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Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram 

 

Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland, Ringkøbing 

Fjord, Randers Fjord og Horsens Fjord.  

Vandrådene er kommet med anbefalinger til kommunernes arbejde med indsatsprogrammer-

ne. Fra arbejdet i de 4 vandråd er det indtrykket, at drøftelserne på tværs af interesseorgani-

sationerne har været konstruktive, og at drøftelserne har ført til en bedre gensidig forståelse 

for de dyrkningsmæssige, rekreative og natur- og miljømæssige interesser i og omkring vand-
løbene. 

Vandrådenes bemærkninger til indsatsprogrammerne 

Randers Fjord 

Vandrådet for Randers Fjord har udtrykt tilfredshed med det fremlagte udkast og havde ikke 

grund til at anfægte de foreslåede indsatser. Der var tilfredshed med at der var fundet flere 

km vandløbsstrækninger og flere spærringer end udmeldt i Naturstyrelsens ramme. Der var 

også tilfredshed med udvælgelsen af den store spærringsindsats ved Vestbirk Vandkraftværk i 

Horsens Kommune. Vandrådet havde dog nogle foreløbige opmærksomhedspunkter, som vil 

indgå, når det endelige forslag til indsatsprogram sendes til Naturstyrelsen.  

 

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: 

 Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne ram-

mer.  

 Tidsfristerne for arbejdet har været alt for stramme.  

 Materialet (kort, oversigter m.v.) som sekretariatet har udsendt til Vandrådet har ikke 

været fyldestgørende, idet det ikke har været muligt at se de samme oplysninger som 

kommunerne. For næste planperiode bør der, for at kvalificere vandrådets arbejde, væ-

re flere udtræksmuligheder og bedre adgang til at se ”ind bagved” i Naturstyrelsens 

planlægningsværktøj for andre end kommunens medarbejdere.  

 Virkemidlet plantning af træer bør anvendes med omtanke, og er ikke egnet i større 

vandløb. 

 Det bør sikres, at spærringer i de nederste dele af vandløb er prioriteret, hvis muligt.  

 Naturstyrelsen skal vejlede kommunerne med hensyn til hvordan de skal håndtere situa-

tionen, hvis forudsætningen om at alle 1. planperiodes indsatser er gennemført ved ud-

gangen af 2015 viser sig ikke at holde.  

 

Sekretariatet vil videreformidle ovenstående bemærkninger til Naturstyrelsen. Kommunerne er 

opmærksomme på at virkemidlet træplantning skal anvendes som anført. Efter vandrådsmødet 

den 12. juni har sekretariatet kvalitetssikret, at udvælgelsen af spærringsindsatser i kommu-

nerne er prioriteret nedefra. 

 

Vandrådets opmærksomhedspunkter uden for indsatsprogrammet er: 

 Vandløbsvedligeholdelse bør indgå i virkemiddelkataloget for næste planperiode.  

 Nogle vandløbsstrækninger / spærringer kan ikke indgå i indsatsprogrammet 

 Spærringen ved Tangeværket 
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Sekretariatet vil videreformidle de to første synspunkter til Naturstyrelsen. Spørgsmålet om 

spærringen ved Tangeværket er blevet rejst i Vandrådet. Naturstyrelsen har på forhånd meldt 

ud, at spærringen ikke kan indgå i kommunernes forslag til indsatsprogram for perioden 2016-

2021. Dele af Vandrådet ønsker at tilkendegive overfor Naturstyrelsen, at der bør findes en 

løsning på problemstillingen, mens andre ikke mener spørgsmålet bør rejses i forbindelse med 

kommunernes forslag til indsatsprogram. Sekretariatet har tilkendegivet, at spørgsmålet kan 

tages op igen ved vandrådsmødet i september, forudsat Sekretariatet modtager et forslag til 

udtalelse.  

 

Lillebælt/Jylland 

Vandrådet for Lillebælt/Jylland har ikke udtalt sig samlet om forslaget til indsatsprogram. Ved 

Vandrådets sidste møde fremkom en række enkeltudtalelser vedr. det foreløbige indsatspro-

gram: 

 Bæredygtigt Landbrug pegede på, at det kunne være problematisk med store (lange) 

segmenter af vandløb. 

