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Referat af Vandrådsmøde nr. 2 i Lillebælt/Jylland 
 
Dato: 16. januar 2020 
Kl: 14.30 til 17 
Adresse: Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
 
Deltagere: Morten Ringive (Danmarks Sportsfiskerforbund), Kurt Asmussen 
(Dansk Amatørfiskerforening), Christian Erik Thyge (Dansk Jægerforbund), 
Niels Karstoft (Dansk Skovforening), Poul Christensen (Danske Vandløb), 
Flemming Thomsen (Friluftsrådet), Preben Kaas (Kolding Sportsfiskerfor-
ening), Preben Nielsen (Sønderjysk Sportsfiskerforening) Britt Bjerre Paul-
sen (Sønderjyske Vandløb); Maria Pilgaard (Vejle-Fredericia Landbofor-
ening), Jørgen Vinther Sørensen (Dansk Ornitologisk Forening), Alex 
Schou (DN Sydjylland), Jørgen Jøker (Dansk Akvakultur) 
 
Fraværende: Peter Rosendal (Bæredygtigt Landbrug), Søren Laustsen (Søn-
derjysk Landboforening), Claus Vangsgård (DANVA) 
 
Peter Rosendal har fremsendt sine synspunkter pr. mail til Vandrådets med-
lemmer. 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 Referat fra sidst er godkendt, da der ikke er modtaget bemærk-
ninger 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 for-
slag til fordeling af indsatser mellem kommunerne. 

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

6. Drøftelse af anvendelse af forskellige virkemidler. Vandrådets anbefa-
linger. 

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

 
Kommende møder: 
12. marts 2020, 18. juni 2020, og 17. september 2020 

 

 
 
 

22. januar 2020 
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J. nr.: 09.00.06-P17-2-19 

 

Kontaktperson: 

Annette Holm Bonde 

Lokaltlf.: 76 81 24 18 

Mobil: 

E-post: ANHBO@vejle.dk 

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 

 
 

  

Teknik & Miljø - Landbrug & Vand 

Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30 
vandmiljo@vejle.dk · www.vejle.dk 
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, Torsdag kl. 9-17, Fredag kl. 9-14 
Reg. nr. 4597 konto 642 56 03000· CVR Nr. 29189900 · EAN Nr. 5798006262995 

 



Side: 2/6

 

 - 2 - 

 
 
 
Indledningsvist bød Keld Andersen velkommen, og bad de medlemmer, der ikke var tilsted sidst 
om kort at præsentere sig, og herunder tilkendegive hvad der er vigtigt for samarbejdet i vandrå-
det:  
 
Alex Schou: Det er vigtigt at bevare naturen, og at der arbejdes sammen herom. 
 
Maria Pilgaard: Det er vigtigt at fokusere på den opgave, som staten har givet vandrådet, og at 
den løses gennem samarbejde. Vigtigt for landbruget, at der ikke bliver store afvandingsmæssige 
konsekvenser. 
 
Jørgen Vinther Sørensen: Opgaven skal løses. Vandløbene er vigtige levesteder for fugle m.v. 
 
Jørgen Jøker: Opgaven skal løses. Vigtigt, at der tages hensyn til afvanding. 
 
 
Ad 1 
Referat godkendt. Sekretariatet foreslog at flytte punkt 3 til efter punkt 6, hvilket blev godkendt. 
 
Ad 2 
Forslagene til prioritering af vandrådets arbejde blev gennemgået og diskuteret, inden der blev 
stemt om, hvilket forslag der skulle arbejdes videre efter.  
 
Forslag 1: 10 stemmer 
Forslag 2: 3 stemmer 
Forslag 3: 0 stemmer 
 
Der arbejdes derfor efter forslag 1, hvor hovedvægt af tidsforbruget bliver på opgaven om ud-
pegning af virkemidler som skal bringe vandløbene i god fysisk tilstand, således at målene kan 
nås. 
 
Af drøftelserne inden afstemningen fremkom overordnet disse holdninger:  
 
Udledning af spildevand til vandområderne (både vandløb, søer og kystvande) er også et pro-
blem, men det tages der hånd om andetsteds. Det samme gør sig gældende for bl.a. markvanding.  
 
