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Indstillingsnotat 
Overskrift
Beslutningspunkt om Hedensted Kommunes anbefaling til miljøministeren vedrørende 
kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021 i 
Hedensted kommune, på baggrund af vandrådets arbejde. 

Beslutningstema
Udvalget for Teknik, PKØ og Byrådet skal tage stilling til kommunens anbefaling til Miljø-
ministeren om afgrænsning og udpegning af vandløb i Vandområdeplan 2015-2021, her-
under 

 Om byrådet vil støtte op om vandrådets anbefalinger, om de stillede opgaver med 
at kvalificere afgrænsningen af små vandløb samt i udpegningen af kunstige og 
stærkt modificerede vandløb. (Opgave 1 og 2) 

 Om byrådet vil støtte op om vandrådets besvarelse af opgave 3 i hovedvando-
pland Horsens Fjord. 

 Om Vandløbsstrækningen o9321 Bøgballe Bæk (2,02 km) hvor vandrådet ikke har 
opnået enighed, skal anbefales at forblive eller anbefales at udgå af vandplanen?

 Om byrådet vil følge vandrådets anbefaling om at t120 Tilløb til tilløb til Rohden Å 
(0,04km) udgår af vandplanen. 

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personale
Ingen bemærkninger

Historik
Byrådet har den 25 januar 2017 behandlet og godkendt etableringen af vandrådene i de 
Hovedvand oplande Hedensted kommune har andel i.  

Sagsfremstilling
I medfør af Bekendtgørelse om vandråd. BEK Nr. 217 af 2 marts 2017, skal kommunerne 
i et hovedvandopland, ud fra deres lokale viden med rådgivning fra vandråd løse følgen-
de 3 opgaver:

1. Alle vandløb i vandområdeplanerne med et opland på under 10 km2 vurderes på 
baggrund af opdaterede faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og 
gravede eller har begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå i vand-
områdeplanerne. 

2. Udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med hen-
blik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kun-
stige eller stærkt modificerede.
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Kort 1 Opgave 1, Orange vandområder udpeget af miljøsty-
relsen til at udgå af Vandplan2.

3. Endvidere, at kommuner og vandråd som en frivillig mulighed skal kunne kom-
mentere på videreførte vandløbsindsatser fra første vandplanperiode (2009-
2015).

Kommuners og vandråds arbejde skal behandles af kommunalbestyrelsen og afleveres til 
Miljøstyrelsen inden udgangen af 2017. Kommunernes bidrag vil indgå i Miljøministerens 
grundlag for en politisk beslutning om justering af vandområdeplanernes miljømål. Det 
reviderede materiale forventes sendt i høring i 2018.

Til brug for løsning af opgaven har Miljøstyrelsen stillet et GIS-baseret IT-værktøj til rå-
dighed for kommuner og vandråd. Grunddata for opgaven kan ses her.
Kommunerne skal løse opgaven ud fra det foreliggende vidensgrundlag. Det er ikke me-
ningen at der skal laves undersøgelser og/eller indhentes data for at løse opgaven.
 
Vandråd
Som det også var tilfældet i 2014 er der nedsat lokale vandråd for hvert hovedvando-
pland til at rådgive kommunerne i arbejdet.
 
Hedensted Kommune har andel i 4 hovedvandoplande (Ringkøbing Fjord, Lillebælt Jyl-
land, Horsens Fjord og Randers Fjord) og har bidraget til arbejdet i alle vandråd. Endvi-
dere har Hedensted Kommune været sekretariatskommune for vandrådet for Horsens 
Fjord. Sekretariatskommunen forestår det praktiske arbejde med udvælgelse af medlem-
mer, afholdelse af møder og andre aktiviteter samt aflevering af rådets arbejde.

Hvert vandråd består af op til 20 medlemmer som repræsenterer landsdækkende er-
hvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der 
arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand. Vandrådene er sammensat, så der i rå-
det er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige 
interesser i forhold til vandplanlægning, samt en geografisk balance. Vandrådene ned-
lægges når opgaven er løst ved udgangen af 2017.

Opgave 1: Tjek af data for vandløb med 
opland under 10 km2

Vandrådene har vurderet alt 15 vandløbs-
strækninger, ud af de 15 vurderede vand-
løbsstrækninger har miljøstyrelsen udpe-
get 4 vandløb til at udgå af vandplan 2 
(orange på nedenstående kort).  

 Vandrådene anbefaler enstemmigt 
at 13 vandløbsstrækninger bør for-
blive i vandplan 2.

 Vandrådene anbefaler enstemmigt 
at 1 vandløbsstrækninger udgår af 
vandplan2. (t120 Tilløb til tilløb til 
Rohden Å) 
(vandløbsteknikers bemærkning se 
bilag 2)

 Vandrådene opnåede ikke enighed 
om 1 vandløbsstrækning. (09321 Bøgballe Bæk) 
(Vandløbs teknikers bemærkning samt fler- og mindretals udtalelser se Bilag 3)

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandraadsarbejdet2017-grunddata
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Kort  2 Opgave 2, røde vandløbsstrækninger udvalgt af 
Miljøstyrelsen som kandidater til udpegning som Stærkt 
modificerede eller kunstige som vandområder.

