter og anbefalinger. Medlemmerne 
kan fremsætte mindretalsudtalelser. 
 
2. Funktionsperiode 
Vandrådets opgave starter ved statens udsendelse af rammerne for kommunernes udarbej-
delse af forslag til indsatsprogram 2. december 2019 og slutter efter fremsendelse af bemærk-
ninger til kommunernes endelige forslag til indsatsprogram til Miljø- og Fødevareministeriet 
den 22. september 2020. 
 
3. Sammensætning 
Vandrådet består af medlemmer fra hver af følgende organisationer/foreninger: 
 
Bæredygtigt Landbrug 
Danmarks Naturfredningsforening – Sydjylland 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Dansk Akvakultur 
Dansk Amatørfiskerforening 
Dansk Jægerforbund 
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Skovforening 
Danske Vandløb 
DANVA 
Friluftsrådet 
Kolding Sportsfiskerforbund 
Sønderjysk Landboforening 
Sønderjysk Sportsfiskerforening 



 

 

Sønderjyske vandløb 
Vejle-Fredericia Landboforening 
 
 
4. Sekretariat 
Sekretariatskommune og mødeleder er Vejle Kommune. 
 
5. Møder 
Mødeprogram fastlægges på rådets første møde. Sekretariatskommunen kan efterfølgende 
ændre mødedatoer med mindst 14 dages varsel. 
 
Sekretariatet udsender dagsorden med eventuelt tilhørende bilag senest 7 dage inden mødets 
afholdelse. 
 
Teknikere fra oplandets kommuner kan deltage som sagkyndige i møderne. Derudover kan se-
kretariatet invitere gæster eller observatører i relevant omfang. 
 
Vandrådets medlemmer arbejder på frivillig basis. Der ydes ikke mødediæter eller kørselsgodt-
gørelse. 
 
Møderne er lukket for offentligheden. 
 
6. Dagsorden 
Dagsordnerne skal altid indledes med godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 
samt opfølgning/godkendelse af referat fra sidste møde. Møderne afsluttes med eventuelt. 
 
7. Referat 
Sekretariatet udsender via e-mail beslutningsreferater fra møderne, så vidt muligt senest 1 
uge efter mødets afholdelse. Referatet sendes til medlemmerne, eventuelle suppleanter samt 
hovedvandoplandets kommuner. 
 
Medlemmer kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat. 
 
De godkendte referater er offentligt tilgængelige, og lægges på Vejle Kommunes hjemmeside. 
 
8. Udtalelser 
De enkelte medlemmer af vandrådet kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra 
møderne. 
 
 
 
Vedtaget på 
Vandrådets første møde  
10. december 2019  


