Til vandrådsmedlemmer i Lillebælt/Jylland

Referat af 1. vandrådsmøde i Lillebælt/Jylland – 10. december 2019
1. Godkendelse af dagsorden

16-12-2019

2. Rådets sammensætning/ Keld Andersen
3. Kort præsentationsrunde, herunder hvad der er vigtigt for at samarbejdet i
Vandrådet/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

Side 1 af 3

J. nr.:
09.00.06-P17-2-19

Kontaktperson:
Annette Holm Bonde
Lokaltlf.: 76 81 24 18

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

Deltagere: Peter Rosendal (Bæredygtigt Landbrug), Jørn Chemnitz Kristiansen
(Danmarks Sportsfiskerforbund), Kurt Asmussen (Dansk Amatørfiskerforening ),
Christian Erik Thyge (Dansk Jægerforbund), Niels Karstoft (Dansk Skovforening),
Poul Christensen (Dansk Vandløb), Flemming Thomsen (Friluftsrådet), Preben
Kaas (Kolding Sportsfiskerforening), Søren Laustsen (Sønderjysk landboforening),
Preben Nielsen (Sønderjysk Sportsfiskerforening), Britt Bjerre Paulsen (Sønderjyske Vandløb), Bent Lune Nielsen (Vejle-Fredericia Landboforening).
Fraværende: Jørn Vinther Sørensen (Dansk Ornitologisk Forening), Alex Schou
(DN sydjylland), Jørgen Jøker (Dansk Akvakultur), og Claus Vangsgård(DANVA).
Bent Lune Nielsen fremmødte for Maria Pilsgård (Vejle-Fredericia Landboforening)

E-post:ANHBO@vejle.dk
Her bor vi:
Kirketorvet 22, 7100 Vejle
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Ad 1
Peter orienterede om, at han har bedt om punkt om spildevand i vandløb med på dagsordenen. Punktet
blev sat på som punkt 9.1, da Vandrådet i fælleskab skal beslutte hvad der skal drøftes.
Ad 2
Kloakmestrene har trukket sig, da de har konstateret, at formålet med opgaven er de fysiske indsatser i
vandløb, og ikke spildevand i vandløb.
Ad 3
Britt Bjerre Paulsen: Vigtigt at lytte og være dialogsøgende. Vi har en opgave og ramme. Vi skal være
realistisk, og nå i mål med indsatserne omkostningseffektivt. Afvanding skal sikres.
Preben Kaas: Vigtigt at fremme forståelsen af, at det er vigtig at forbedre forhold for fisk.
Poul Christensen: Vigtigt at finde fælles retning, og at der lyttes til vandrådet (staten). Både vandløb og
afvanding af imødekommes.
Søren Laustsen: Vigtigt med dialog og at indsatserne ikke får konsekvens for afvanding.
Jørn Chemnitz Vigtigt: lytte, søge kompromisser uden at træde på hinandens medlemmer. Dialog.
Bent Lune Nielsen: Vigtigt: samtænk interesser, dialog, glem overskrifter, og snak problemstillingerne
ned i dybden. Snak ordentligt sammen.
Preben Nielsen: Vigtigt: gode aftaler, dialog.
Kurt Asmussen: Vigtigt: Ærlige og ordentlige.
Christian Thyge: Vigtigt: Plads til alle. Mange problemer bliver skabt af misforståelser.
Peter Rosendal: Vigtigt: Dialog, så taler man om alle emner. Respekt for ejendomsret.
Niels Karstoft: Vigtigt: At sikre afvanding, specielt i disse klimatider. Respekt for ejendomsret.
Flemming Thomsen: Vigtigt: Gå i samme retning. Lave noget sammen. Hovedparten af tiden er der enighed.
Ad 5
Gennemgået. PowerPoint vedlagt
Ad 6
Gennemgået. PowerPoint vedlagt
Peter Rosendal ønsker oplysninger om udledninger fra spildevandsanlæg, og antal overløb.
Peter Rosendal mangler support til IT-systemet i aftentimerne.
Det blev aftalt, at såfremt der var problemer med logon og hjælp til GIS værktøjet sender vandrådsmedlemmerne en mail til Annette, der herefter videreformidler til Miljøstyrelsen herom (pt. ingen tilbagemeldinger fra jer)
Ad 7
Peter Rosendal ønskede, at der blev tilføjet at man kan drøfte Spildevand i vandløb. Vedlagt er rettet Forretningsorden.
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Ad 8
Kolding Kommune har foretaget en række undersøgelser, både før og efter gennemførelse af projekter.
Der er restaureret vandløb ved udlægning af groft materiale, og genslynget vandløb med efterfølgende
udlægning af grus, og der er genåbnet rør. Nogle rør, herunder en del dobbeltrør er erstattet af større hvalmaverør, hvor der er ubrudt vandløbsbund gennem røret.
Kolding har set en meget stor fremgang af fisk efter gennemførelse af vandløbsrestaureringer – helt op til
596 ørreder pr 100 m2.
PowerPoint kan findes på Vejle Kommunes hjemmeside – www.vejle.dk/vandråd
Ad 9
Peter Rosendahl undrer sig over, at kommunerne skal spille ind med forslag til prioritering på næste
møde.
Ekskursion i marts måned?? Drøftes næste gang. Tidligst kl 14.
Ad 9.1
Mangelfuldt datagrundlag i vandrådspakken, der mangler bl.a. undersøgelser af zink og kobber, medicin
og hormonstoffer.
Det er ikke i orden at der kommer flere og flere krav hen ad vejen.
Vil gerne have den brede dialog om spildevand.
Bæredygtig Landbrug kan ikke gå 100 % ind for rammerne.
PowerPoint vedlagt
Bæredygtigt Landbrugs henvendelse af 5. december 2019 til Miljø- og Fødevareministeren om vandrådsarbejdet – vedlagt.
Venlig hilsen
Annette Holm Bonde
Miljøtekniker og projektleder

Teknik & Miljø - Landbrug & Vand
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30
vandmiljo@vejle.dk · www.vejle.dk
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