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Vandråd 
”De grønne organisationers forventning til de nye 
vandråd”  
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Bundne mål – friere indsatser 

Vandrammedirektiv 

Basisanalyse 

Indsatsprogram 
Aftaler (VOS 
og LDP, Klima 

mv) 

Virkemidler og 
projekter 

Vandplan 
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Hvorfor Vandråd? 

Fordi der er et behov for megen indsats 

 

Fordi der er behov for anderledes 
inddragelse 

 

Fordi vi skal nå i mål 
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Søerne: 71% uden målopfyldelse og >100.000 ikke med 
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Havet: 95% opfylder ikke mål 
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Vandløbene: 69% opfylder ikke mål 
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Vådnaturen: ukendt, men meget ringe opfyldelse 
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Fordi der er et behov 

NLK – Kvælstofarbejdsgruppen: 

Danmark skal forstærke indsatsen for at forbedre vandmiljøet. Vi 
har selv hovedansvaret for vandløb, fjorde og de kystnære 
områder. 

Reduktionen af kvælstof til det marine vandmiljø er afgørende for 
at genskabe god økologisk tilstand. 

 

Nikolai Friberg – Aarhus Universitet: 

Samlet vurderes det, at mellem 10.000 og 20.000 arter knyttet til 
ferske habitater enten er udryddede eller stærkt truede, hvilket er 
et langt større tal end for andre økosystemer som fx havet - 
Danmark er ingen undtagelse. 

Der er sket en markant reduktion i udbuddet af levesteder i 
vandløbsøkosystemet. Levestederne har ændret sig - nogle typer 
er næsten forsvundet. 
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Behov for anderledes inddragelse 

Stærke rammer  

Klare mål 

Gensidig tillid 
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Hvordan? 

 

Miljømålene står ikke til diskussion i Vandrådene - kun 
løsningerne 

 

Miljøministeriet  skal fastlægge klare og synlige rammer og 
velbelyste spillerum  -  Hvad er til diskussion og hvad er 
ikke? 

  

Vandråd skal faciliteres – såvel fagligt som procesmæssigt 

 

Bisiddere ad hoc med særlig faglig indsigt eller 
lokalkendskab 
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Hvordan? 

Faglig national ekspertgruppe. ”Help Desk”. 

  

National FAQ til gavn for alle Vandråd. 

  

Rådets inddragelse skal være synligt i det produkt 
kommunen afleverer til Miljøministeriet 

 

Overordnet national følgegruppe (relevante organisationer 
og formandskaber) til løbende procesafklaring og senere 
evaluering af Vandråd – Blåt fremdriftsforum? 

 

Fælles kick off eller ensartet facilliteret kick off (”Road 
Show”) i alle Vandråd  
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Tillid er godt …… 
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