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J.nr. 2019-823   

Den 6. februar 2019 

 

Sekretariatskommuner for vandråd 2017 

Medlemmer af Blåt Fremdriftsforum   

    

   

   

 

Til alle sekretariatskommuner og medlemmer af Blåt Fremdriftsforum  

 

Høringen af en ændret afgrænsning af vandløbene i vandområdeplanerne er nu 

afsluttet. Miljø- og Fødevareministeriet er i øjeblikket i gang med at behandle de 

mange modtagne høringssvar med henblik på, at de ændrede bekendtgørelser 

forventes at kunne træde i kraft senere på foråret. 

 

Jeg har under høringen noteret mig, at man mange steder ikke oplever at 

resultatet af vandrådsarbejdet svarer til det forventede. Det er der formentlig flere 

forskellige forklaringer på, men et af de mest fremtrædende kritikpunkter har 

været, at undersøgelserne af stærkt modificerede og kunstige vandløb først 

afsluttes til efteråret 2019.  

 

Det er vigtigt for mig at understrege, at kommunernes og vandrådenes arbejde 

ikke har været spildt. Omkring 300 km vandløb har - som resultat af vandrådenes 

indspil - ændret status med hensyn til om de indgår eller udgår i 

vandområdeplanerne. Derudover er Miljøstyrelsens oplysninger om ca. 500 km 

vandløb blevet opdateret, selvom opdateringen ikke har ændret vandløbets status i 

forhold til vandområdeplanerne.  

 

En række af de modtagne indberetninger undersøges fortsat. Det videre arbejde 

handler for det første om indberetninger, der ikke i første omgang lever op til 

dokumentationskravene. Disse kræver nærmere, manuelle undersøgelser. 

Derudover er der igangsat nærmere undersøgelser af indberetningerne om 

kunstige og stærkt modificerede vandløb, som skal kortlægge om der er grundlag 

for udpegningen. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har snart igen brug for jeres gode indspil til 

forberedelsen af de næste vandområdeplaner. Det fremgår også af det 

arbejdsprogram, som jeg sendte i høring lige før jul. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har den 29. januar 2019 orienteret om 

arbejdsprogrammet i Blåt Fremdriftsforum, hvilket vil blive fulgt op af en 

invitation til workshop om interessentinddragelse den 14. marts 2019. Vi vil her 

give mulighed for en samlet mere dybtgående drøftelse af, hvordan 

interessentinddragelsen i vandplanlægningen tilrettelægges frem til at de næste 

planer skal sendes i høring i december 2020. Interessentinddragelsen forventes fra 

efteråret 2019 blandt andet at omfatte vandrådenes bidrag til indsatsprogrammet. 

Her vil vi i dialog med KL drøfte, hvordan sekretariatskommunernes erfaringer 

kan komme i spil i forberedelsen. 

 

Jeg tror, vi med vandrådene i 2017 har lært noget om hvilke opgaver, som måske 

er mindre egnede til at sende i bred lokal behandling. Nu skal vi igen have fundet 
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den gode melodi for, hvordan frivillige kræfter og kommunale medarbejdere kan 

give deres betydningsfulde bidrag til vandmiljøindsatsen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Jakob Ellemann-Jensen 