Kort 3 Opgave 3, Røde prikker er videreførte spærringer 
og brune streger er restaurerings projekter.

Opgave 2: Udpegning af vandløb som kun-
stige og stærkt modificerede

Miljøstyrelsen har udvalgt kandidater til 
tjek om de er stærkt modificerede eller 
kunstige. Se kort 2. 
Vandrådene har vurderet Miljøstyrelsens 
udvalgte vandløbsstrækninger og anbefaler 
at der er ikke er nogle af de udvalgte 
vandløb der udpeges som Kunstige eller 
stærkt modificerede. 

Opgave 3(frivillig)– vandløbsindsatser, der 
er videreført fra første vandplanperiode til 
anden vandplanperiode, som det ikke vil 
være økonomisk eller miljømæssigt hen-
sigtsmæssigt at gennemføre.
 
Forvaltningen har sammenholdt de over-
førte indsatser i Hedensted kommune, 
med alle indsatser (restaureringer og 
spærringer) i Hedensted kommune og vur-
derer at de alle ønskes videreført til vand-
plan 2.

Vandrådet i Horsens Fjord har enstemmigt 
besvaret opgave 3. Vandrådet har vurderet 
og kommenteret på det tidligere vandråds 
anbefalinger, indsatsprogrammet og effek-
tueringen på et overordnet og principielt 
niveau. 

Konkrete vandløbsstrækninger

Bøgballe Bæk o9321. Vandrådet opnåede ikke enighed hvorvidt vandløbsstrækningen 
skal forblive eller udgå af vandplan 2. Byrådet bedes tage stilling til hvad anbefalingen til 
Miljøstyrelsen skal være hvorvidt vandløbsstrækningen anbefales at forblive eller bør ud-
gå af Vandplan2.
Bøgballe Bæk er en 2,02 km lang vandløbsstrækning der af miljøstyrelsen er udpeget 
som blødbund og på baggrund deraf, står til at udgå i vandplan2. Vandløbet løber gen-
nem landbrugsland og er i dag meget vedligeholdt, dvs. vandløbet er bredere og dybere 
liggende end det naturligt vil være. Dette medfører en langsommere vandhastighed der 
medfører en blødere bund i vandløbet da mindre partikler i mindre grad skylles væk. 
Vandløbsstrækningen står til at falde ud grundet udpegningen som blødbund. Vandløbet 
har dog ikke en så blød bund at det ved tilsyn kan karakteriseres som blødbund. Vand-
løbsstrækningen ville være med i vandplanen hvis det ikke var udpeget som blødbund. 
Vandrådet har ikke været enige i om dette vandløb bør forblive eller udgå af vandplanen. 

Tilløb til tilløb til Rohden Å t120 
Vandrådet opnåede enighed om vandløbsstrækningen tilløb til tilløb til Rohden Å skal ud-
gå af vandplan2. Administrationen vurderer at vandløbsstrækningen udgår af vandplanen 
på en tekniske fejl. Byrådet bedes drøfte om de ønsker at følge vandrådets anbefaling 
om at vandløbet udgår af vandplan2.
Vandløbet er er en 42 meter lang vandløbsstrækning der forbinder to søer på et tilløb til 
Rohden Å. Vandløbsstrækningen samt søerne er en del af Rohden Å vandløbssystemet. 
Den udvalgte vandløbsstrækning t120 er ikke registret til at forbinde vandløb eftersom 
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der er søer på begge sider, derved vil vandløbet falde ud af vandplan2. Administrationen 
vurderer at vandløbsstrækningen falder ud på en teknisk fejl i udpegningen fra Miljøsty-
relsen. 

Kommunikation
Ingen Bemærkninger

Lovgrundlag
Lov om vandplanlægning, Lov nr. 1606 af 26. december 2013, jf. §6-§9

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samar-
bejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og 
udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb, BEK Nr. 217 af 2. marts 2017

Administrationen indstiller

 At Byrådet anbefaler Miljøministeren at følge vandrådenes anbefalinger til at kva-
lificere afgrænsningen af små vandløb i det omfang vandrådene har været enige 
om anbefalingen til kommunen. (Opgave 1)

 At Byrådet anbefaler Miljøministeren at følge vandrådenes anbefalinger i udpeg-
ningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb, vandløb i det omfang vandrå-
dene har været enige om anbefalingen til kommunen. (Opgave 2)

 At Byrådet støtter op om at fastholde videreførte VP1- indsatser, således der ikke 
indmeldes noget til opgave 3. 

 At Byrådet støtter op om vandrådets besvarelse af opgave 3 i hovedvandopland 
Horsens Fjord. 

 At Byrådet træffer beslutning om hvorvidt Vandløbsstrækningen o9321 Bøgballe 
Bæk (2,02 km) skal udgå eller forblive i Vandplan 2. 

 At Byrådet drøfter om de vil følge vandrådets indstilling om at t120 Tilløb til Tilløb 
til Rohden Å (0,04km) udgår af vandplanen.


