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Vandråd og Vandplanindsatser 
 

 

I april 2014 fik kommunerne til opgave at udarbejde forslag til indsatsprogrammer for vandløbene (anden 

generations vandområdeplaner). I den forbindelse skulle de også oprette og være tovholder for 

oplandsbaserede lokale vandråd, som skulle rådgive om vandløbsindsatserne. 

 

I oplandet til Danmarks største vandopland – Limfjorden – koordinerede Limfjordsrådet den kommunale 

planlægningsindsats og sekretariatsbetjeningen af Vandrådet blev tilsvarende varetaget i regi af Limfjordsrådet. 

Der var tale om et meget positivt samarbejde i vandrådet, der var med til at fremme forståelsen af synspunkter 

de forskellige interessenter imellem.  

 

Vandrådets arbejde i Limfjordsoplandet resulterede i en udtalelse til kommunernes forslag til vandløbsindsatser 

i anden generations vandområdeplaner. Heri blev det bl.a. pointeret, at: 

 

 Alle deltagere i Vandrådet for Limfjorden var enige om at anbefale kommunernes forslag til 

indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger (anden generations vandområdeplaner). 

 Vandrådskonceptet burde bredes ud til også at omfatte andre dele af indsatsplanlægningen. 

 Det var Vandrådets forventning og det blev forudsat, at Staten ville lytte til Vandrådets og 

kommunernes anbefalinger og at dette dermed blev afspejlet i den endelige implementering af 2. 

generations vandområdeplaner.   

 

Limfjordsrådet er enig i Vandrådets udtalelse og anbefaler, at vandrådskonceptet bredes ud til at omfatte andre 

dele af indsatsplanlægningen. Det er selvfølgelig vigtig for troen på yderligere inddragelse, at 

vandrådsmedlemmerne også kan genkende resultatet, fra det store arbejde de lagde i forbindelse med 

indsatsplanlægningen for vandløb, i de endeligt besluttede anden generations vandområdeplaner.  

 

Limfjordsrådet ser derfor frem til, at Kommunerne skal i gang med de mange vandløbsprojekter, som er med i 

forslaget til anden generations vandområdeplaner. De mange projektforslag i små såvel som store vandløb i 

oplandet til Limfjorden har kommunerne som nævnt selv foreslået efter en god dialog i vandrådene. Særligt 

afgørende er det, at lodsejerne støtter disse indsatser, der dermed også har fået en legitimitet, der ellers hidtil 
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har manglet i vandplanarbejdet. Procesmæssigt vil det være essentielt for troværdigheden, at disse 

Vandområdeplaner også vedtages til tiden og det i en genkendelig version i forhold til den dialog, der har været i 

vandrådene. Indenfor rammen på omkring 125,6 mio. kr. omfatter dette i oplandet til Limfjorden indsatser som 

etablering af to okkeranlæg, fjernelse af 55 spærringer og restaurering af omkring 500 km vandløb. 

 

Vi ser frem til mødet den 18. november i København, hvor vi også gerne vil uddybe ovenstående og have en 

dialog om målrettet indsats i forhold til N- og P-reduktion. Dette opleves som afgørende for at kunne leve op til 

EU’s krav og samtidig fastholde en lodsejeraccept af indsatserne. 

    
 
 
Med venlig hilsen 

     
Jens Lauritzen     Jens Chr. Golding 
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