Der er kun 28,4 mio. kr. til Lillebælt/Jylland som vi kan prioritere, så vi vil ikke komme ret 
langt, hvis de skal bruges til at løse spildevandsproblemer. 
 
Vandrådet kan i udtalelse til Miljøministeriet give udtryk for en forventning om, at der findes 
løsninger på spildevandsudledninger, der fortsat påvirker vandmiljøet. Kommunerne er allerede i 
gang med en række forbedringer i forhold til spildevandsudledninger. 
 
Ad 3 
På sidste møde efterlyste Peter Rosendal data. På https://odaforalle.au.dk kan man finde statens 
overvågningsdata.  
 
Annette viste IT-systemets funktionaliteter.  
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Under ”Øvrige Støttetemaer”/”Øvrige” kan man bl.a. finde okkermålinger med målte værdi, 
samt statens stationer, hvor der laves tilsyn og tages prøver. Desværre er disse ikke lagt data ind 
– de skal findes under portalen odaforalle. 
Ligeledes under ”Øvrige støttetemaer” findes Ørredkort (DTU).  
 
Under ”VP2 – Indsatsprogram” kan I se de indsatser, som kommunerne skal arbejde på frem til 
2021.  
 
Under ”Valgte virkemidler” kan I følge med i hvilke virkemidler kommunerne foreslår anvendt 
på konkret strækninger eller hvilke spærringer/rør der forslås indsats på. 
 
Hvis I har kommentarer til en strækning eller spærring, så vil vi opfordre til at I skiver disse ind 
under ”Indberetning” i linjen foroven. Jeres kommentar bliver synlig for kommunen, som derved 
kan vurdere jeres indput. Vi vil gerne opfordre til at I bruger denne funktion.  
 
Under ”Udveksling af oplysninger” kan man se om der er vandrådsmedlemmer, der har kom-
menteret på en strækning eller spærring. Under ”Rapporter” foroven til højre, kan man lave et 
udtræk af kommentarerne.  
 
Ad 4 og 5 
Kommunerne har foreslået følgende prioritering/kriterier for udvælgelse af indsatser i vandlø-
bene:  
 
Prioritet: 

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

• Færdiggørelse af sammenhængende vandløb 
o 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. 
• Vandløb, der ofte er sommerudtørrende 

 
Det blev besluttet at drøfte kommunernes forslag i plenum i stedet for grupper.  
 
Der var generel ros til kommunernes forslag, som dermed blev vedtaget.  
 
Ad 6 
Listen over virkemidler og deres økonomi blev gennemgået. Se vedlagte PowerPoint. 
 
Virkemidlerne er inddelt i ”mindre restaureringer”, og ”større restaureringer”. Virkemidlerne i 
hver af disse 2 grupper har den samme økonomi ved vandløb med samme typologi. Det samme 
gælder for gruppen af virkemidler, der kan meldes ind under ”øvrige” indsatser.  
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Etablering af sandfang blev drøftet, da det kan reducere vedligeholdelsen i vandløbet nedstrøms. 
Kommunerne har en efterfølgende udfordring i den økonomiske byrde i forhold til tømningen af 
sandfangene, idet denne ikke kompenseres af staten.  
 
Sandede overbrede vandløb mister deres energi. Denne kan fås tilbage ved at snævre vandløbene 
ind, hvorved de bliver selvrensende og mindre vedligeholdelsestunge. 
 
Kommunerne udarbejder p.b.a. de overordnede prioriteringer/kriterier et forslag til valg af ind-
satsvandløb og dertil hørende virkemidler. Kommunerne indtaster lidt flere indsatser i systemet 
end de 163 km og de 18 spærringer, således at vandrådet har mulighed for at bidrage med infor-
mation til forslagene og den endelige prioritering i kommunerne. 
 
Kommunernes foreløbige forslag til indsatser på konkrete strækninger vil blive indtastet i IT-sy-
stemet senest mandag den 2. marts, således at det er synligt for Vandrådet.   
 