 Landbrug & Fødevarer pegede på, at det er vigtigt, at pengene bruges i vandløbene og 

ikke til erstatninger. Det er vigtigt, at tiltagene holdes indenfor vandløbsregulativerne. 

Kommunerne skal i deres prioritering være opmærksom på evt. dyrkningsmæssige 

konsekvenser. Hvis der vil være dyrkningsmæssige konsekvenser af indsatserne, kon-

taktes lodsejerne så vidt muligt og så tidligt som muligt i forløbet. Hvis der er dyrk-

ningsmæssige konsekvenser skal der ydes erstatning. 

 Danske Vandløb gav udtryk for, at udskiftning af bundsubstrat bør foretrækkes i forhold 

til udlægning af bundsubstrat. Sekretariatet forklarede, at kommunerne primært har 

valgt udlægning af nyt bundsubstrat (sten og grus) som supplement til i forvejen min-

dre og spredte grusforekomster i vandløb med relativt godt fald.  

 Landbrug & Fødevarer spurgte til, hvad virkemidlet ”Hævning af vandløbsbund” dækker 

over (foreslået anvendt på i alt 3,6 km) Der er tale om virkemiddel 2.8. Se beskrivelse 

af virkemidlet nedfor. 

 

 
  

 Bæredygtigt Landbrug ønskede en gennemgang af virkemidlerne for alle de vandløb, 

hvor der var foreslået indsatser. Sekretariatet anmoder alle kommunerne i hoved-

vandsoplandet til at rundsende udtræk fra WEB-Gis systemet med beskrivelse af alle de 

enkelte indsatser til Vandrådets medlemmer. 

 Danske Kloakmestre og Danmarks Sportsfiskerforbund gav udtryk for, at man burde ha-

ve tillid til, at de kommunale teknikere har tilstrækkelig lokal viden om de enkelte 

vandløb og indsigt i, hvad der vil være fornuftigt i forhold til indsatser i vandløbene. 

 Sønderjyske Vandløb opfordrede til, at man fra lodsejernes side ser positivt på indsatser-

ne. Ikke mindst i områder med vanskeligt dyrkbart jord, hvor lodsejeren kan få erstat-

ning for ikke at dyrke jorden og hvor der kan komme noget god natur, - i lighed med 

mulighederne, når der etableres vådområder.  

 

Sekretariatet oplyste, at det var indtrykket fra møderne mellem de kommunale teknikere, at 

kommunerne havde lyttet til de anbefalinger, som Vandrådet var kommet med. Bl.a var der 
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tydeligvis tilbageholdenhed med at foreslå, at åbne rørlagte strækninger, der løber gennem 

omdriftsjord. Dette blev der fra flere sider i Vandrådet udtrykt positiv overraskelse overfor. 

 

Fem medlemmer af Vandrådet Lillebælt-Jylland, repræsenterende landbrugs- og akvakultur in-

teresser, har fremsendt en udtalelse vedrørende udpegning af vandløb som værende kunstige 

eller stærkt modificerede. Udtalelsen videresendes til Naturstyrelsen, der står for udpegningen 

af de forskellige typer af vandløb.  

 

Ringkøbing Fjord 

Vandråd Ringkøbing Fjord besluttede på mødet d. 20. juni 2014, at udarbejde et fælles hold-

ningspapir som sendes til de 9 kommuner i oplandet til Ringkøbing Fjord og Naturstyrelsen. 

Holdningspapiret omfatter vandrådets prioriteringer til vandløbsindsatserne i oplandet til Ring-

købing Fjord; en række anbefalinger som vandrådet finder det ønskeligt at inddrage fremad-

rettet, samt generelle betragtninger omkring vandrådsarbejdet. 

 

Vandråd Ringkøbing Fjord finder det yderst positivt, at være inddraget i arbejdet med de sup-

plerende vandløbsforanstaltninger. Der har på de afholdte møder været en god dialog og re-

spekt omkring hinandens synspunkter, derfor bakkes der bredt op omkring nedenstående 

prioriteringer og holdninger i Vandråd Ringkøbing Fjord. 

