
2. Vandrådsmøde – 16.01.20
1. Godkendelse af dagsorden

• Referat fra sidst er godkendt, da der ikke er modtaget bemærkninger 
senest den 2. januar 2020

2. Prioritering af vandrådets opgaver – se bilag på side 2 og 3.
3. Gennemgang af IT-systemet
4. Kommunernes bud på prioriteringer/kriterier til udvælgelse af 

hvilke vandløb, der skal udpeges til indsats i 3. planperiode. 
Kommunernes forslag til fordeling af indsatser mellem 
kommunerne.

5. Gruppearbejde: Vandrådets råd og anbefalinger til kommunerne 
om prioriteringer/kriterier for udpegning af indsatser.

6. Drøftelse af anvendelse af forskellige virkemidler. Vandrådets 
anbefalinger.

7. Ønsker om ekskursion på næste møde?
8. Evt., herunder forslag til emner på næste møde



2. Prioritering af Vandrådets opgaver
Vandrådet inddrages jf. Bekendtgørelse om Vandråd, vandrådssamarbejde m.v. i 
kommunernes udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger til 
indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027.
Sekretariatet betjener Vandrådet herom

Sekretariatet foreslår, at Vandrådet beslutter ét af følgende 3 scenarier:
1. Hovedfokus på opgaven jf. bekendtgørelse. Derudover kan andre miljømæssige 

forhold drøftes i mindre udstrækning
2. Ligelig fokus op opgaven jf. bekendtgørelse og på andre miljømæssige forhold
3. Fokus på andre forhold, som Vandrådet definerer – ud over opgaven jf. 

bekendtgørelsen.



Forslag 1
Hovedfokus på opgaven jf. bekendtgørelse. Derudover kan andre miljømæssige 

forhold drøftes i mindre udstrækning



Forslag 2
Ligelig fokus på opgaven i bekendtgørelsen og på miljømæssige forhold



Forslag 3
Fokus på andre forhold, som Vandrådet definerer – ud over opgaven jf. 

bekendtgørelsen



4. Kommunernes bud på  prioritering 
af indsatser
Prioritet:

• Tættest på målopfyldelse
• F.eks. høj DVFI og gode faldforhold, men lav på fisk

• Færdiggørelse af sammenhængende vandløb 
• F.eks. Vandløb hvor der pt. fjernes spærring

• Tilstræber en jævn fordeling kommunevis i forhold til areal/km i risiko

Nedprioritet:
• Vandløb, der svarer til referencetilstand (naturlige, urørte, Skovvandløb uden 

planter)
• Vandløb, hvor der ikke naturligt er en fiskebestand (kun ved risiko for fisk)
• Rør gennem landbrugsarealer, hvis der er store arronderingsmæssige

konsekvenser.
• Økonomiske tunge spærringer sættes på ønskelisten til staten.
• Ofte sommerudtørrende 



5. Gruppearbejde
Vandrådets råd og anbefalinger til kommunerne om 
prioriteringer/kriterier for udpegning af indsatser.



Vandrådets råd og anbefalinger til kommunerne om 
prioriteringer/kriterier for udpegning af indsatser.

• Fremlæggelse af gruppernes anbefaling

• Vandrådets anbefaling til kommunerne



6. Anvendelse af virkemidler

• Valg eller prioritering mellem forskellige virkemidler

• Kombination af flere virkemidler





Anvendelse af virkemidler

• Drøftelse og anbefalinger?



3. Gennemgang af IT-værktøjet
Miljø- og Fødevareministerets hjemmeside:
https://mfvm.dk/natur/vande/vores-vandmiljoe/proces/vandraad-2019-2020/

• Log-on sendt til jer den 9. december 2019

• Link til teknisk vejledning for vandrådslog-in:
https://miljoegis3.mim.dk/fagtekster/miljoegis-
statisk/vandplan2019indsatser/it_vejledning_til_kommuner_og_vandraad.pdf

• Statens data: https://odaforalle.au.dk



7. Ønsker om ekskursion på næste møde?

• Er der behov for en ekskursion?

• Hvis ja, hvad:
• Vandløb, der er udpegede?
• Vandløb, der er restaureret med ét eller flere af virkemidlerne?



8. Evt., herunder forslag til emner på 
næste møde

• Næste møde: 12. marts 2020
• Forslag til emner på næste møde?


