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Forum Vandrådsmøde – Vandrådsarbejdet 2017 

Tid 8. september 2017, kl. 8.00 – 15.00                                                                                                                             

Sted Dronning Ingrid hallerne, Jeppe Åkjærsvej 
27, 9640 Farsø 

 

   

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carsten Søborg, Bæredygtigt Landbrug (Afbud til ekskursionen) 
Jens Selmer Andersen, Danmarks Sportsfiskerforbund 
Erik Ugilt Hansen, Dansk Akvakultur 
Thorkild Kjeldsen, DN 
Erik Andersen, Fjordvenner.dk 
Thyge Steffensen, Friluftsrådet 
Anders Ahrenfelt, Landboforeningen Midtjylland 
Carl Christian Pedersen, Landbrug & Fødevarer 
Leif Gravesen, LandboThy 
Bent Graversen, Lemvigegnens Landboforening 
Aage Grynderup, Limfjordssammenslutningen 
Peter Sørensen, Sammenslutningen af Lystfiskeriforeninger ved 
Binderup Å 
Flemming Hansen, Viborg Sportsfiskerforening (Afbud til 
ekskursionen) 
 
Sekretariat 
Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet 
 
Michael Damm, Limfjordsrådets Sekretariat 
Thorsten Møller Olesen Riis, Limfjordsrådets Sekretariat 
Niels Vedel, Limfjordsrådets Sekretariat 

 
Afbud 

 
Samuel Sonne, Brønderslev Lystfiskeriforening 
Michael Blach, Danske Vandløb 
Palle L. Nielsen, Danske Vandværker, Region Nord 
Niels Barslund, Talerøret for Skive-Karup Å med tilløb 
Mette Glarborg, Skovforeningen 
 

 
Mødeleder 

 
Jens Lauritzen 

Referent Niels Vedel 

Udsendt 15. september 2017 
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Aalborg Kommune  

Miljø- og Energiforvaltningen 

Stigsborg Brygge 5 
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Dagsorden: 

 

Program          

 

Ekskursion  

8.15 – 9.30 Besigtigelse af Mejlstrup bæk (vandområde nr. o7315). Vandløbet indgår i vandplanlægningen og 

er en mulig kandidat som stærkt modificeret. Vesthimmerlands Kommune fortæller om 

vandløbet og vandrådet diskuterer forholdene på stedet. Mejlstrup bæk har dårlige fysiske 

forhold og ringe vandføring i ”spidsen”, men har gode fysiske forhold 200 meter længere nede. 

Mejlstrup bæk opstrøms 

Vandområde nr. 7315 optræder på de høje målebordsblade, indgår i vandplanen som naturligt vandløb, men er 

mulig kandidat til udpegning som kunstigt eller stærkt modificeret vandområde. Østrup by er separat kloakeret, 

men der er fundet fejlkoblinger. Vandløbet er hårdt vedligeholdt. Vandløbet er for blødt at gå i og bliver oprenset 

med mejekurv. Jordbunden ved første stop bar præg af tørvejord og der stod vand ved de vandløbsnære arealer 

– Mulighed for vådområdeprojekt blev drøftet. Eventuelt slam bliver gravet op, men det har ikke været 

nødvendigt de senere år. Drænene fra oplandet er samlet i hoveddræn, der først løber sammen med vandløbet 

længere nedstrøms, hvor det krydser Svovldrupvej. 

Mejlstrup Bæk ved Svovldrupvej 

I forhold til sandvandring ville det hjælpe, hvis man i forbindelse med rensning af dræn samlede sand op ved den 

sidste brønd. Der blev fanget en enkelt ørred hvor vandløbet krydser Svovldrupvej. Vandløbet havde her fint 

gydegrus på nogle vandløbsstrækninger, men naturkvaliteten kan yderligere let forbedres ved udlægning af grus 

/ sten. 

10.00-11.00 Besigtigelse af Herredsbæk/Halkær Å (vandområde nr. o7371). Vandløbet indgår i 

vandplanlægningen og er en mulig kandidat som stærkt modificeret. Vesthimmerlands Kommune 

fortæller om vandløbet og vandrådet diskuterer forholdene på stedet. Vi ser efter om der er fisk i 

vandløbet ved elfiskeri. Morgenkaffen indtages her, så vi bliver friske. 

Ved første stop var vandløbet præget af blød bund / mudder (gas steg op fra bunden); kraftig vedligehold og 

meget ringe fald. Regulativet foreskrev en bundbredde pål 0,5 m. – Den var noget bredere. Ved et stop længere 

nedstrøms snævrede profilet ind, hvilket gav en hurtigere vandstrømning med stedvis forekomst af grus i bunden 

på en bund domineret af sand - Balance mellem rigtig bredde og vandføring er vigtig i forhold til optimal 

vandmiljø. 