 

Prioriteringer 

 Spildevand 

Vandrådet ser det som en vigtig opgave at stoppe spildevandstilførsel til vandløbene før 

en evt. indsats sættes i gang. Det være sig fra overløb fra rensningsanlæg, men også 

spildevand fra bebyggelser og befæstede arealer i det åbne land. Disse tilløb kan i 

mange tilfælde være hovedårsagen til manglende målopfyldelse for smådyrsfaunaen 

(DVFI) i recipientvandløbet. 

 Faldforhold 

Vandrådet anbefaler, at vandløbsstrækninger med rimelig gode faldforhold prioriteres 

højest. Herved undgås for store påvirkninger af omkringliggende dyrkede arealer og 

pengene bruges på miljøforbedring frem for erstatning. 

 Okkerindsats 

Vandrådet vurderer, at der visse steder med fordel kunne anvendes et ekstra virkemid-

del ud over de lavvandede grødefyldte bassiner i forhold til indsatsen mod okker, ved at 

udplante vandranunkel kombineret med skånsom grødeskæring. Dette vil tage hånd om 

den diffuse udledning af okker der finder sted, men vil være et langt billigere virkemid-

del end hævning af vandløbsbunden, som er eneste andet alternativ til diffus udledning. 

Vandranunkel er effektiv til, at udfælde og bundfælde okker, en egenskab Ringkøbing-

Skjern Kommune har anvendt med succes i okkerplagede vandløb. Derudover rummer 

vandranunkel levesteder og skjul for mange vandløbsdyr og fisk Vandrådet pointerer 

dog, at de afvandingsmæssige forhold ikke bør forringes de steder udplantningen og 

den skånsomme grødeskæring sættes ind. 

 Nyeste data 

Vandrådet finder, at kommunernes prioriteringer skal træffes på baggrund af nyeste 

data og, at der i forundersøgelserne afsættes midler til eksempelvis udtagning af nye 

faunaprøver til bestemmelse af DVFI, hvor der ikke foreligger nye data. Derudover op-

fordrer Vandrådet Naturstyrelsen til, at opprioritere dataindsamlingen og overvågnin-

gen. Vandløb som allerede opfylder målsætning om økologisk god eller meget god til-

stand, bør tages ud af vandplanen. Ligeledes bør grøfter og kanaler som ikke er reelle 

vandløb tages ud af vandplanen eller nedklassificeres, så de får et mere realistisk mil-

jømål. Derudover finder Vandrådet det meget vigtigt, at der laves effektundersøgelser 

omkring de forskellige virkemidler, gerne hurtigst muligt. På den måde sikres, at pen-

gene bruges på virkemidler med den største effekt og fokus holdes på omkostningsef-

fektivitet.  

 
 Spærringer 
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Vandrådet anbefaler at der fokuseres på, at få fjernet spærringer eller som alternativ 

får lavet faunapassage i vandløbene, da det uden indsats vil være meget svært at nå i 

mål på specielt fiskeindekset. Vandrådet henstiller til, at der ved indsatser omkring 

spærringer tages hensyn til både natur og kulturarvsmæssige forhold, lige som der for-

ventes kompensation til dambrugsejere for udgifter forbundet med ændring af vandind-

tag mm. Det er vigtigt, at det store fald omkring eksisterende stemmeværker og styrt 

afvikles over så lange strækninger som muligt, og at man bør forsøge at genskabe de 

oprindelige vandløbs- og faldforhold omkring disse. 

 

 Klimatilpasning 

Vandrådet finder det fornuftigt, at der indtænkes klimatilpasning sammen med vand-

løbsindsatserne opstrøms byer, som har og kan få problemer. Vandrådet vil dog samti-

dig gøre opmærksom på, at der skal stilles tilstrækkelig kompensation til rådighed for 

de lodsejere, som måtte få forringet afvandingen, eller som må afstå arealer til evt. 

bufferområder/vådområder i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. 

 

Anbefalinger 

Vandråd Ringkøbing Fjord har følgende anbefalinger til det videre arbejde 

 Ændret (skånsom) vedligeholdelse er ikke medtaget som virkemiddel i denne planperio-

de. Vandrådet vil gerne opfordre til, at kommunerne får mulighed for at bruge dette 

virkemiddel de steder, hvor det er muligt, dvs. vandløb med godt fald hvor det ikke vil 

få større afvandingsmæssige konsekvenser. Det er ofte den billigste og bedste vej til 

målopfyldelse. 

