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Sagsnr./Dok.
nr. 
 
 
 

 
 
 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsorden godkendt - Det blev besluttet at bytte rundt på pkt. 4 og 5. Dansk Akvakulturs skrivelser 
vedr. vandrådsarbejdet (rundsendt inden mødet) blev sat på dagsorden som punkt efter drøftelsen om 
periodevis udtørring af vandløb. 

 

2. Vandrådets bemærkninger til Statens forslag til afgrænsning af vandløb 

 

Forslag, dokumentation samt resultat m.m., herunder gennemgang af vandløbsområder i relation til 

faktatjek. 

 

Stillingtagen til forslag fra kommuner / arbejdsgrupper – Er der enighed / Uenighed? 

 

På sidste møde blev det aftalt, at ”vandrådsmedlemmerne bruger chat-funktionen til at sende eventuelle 

bemærkninger til konkrete vandløbsstrækninger. Sekretariatet henter disse oplysninger 1. juni og sikrer 

de går videre til behandling i kommunerne/arbejdsgrupperne. Der var enighed om, at Vandrådet ikke 

sammen skulle beslutte om et vandområde skulle sendes til kommunerne / arbejdsgrupperne. 

Vandrådet kunne i stedet se samlet på det, når det kom retur fra kommunerne / arbejdsgrupperne. 

Havde man ikke umiddelbart bemærkninger, var en mulighed også at afvente kommunernes / 

arbejdsgruppernes udspil til næste vandrådsmøde".  

 

Der ligger bemærkninger på chat'en, og der er også sendt en del på mails fra vandrådsmedlemmer til 

sekretariatet (og derfra videre til kommuner / arbejdsgrupper). 

 

Bilag vedr. kommuner /arbejdsgruppers bemærkninger til indsendte vandområder i relation til opgave 

1 – Afgrænsning af vandløb vedlægges som excelark. Bemærk: 

• Jf. mail af 16.06.2017 har Brønderslev Kommune og arbejdsgruppen ved Ryå ikke vurderet 

indmeldte vandområder, men venter til efter sommerferien, og så lave en samtidig vurdering 

af vandområderne – både faktatjek og vurdering af de stærkt modificerede/kunstige 

vandområder. Tilsvarende gælder i Jammerbugt Kommune.  

• Noget af teksten kan være skjult i excelarket, men kan læses ved at klikke på den enkelte 

”celle”. 

• Til orientering vedhæftes en vejledning til at søge vandområderne frem i it-værktøjet (kolonne 

”a” i excelarket) 

• Alle bør til mødet overveje om de er enige i kommunernes / arbejdsgruppernes vurderinger – 

Der kan skrives i kolonne ”y”.  
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Umiddelbart var det ikke alle vandrådsmedlemmer, der var enig med kommunens/arbejdsgruppens 

vurdering. Fjordvenner.dk oplyste, at der i Vesthimmerland havde været uenighed mellem 

arbejdsgruppen og kommunens vurdering. LandboThys repræsentant oplyste, at landboforeningen 

havde meldt en del vandområder ind til kommunen men, at mange indstillinger ikke umiddelbart var 

blevet fulgt med henvisning til, at de ikke levede op til Miljøstyrelsens kriterier – LandboThys 

repræsentant forventede ikke at være enig med kommunen i alle vurderinger (tilsvarende Landbrug & 

Fødevare og Bæredygtigt Landbrugs repræsentanter). 

 

Det er tidligere aftalt, at hvis der er uenighed i arbejdsgrupper/kommuner, henvender 

arbejdsgrupperepræsentanten sig direkte til en repræsentant i vandrådet med henblik på en diskussion 

i vandrådet. Vandrådet besluttede, at dette skulle understreges i teknikergruppen. Vandrådet er 

repræsenteret i alle arbejdsgrupper, og kan understøtte, at uoverensstemmelser bringes til diskussion i 

vandrådet.   

