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Til  
Sønderborg Kommune 
Aabenraa Kommune  
Haderslev Kommune  
Vejen Kommune 
Kolding Kommune 
Vejle Kommune  
Fredericia Kommune 
Hedensted Kommune 
Billund Kommune 
 
Att. Byrådet 
 
Bemærkninger fra Vandrådet for Lillebælt/Jylland til vandrådsarbejdet i 2020 
 
Vandrådet for Lillebælt / Jylland har fået forelagt en række forslag til indsatser i vandløb, som gerne skulle 
føre til målopfyldelse i en del udvalgte vandløb i oplandets kommuner. 
  
Med den givne tidsramme og det store geografiske område, som Vandrådet dækker, er det vanskeligt at 
tage stilling til alle disse forslag til indsatser. Mange steder har et eller et par medlemmer af vandrådet 
lokalkendskab, men ikke alle. Derfor har repræsentanterne fra landbruget valgt at sige, at man ikke har 
bemærkninger til forslagene til indsatser, frem for at man går ind for det enkelte forslag. Hvis vi har en 
konkret viden om et vandområde har vi søgt at spille den på banen. Generelt vil der være mange af 
projekterne, som fint kan lade sig gøre uden at komme i konflikt med de dyrkningsmæssige interesser, og 
mange lodsejere og landmænd vil være positive over for projekterne, der også i nogle tilfælde kan give 
herlighedsværdi, forbedret arrondering og forbedring af afvandingen, f.eks. hvis et udtjent hoveddræn 
erstattes af et åbent vandløb.  Så længe projekterne gennemføres efter frivillige aftaler og på baggrund af 
en grundig information til lodsejerne om konsekvenserne af projekterne, så er der ingen konflikt.  
  
Vi vil fra vandrådet gerne lægge op til at samarbejdet mellem kommunerne, de grønne organisationer og 
landbrugets organisationer fortsættes i de enkelte kommuner også efter denne vandplan-proces, så der 
kan opbygges et lokalkendskab og en lokal dialog om projekter og fremtidig vandløbsforvaltning. 
  
I beskrivelsen af virkemidlerne (DCE-rapport nr. 341) er det en gennemgående forudsætning at der ikke 
gennemføres intensiv vandløbsvedligeholdelse, hvis denne begrænser målopfyldelsen på den pågældende 
strækning. Der er en del vandløb, hvor udskiftning af bund eller udlægning af groft materiale foreslås. Det 
er langt fra sikkert, at disse tiltag vil eliminere behovet for vedligeholdelse – så længe, der er lys til vandløb, 
vil der gro grøde, og der kan også aflejres sand, som det kan være nødvendigt at rense op. Vi vil derfor 
anbefale, at virkemidlet så vidt muligt kombineres med sandfang, og at der tages en kritisk vurdering af, om 
den nødvendige grødeskæring og oprensning kan fortsætte efter gennemførelse af vandplantiltagene.  
  
Med venlig hilsen 
 
Vandrådet for Lillebælt Jylland 
 