Såfremt vandrådets medlemmer kører forbi et af de vandområder, der er i spil til at bliver restau-
reret, opfordrer sekretariatet til, at man respekterer ejendomsretten og kontakter lodsejeren, for at 
forklare ærindet. Det er vigtigt at holde god tone, og forklare at besøget sker i en indledende 
fase, og at Miljøministeriet først træffes endelig afgørelse i slutningen af 2021. Staten sender ud-
kast til indsatser i 6 måneders høring i slutningen af 2020. Når kommunerne går i gang med for-
undersøgelser på en konkret strækning, vil den enkelte lodsejer blive kontaktet i forhold til udar-
bejdelse af forundersøgelse og evt. projekt. 
 
Der blev spurgt ind til om kommunernes teknikere deltager i mødet den 12. marts, således at der 
kan spørges ind til forslagene. Kommunerne deltager ikke, men udarbejder små kommentarer til 
sekretariatet, som kan videreformidles. Derudover samler vi op på vandrådets spørgsmål og vur-
deringer, og drøfter dem med kommunerne, der herefter tager den endelige vurdering. 
 
Sekretariatet vurderer, hvorvidt der er behov for et supplerende møde mellem de aftalte møder i 
marts og i juni måned. 
 
Ad 7 
Der var ikke ønske om ekskursion pt.  
 
Ad 8 
Næste møde bliver er arbejdsmøde, hvor kommunernes forslag til indsatser drøftes. 
 
Der blev spurgt ind til om der kan laves projekter, der prioriteret Dammuslinger. Det kan der 
ikke som udgangspunkt. Kommunerne bør overveje om der er vandråder, hvor Dammuslingers 
eksistens kan være en sidegevinst. 
 
Der blev spurgt til om kommunerne overvåger effekten af gennemførte indsatser. En del kom-
muner gør det frivilligt. Det er staten, der har denne forpligtigelse. Staten beder kommunerne om 
input til overvågningsprogrammet.   
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Annette Holm Bonde 
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Bilag til punkt 2 
 
Vandrådet inddrages jf. Bekendtgørelse om Vandråd, vandrådssamarbejde m.v. i kommunernes 
udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger til indsatsprogrammet for vandområde-
planerne 2021-2027. 
 
Sekretariatet foreslår, at der tages beslutning om, at Vandrådet prioriterer arbejdet ved at beslutte 
ét af disse tre forslag: 
 
Forslag 1: Hovedfokus på opgaven jf. bekendtgørelsen. Derudover kan andre miljømæssige for-
hold drøftes i mindre udstrækning. 
 
Vandrådet rådgiver kommunerne om udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for vandløbsind-
satser, herunder om overordnede principper eller kriterier for, hvilke virkemidler der skal tages i 
anvendelse og hvor. 
 
Vandrådet udarbejder fælles- eller mindretalsudtalelser, som sendes til Miljø- og Fødevarestyrel-
sen via sekretariatskommunen. 

 Andet: Spildevand, markvandinger, 
miljøfarlige stoffer, m.v. 

 
 
 
Forslag 2: Ligelig fokus på opgaven i bekendtgørelsen og på andre miljømæssige forhold. 
 
Vandrådet rådgiver kommunerne om udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for vandløbs-
indsatser, herunder om overordnede principper eller kriterier for, hvilke virkemidler der skal 
tages i anvendelse og hvor. 
 
Vandrådet udarbejder fælles- eller mindretalsudtalelser, som sendes til Miljø- og Fødevaresty-
relsen via sekretariatskommunen. 

Andet: 
 Spildevand 
 Markvandinger 
 Miljøfarlige stoffer 
 Udledning af kvælstof og fosfor 
 mv 
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Forslag 3: Opgave indhold som vandrådet definerer ud over bekendtgørelsen  
 
Andet: 

 ? 
 ? 
 ? 
 ? 
 ? 
 ? 

 
 

 
Vandrådet rådgiver kommunerne om udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for vandløbs-
indsatser, herunder om overordnede principper eller kriterier for, hvilke virkemidler der skal 
tages i anvendelse og hvor. 
 
Vandrådet udarbejder fælles- eller mindretalsudtalelser, som sendes til Miljø- og Fødevaresty-
relsen via sekretariatskommunen 
 
 

 