 Kommunerne i oplandet til Ringkøbing Fjord anvender en del forskellige virkemidler. I 

Ringkøbing-Skjern Kommune noterer vi os, at udlægning af groft substrat er meget an-

vendt. Vandrådet opfordrer til, at det udføres på egnede strækninger, udpeget på bag-

grund af egentlige besigtigelser af strækningerne. 

 

Generelle holdninger 

 Vandrådet støtter, at kommunerne har udpeget flere km vandløb end krævet, idet vand-

rådet også mener, at man kan nå længere for pengene. 

 Lodsejerinddragelse og – velvillighed bør i høj grad tilstræbes. Lodsejere bør inddrages 

på så tidligt et tidspunkt som muligt, så der på den måde kan inddrages lokal viden. 

Ekspropriation bør være et sidste, men nogle gange nødvendigt, værktøj i kassen. 

 Vandrådet anbefaler at fortsætte det gode arbejde i dialog med kommunerne i hovedop-

landet Ringkøbing Fjord. Vandrådet kan evt. suppleres med yderligere inddragelse af 

relevante interesse- og erhvervsorganisationer. 

 

For hovedvandoplandet Ringkøbing Fjord er der ingen indsatser i Hedensted Kommune. 

 

Horsens Fjord 

Vandrådet for Horsens Fjord anbefaler udkastet til indsatsprogram over for de 6 kommunalbe-

styrelser, idet Vandrådet generelt finder, at Teknikergruppen bag udkastet til indsatsprogram 

har udvist lydhørhed over for Vandrådets anbefalinger.  

 

Vandrådet bemærker dog,  

 at vandrådet ikke særskilt har anbefalet indsatser, der har sigte på at opnå flersidig pro-

blemløsning. Det gælder fx indsatser der sigter på at opnå målopfyldelse for vandløbe-

ne og samtidig opnå sidegevinster ved klimasikring.  

 Vandrådet har heller ikke anbefalet at der skulle anvendes mange penge på erstatninger.  

 

Vandrådet har særligt indgående drøftet 3 konkrete emner, og Vandrådet finder på den bag-

grund anledning til at udtale: 

 at Vandrådet vurderer, at det er tvivlsomt om forslaget til indsats i Malskær Bæk lige før 

Gylling vil give den store miljøeffekt, og at forslaget til indsats muligvis vil give proble-

mer med afvanding for større landbrugsarealer i omdrift.  

 at Vandrådet finder, at fravalget af indsats for at fjerne en længere rørlægning under 
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Odder By til Rævså i den øvre del af Odder Å systemet er en rimelig prioritering, samt  

 at Vandrådet finder, at valget af indsats i Bjørnkær Bæk med henblik på målopfyldelse i 

såvel Bjørnkær Bæk som i en del af Gesager Å er en god løsning.  

 

Vandrådet ser frem at bidrage med bemærkninger til kommunernes endelige forslag til ind-

satsprogram forinden fremsendelsen til Naturstyrelsen.  

 

Supplerende materiale 

 

Vandrådet for Horsens Fjord anbefaler, at udkastet til indsatsprogram ved forelæggelsen for de 

6 kommunalbestyrelser suppleres med 

1. En vurdering af konsekvenserne af indsatsen i Malskær Bæk, og en vurdering af om der 

er andre løsningsmuligheder, fx anlæg af dobbeltprofil eller plantning af skov).  

2. En udvidet beskrivelse af effekten og konsekvenserne ved at fjerne de foreslåede spær-

ringer. 

 

De anbefalede vurderinger og beskrivelser er tilsendt Vandrådet den 30. maj 2014. Der har ik-

ke været bemærkninger til de 2 notater fra Vandrådets medlemmer. Materialet er indsat ne-

denfor. 
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Vurdering af konsekvenserne af indsatsen i Malskær Bæk 
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Udvidet beskrivelse af effekten og konsekvenserne ved at fjerne de foreslåede spærringer. 

 

 
 

 