11.30 – 12.00 Besigtigelse af Hvorvarp Bæk (vandområde nr. o7448). Vandløbet er naturligt og er udpeget som 

mulig kandidat til stærkt modificeret vandområde.  Der har været ønske om at vandløbet skulle 

udgå af vandplanlægningen. Vesthimmerlands kommune fortæller om vandløbet og vandrådet 

diskuterer forholdene på stedet.  
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Vandløbet var tidligere præget af meget sand (20 – 30 cm fjernet årligt), der viste sig at stamme fra et 

misvedligeholdt regnvandsbassin i Aars. Aars har 80 ha befæstet arealer og 3-4 bassiner. Regnvandsbassinet 

bliver nu vedligeholdt og sand oprenset, hvilket har været til tydelig gavn for vandløbet. 

Det var Vandrådets ønske, at Sekretariatet tog denne problemstilling med misvedligehold af bassiner op på et 

kommende møde i Limfjordsrådets embedsmandsgruppe. 

Møde i Dronning Ingrid hallerne 

Det blev aftalt, at Sekretariatet sender link/vejledning til, hvor man i It-værktøjet kan se de høje målebordsblade 

for de om formiddagen besøgte vandområder. 

Landbrug & Fødevarers repræsentant orienterede om møde mellem hovedorganisationerne og Miljø- og 

Fødevareministeren om vandrådsarbejdet (07.09.2017). Konklusionen på mødet havde været, at der ikke ændres 

i opgaven, og at man ikke skulle regne med fristforlængelse. Der blev præciseret, at vandrådene ikke skulle 

vurdere på konsekvens eller økonomi – Det ville efterfølgende blive vurderet i Styrelsen.  

13.00 – 15.00 Vandrådsmøde i Dronning Ingrid hallerne, Jeppe Åkjærsvej 27, 9640 Farsø 

Der serveres kaffe og brød 

Dagsorden vandrådsmødet 

• Godkendelse af dagsorden 

• Status for: 

o Opgave 1 – drøftelse af Vandrådets holdning til den kommunale indstilling vedr. afgrænsning af 

vandløb. 

o Opgave 1 – Hvilke vandområder, der er ”supplerende bemærkninger” til. 

o Opgave 2 – Hvilke vandområder, der ønskes set på i forhold til at få ændret klassificeringen til 

”kunstig eller stærkt modificeret” og hvilke argumenter, der er for at gøre det. 

Sekretariatet oplyste på baggrund af spørgsmål fra Dansk Akvakultur, at EU's vandrammedirektiv var 

implementeret i Dansk lovgivning (miljømålsloven m.v.) og at det fremgår, at der skal fastsættes miljømål for 

naturlige, kunstige og stærkt modificerede vandområder. Det blev præciseret at stærkt modificerede 

vandområder også direktivmæssigt er naturlige vandløb.  

Dansk Akvakulturs repræsentant så sig ikke i stand til at behandle alle vandløb i oplandet til Limfjorden. Dansk 

Akvakulturs repræsentant mener endvidere, at det faglige og juridiske grundlag for opgaven ikke er på plads jf. 

Dansk Akvakulturs tidligere fremsendte notat fra Kristian Østergaard. Det blev foreslået, at Dansk Akvakultur 

selv sender notatet til den ansvarlige myndighed (Miljøstyrelsen) med anmodning om en kommentar – Der var 

ikke enighed om at sende det i regi af Vandrådet.   

Landbrug & Fødevarers repræsentant påpegede, at man med forbehold i udtalelse kunne sikre sig mod at blive 

”fanget” efterfølgende af de indmeldte anbefalinger (eksempelvis i forhold til økonomi og konsekvenser).  
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Status for opgave 1: Fjordvenner.dk’s repræsentant stillede spørgsmål til Bjerge Å. Der er fredningsbælte ved 

fjorden, vandløbet har mange siv og der er ikke ørreder i det. Vandområdet o3174 har et opland over 10 km2 og 

er dermed inde i vandplanen. Fjordvenner.dk’s repræsentant kontakter Miljøstyrelsen vedr. vandløbet. 

DOF’s repræsentant pointerede, at der ikke altid kun skal fokuseres på tilstedeværelsen af ørreder eller ej. Tagrør 

er eksempelvis godt for andet herunder fugle.   

Der er meldt strækninger ind i forbindelse med opgave 1, der i dag er ude af vandplanerne, men som ønskes 

taget ind (supplerende bemærkning). Sekretariatet fremsender link til/Kort/beskrivelse af, hvor placeringen af 

disse er. 

