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Til Miljøstyrelsen  
 
Bemærkninger til Miljøstyrelsen fra Vandråd Lillebælt-Jylland til vandrådsprocessen 2020  
 
Det er godt at fristen for indmeldinger blev rykket pga. corona-krisen, så der har været tid til at 
mødes og drøfte kommunernes forslag til indsatser, og det var godt at samtlige kommuner var 
repræsenteret på vores seneste møde. Den givne tidsramme og det store geografiske område, som 
Vandrådet dækker, gør dog, at det er vanskeligt at forholde sig konkret til alle strækningerne. Vi 
vælger derfor at betragte Vandrådsprocessen som en form for orientering, hvor de forskellige 
organisationer har fået viden om hvad kommunerne har i støbeskeen. Så det, at Vandrådet ikke har 
bemærkninger til et forslag til indsats, skal ses som, at der ikke på nuværende tidspunkt er 
indvendinger imod det, men en egentlig stillingtagen må afvente at der ligger et konkret projekt på 
den enkelte indsats. Det ser dog ud til at kommunerne langt hen ad vejen har tilstræbt at undgå 
konflikter i forhold til de dyrkningsmæssige interesser, hvilket også giver god mening i forhold til 
at bruge pengene på tiltag i vandløbene i stedet for at skulle bruge dem på kompensation til 
lodsejere, der har fået forringet afvanding.  
 
Fremover kunne vi godt tænke os, at arbejdet med vandløbene kunne følges op i lokale vandråd i de 
enkelte kommuner, så landbruget og de grønne organisationer kunne fortsætte samarbejdet og i en 
ramme, hvor der er tilstrækkeligt lokalkendskab til de enkelte vandløb og de interesser, der knytter 
sig til dem.  
 
Med venlig hilsen  
Vandrådet for Lillebælt Jylland, september 2020  
 
 
 
 
Supplerende bemærkning på vegne af Landbrug og Fødevarer, Sønderjyske Vandløb, Dansk 
Skovforening, Bæredygtigt Landbrug, Friluftsrådet og Dansk Jægerforbund:  
 
I forhold til EU's princip om ”one out – all out” vil vi godt have lov at stille spørgsmålstegn ved 
nogle af indsatserne, hvor det må betvivles, at f.eks. målsætning på planter kan opfyldes i visse 
skovvandløb, og at fiskemålsætningen kan opfyldes i nogle af de målsatte vandløb, der ligger langt 
inde i landet, og typisk løber tør om sommeren. Der kan være nogle af disse vandløb, som i praksis 
ikke kan opfylde miljømålene på alle parametre – og som man derfor må gen-overveje, om de 
overhovedet skal indgå i vandområdeplanerne i den sidste planperiode, eller om der kan lempes på 
princippet om ”one out – all out”, eller de skal indgå som stærkt modificerede med en lempet 
målsætning, i erkendelse af, at det bliver for omkostningstungt at nå i mål i 2027. 