 

Dansk Akvakulturs repræsentant og enkelte andre vandrådsmedlemmer gav udtryk for, at man ikke 

kvalificeret kan svare på alle vandområder i et opland så stort som Limfjordens. Dansk Akvakulturs 

repræsentant ønskede endvidere ikke efterfølgende at blive holdt op på de anbefalinger, der blev 

givet, når grundlaget efter hans mening ikke var på plads.  

 

Sekretariatet oplyste, at det var kommunerne, der melder vandområder ind til Miljøstyrelsen. 

Vandrådet rådgiver i den forbindelse og kan afgive en udtalelse til Ministeren. Kommunerne vil i 

forbindelse med indmeldelsen gerne høre vandrådets og arbejdsgruppernes lokale viden, så 

beslutningsgrundlaget bliver bedst muligt. 

 

DNs repræsentant påpegede, at man med udpegningen til vandrådet havde fået et mandat til at 

vurdere alle vandområderne i oplandet til Limfjorden, og at man i DN til dette benyttede sig af den 

viden det lokale netværk herunder repræsentanter, der også deltager i arbejdsgrupper m.v. 

Tilsvarende vil Landbrug & Fødevare benytte sig af den viden, der var i baglandet (vandløbslagene) til 

vurdering af, hvad der skal meldes ind.  

  

Vandrådet besluttede, at Sekretariatet fremsender et revideret excelark med kommuner / 

arbejdsgruppers bemærkninger til indsendte vandområder i relation til opgave 1 – Afgrænsning af 

vandområder. Det var enighed i vandrådet om, at alle med en frist til den 1. september returnere det 

fremsendte regneark med en afkrydsning af, om man er enig i kommunens / arbejdsgruppens 

bemærkninger (ja / nej eller ”tom” (ikke afklaret)). Vandrådet besluttede, at punktet tages op på det 

efterfølgende vandrådsmøde den 8. september.  

 

Danmarks Sportsfiskerforbunds repræsentant er på dette tidspunkt udenlands, så Brønderslev 

Lystfiskerforenings repræsentant indsender på dennes vegne. 

 

3. Introduktion til Vandrådspakke 2.0 – Kunstige og stærkt modificerede vandområder 

Miljøstyrelsen har udsendt Vandrådspakke 2.0 den 30.06.2017 (se vedhæftet bilag). 

 

Overvej gerne relevante vandområder i forhold til opgave 2 (der henvises til vedlagte slides). 
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Vandrådspakke 2.0 blev gennemgået.  
 
Det blev påpeget, at kunstige og stærkt modificerede vandløb som udgangspunkt forbliver inde i 
vandplanerne, men målsætningen ændre sig fra ”God økologisk tilstand” til en målsætning med ”Godt 
økologisk potentiale”. Landbrug & Fødevares repræsentant var uforstående i forhold til, at kunstige og 
stærkt modificerede vandløb ikke også skulle tages ud af vandplanen. 
 
Betydningen af et tykt mudderlag som følge af den gennemførte vandløbsvedligeholdelse blev drøftet. 
Brønderslev Lystfiskeriforenings repræsentant påpegede, at et tykt mudderlag ikke i sig selv er 
begrundelse for udpegning som stærkt modificeret vandområde, hvilket fremgår af kurven i DCE-
notatet (vedlagt dagsordenen), hvor muddertykkelse sammenholdes med sandsynligheden for at 
kunne få målopfyldelse.  
 
Landbrug og Fødevarers repræsentant rejste spørgsmålet om sammenhæng mellem 
vandløbsvedligeholdelse, målsætning og udpegning som stærkt modificeret vandområde. Bæredygtigt 
Landbrugs repræsentant påpegede i den forbindelse, at vedligeholdelsen skal stemme overens med, at 
kravet om målopfyldelse skal kunne nås. 
 

4. Ekskursioner/besigtigelser 

Der er aftalt ekskursion på første møde efter sommerferien (8. september 2017). Ønsker til dagen 

drøftes.  