Dansk Akvakulturs repræsentant understregede, at Dansk Akvakultur ikke ønsker at tage stilling til om vandløb 

skulle ind eller ud. For øvrige mødedeltagere: 

• Er der jf. slides pt. meldt ny viden ind på 7 vandområder (3,5 km). Tilbage er der 71 vandområder (ca. 75 

km) som vandrådet, Miljøstyrelse og kommuner er enige om ikke skal med i vandplanerne ved brug af 

MST’s nye kriterier. Ved enkelte af disse vandområder er der supplerende bemærkninger om, at disse 

ikke er kunstige vandløb som antaget af Miljøstyrelsen – Hvis der lyttes til disse supplerende 

bemærkninger vil vandområdet dog forblive inde. LandboThy havde endvidere meldt to vandområder 

ind i Thisted Kommune, som der var enighed om, ikke skulle med (supplerende bemærkning om 

udtørring m.m.). 

De vandområder som vandrådsmedlemmer har meldt ind under ”Opg. 1 afgrænsning af vandområder”, men 

hvor kommunen har vurderet anderledes (ikke imødekommet forslaget), indmeldes som ikke enig i forhold til 

kriterierne / supplerende bemærkning. 

Det blev aftalt, at sekretariatet til næste møde udarbejder forslag til tilbagemelding til kommunerne med en 

beskrivelse af, hvad der er enighed om. Endvidere indarbejdes en kort oversigt over, hvilke vandområder der har 

været diskuteret i vandrådet/arbejdsgrupper og den enkelte kommune vedlagt et bilag med de bemærkninger og 

begrundelser, der har været for henholdsvis at holde vandområdet inde/ude af vandplanerne.  

Vandrådet drøftede endvidere tilbagemelding om generelle bemærkninger til vandrådsarbejdet (sekretariatet 
udarbejder forslag til tilbagemelding til næste møde): 

• Bæredygtigt landbrugs repræsentant konstaterede at målopfyldelse gælder for smådyr, fisk og planter. 
Dansk Vandløbsplanteindeks (DVPI), der anvendes til at vurdere vandløbskvaliteten ud fra 
sammensætningen af vandplanter er imidlertid ikke anvendelig for de små type 1 vandløb - Det burde 
udvikles. 

• Tidspres /organisering /opgave-formulering og -karakter. 
    
Status for opgave 2: Miljøstyrelsen har besvaret henvendelsen fra Sekretariatet vedr. udtagning af vandløb med 

opland under 10 km2, når de i forbindelse med opgave 2 udpeges som kunstige og stærkt modificerede vandløb. 

Det blev aftalt, at Miljøstyrelsens besvarelse videresendes til teknikkergruppen.  

Repræsentanten for Landboforeningen Midtjylland nævnte eksempel på stærkt modificeret vandløb (trævel å), 

hvor siderne af vandløbet var beklædt med beton.  
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Der var ingen af mødedeltagerne, der havde umiddelbare indmeldinger vedr. konkrete vandløbsstrækninger, der 

ønskes set på i forbindelse med udpegningen af vandløb som kunstige eller stærkt modificerede vandløb. Alle 

afventer tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper/kommunernes arbejde.    

• Tidsplan 

Forslag til tidsplan jf. slides blev godkendt: 

09.10.2017 Kommuner og arbejdsgrupper afslutter opgave 2 (Jammerbugt og Brønderslev også opgave 1) 

vedr. afgrænsning af vandløb samt supplerende vejledning. Ved uenighed retter arbejdsgruppe 

repræsentanter henvendelse til vandrådsmedlemmer. 

11.10.2017 Sekretariatet samler og videresender regneark til vandrådsmedlemmer. 

22.10.2017 Vandrådet returnere om de er enige eller uenige med kommunerne vedr. udpegning af kunstige 

eller stærkt modificerede vandløb. 

25.10.2017 Vandrådsmøde – Indstilling til Limfjordsrådet / kommunernes politiske behandling vedr. opg. 1 og 

2 herunder supplerende bemærkninger.  

27.10.2017  Udtalelser/særstandpunkter der ønskes taget med til den kommunale politiske behandling sendes 

til sekretariatet. 

03.11.2017  Limfjordsrådsmøde 

Sekretariatet afklarer om det er muligt at rykke på afleveringsdatoen i relation til den kommunale politiske 

behandling. 

• Drøftelse af form/indhold af Vandrådets tilbagemelding til den politiske behandling i kommunerne. 

Se ovenstående. 

• Evt. 

Der var ikke punkter under evt. 


