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Bilag 5 – Forslag til overordnede bemærkninger 

fra Vandrådet til miljøministeren og byrådene  
 

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord vil gerne komme med nedenstående overordnede 

bemærkninger og synspunkter til den videre gennemførelse af tredje generation af 

vandområdeplaner i Danmark. 

1. Det har været en forudsætning for Vandrådets prioritering af de fysiske indsatser i 

vandløbene, at allerede planlagte indsatser fra vandområdeplan I og II realiseres – evt. 

ved overførsel til indsatsprogrammet for vandområdeplan III, og at realiseringen 

finansieres af de tidligere bevillinger og således ikke berører finansieringen af de her 

prioriterede indsatser i vandområdeplan III. 

 

2. I den sammenhæng ønsker Vandrådet at påpege, at der nationalt bør etableres et 

samlet overblik over status på gennemførelsen af besluttede indsatser, gerne i form af 

et interaktivt GIS-kort. Vandrådet vil her gerne udtrykke bekymring for om de allerede 

besluttede indsatser kan realiseres indenfor de vedtagne tidsrammer. Vandrådet mener 

derfor, at der bør sikres en strammere overordnet styring og koordinering af indsatsen 

bl.a. i forhold til:  

o koordinering mellem såvel de involverede statslige styrelser som kommuner 

o overholdelse af de besluttede tidsplaner for realisering, herunder at de 

involverede statslige styrelser bør have øget fokus på at regelgrundlag og 

tilskudsordning understøtter, at indsatserne gennemføres hurtigst muligt.  

 

3. Vandrådet vil gerne påpege, at der i forhold til specielt de større vandløb og 

vandløbssystemernes hovedløb mangler virkemidler, der kan sikre målopfyldelse. 

Specielt skal der peges på behovet for virkemidler og værktøjer, der inddrager 

samspillet mellem vandløbsprofilet og ådalen i sin helhed. 

 

4. Vandrådet vil her gerne understrege behovet for, at de fysiske indsatser i vandløb ikke 

behandles løsrevet fra andre væsentlige forhold knyttet til vandløbene. Der bør i langt 

større udstrækning arbejdes med helhedsplaner for de større vandløb og 

vandløbssystemer, så der sker en samlet planlægning og prioritering i forhold til 

biodiversitet, vandafledning, næringsstofreduktion, CO2 tilbageholdelse, fysiske 

forbedringer, klimatilpasning og dyrkningsinteresser. 

 

5.  Vandrådet ønsker desuden at understrege, at arbejdet med konkrete indsatser for at 

forbedre de fysiske forhold i vandløbene ikke må skygge for behovet for at løse 

vandløbenes kemiske problemer som spildevandsudledning i det åbne land, overløb fra 

rensningsanlæg, miljøfremmede stoffer mv. 

 

6. Vandrådet vil gerne understrege vigtigheden af, at berørte lodsejere orienteres omkring 

udpegning af vandløb med indsatser, der kan berøre deres arealer og nuværende drift 

forud for tredje planperiode. Inddragelse af lodsejere og orientering omkring eventuelt 

kommende tiltag bør ske så tidligt som muligt. Når byrådene skal behandle vandrådets 

kommentarer til kommunernes prioritering af indsatser i vandløbene, bør der 

efterfølgende udarbejdes en orientering til berørte lodsejere. Det drejer sig om 

væsentlige indsatser som fx: 

o Åbning af rørlagte strækninger 

o Fjernelse af fysiske spærringer 
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o Genslyngning af vandløb 

o Større projekter med sandfang 

o Projekter som får dyrkningsmæssig indflydelse på tilstødende arealer. 

 