 

Dansk Akvakulturs repræsentant foreslog et besøg ved Simested Å. 

Fjordvenner.dk´s repræsentant foreslog en tur til Binderup Å / Vokslev. Der var i den forbindelse et 

forslag om en drøftelse omkring grødeskæring (Aalborg metoden). 

 

Sekretariatet sammensætter et program for dagen. 

 

5. Tidsplan  

 

Flere vandrådsmedlemmer har rettet henvendelse vedr. tidsplanen for vandrådsarbejdet. Tidsplanen 

drøftes. 

 

Bilag: Henvendelse fra AgriNord vedr. tidsplanen vedlægges dagsordenen.  

 

Der var enighed i vandrådet om at følge den foreslåede tidsplan (se vedlagte slides).  
 
Der var tilsvarende enighed om en proces i efteråret lig den, der var i foråret, hvor 
vandrådsmedlemmer i et af sekretariatet udarbejdet excelark sender bemærkninger til konkrete 
vandløbsstrækninger (senest 3 september). Sekretariatet samler disse oplysninger og sikrer de går 
videre til behandling i kommunerne/arbejdsgrupperne (senest 7. september). Der ses på henholdsvis: 

 
• 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 (jf. 
Miljøstyrelsens kriterier). 

• Opgave 1 – Hvilke vandområder, der er supplerende bemærkninger til (jf. Miljøstyrelsens 
supplerende vejledning), i forhold til om et vandløb, der ikke lever op til kriterierne i opgave 1 
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skal medtages eller om et vandløb, der lever op til kriterierne, skal udgå (supplement til 
faktatjek, se vedlagte slides). Begrundelser herfor indføres tilsvarende i excelarket. 

 

I den reviderede vejledning er der sket ændringer i forhold til grundlaget for den frivillige opgave, hvor 
kommunerne med inddragelse af vandråd, kan kommentere på videreførte indsatser fra vandplanerne 
2009-2015. Sekretariatet gennemgik materialet (se vedlagte slides). Kommunerne har vurderet, at der 
som udgangspunkt ikke skal kommenteres på, om de vandløbsindsatser, der er videreført til 
Vandområdeplan 2, skal gennemføres. Vandrådet var tilsvarende enige om ikke at se yderligere på den 
frivillige opgave og i stedet koncentrere indsatsen om de øvrige opgaver. 
 

Limfjordsrådets formandskab orienterede om, at Limfjordsrådsmødet i november nok ville blive flyttet 
til 3. november med henblik på at få orienteret om vandrådets indstilling hurtigt efter mødet 25. 
oktober. 
 

6. Periodevis udtørring af vandløb 

LandboThy har ønsket en drøftelse vedr. vandløb, der periodevis udtørrer.  

 

LandboThy’s repræsentant orienterede om en sag fra Thisted, hvor lodsejer mener vandløbet er tørlagt 
det meste af året. Thisted Kommune er enig i at delstrækninger er fejludpeget, da der aldrig har været 
vandløb ligesom dele er rørlagt. Der var i vandrådet enighed om, at man skal se på vandløb, der 
periodevis udtørrer. Dette skulle meldes ud til kommunerne og arbejdsgrupperne via det kommende 
teknikermøde. 
 
Brønderslev Lystfiskeriforenings repræsentant påpegede, at der kan være vandområder, hvor det kun 
er en del af vandområdet, der udtørrer, men det må man i givet fald se på i det konkrete tilfælde. 
 

7. Dansk Akvakultur vedr. vandrådsarbejdet 

 

Dansk Akvakulturs repræsentant opfordrede til, at vandrådets medlemmer læste det fremsendte 
materiale (udsendt fra henholdsvis Sekretariatet i mail af 8. august og fra Dansk Akvakulturs medlem 
10. august). 
 

8. Eventuelt 

 

Der var ikke yderligere punkter. 


