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Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017
Med udgangspunkt i bl.a. aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken er
beskrevet at kommunerne i et hovedvandopland skal løse følgende
obligatoriske opgaver:
1)

Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og
Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i
vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for
afgrænsning af vandløbsforekomster, som regeringen har fastsat.

2)

Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at
vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som
kunstige eller stærkt modificerede.

I tillæg hertil kan kommuner og vandråd som en frivillig opgave kommentere på,
om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til
anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være
hensigtsmæssigt at gennemføre.
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Nedsættelse af vandråd:
Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017
Der kan oprettes lokale vandråd til at rådgive kommunerne i opgaverne.
Vandrådene kan nedsættes efter ønske fra relevante foreninger og
organisationer som udgangspunkt indenfor de 23 hovedvandoplande:
Deltagende organisationer: Landsdækkende erhvervsorganisationer,
landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder
med beskyttelse og benyttelse af vand.
Senest 20. april nedsættes vandråd bestående af højst 20 medlemmer, hvor
der tilstræbes en ligelig repræsentation af forskellige interesser.
Det aftales indbyrdes mellem kommunerne, hvilken kommune, der skal
varetage sekretariatsbetjeningen og lede møderne med vandrådet
Senest den. 30 marts oplyses Miljøstyrelsen om dette valg.
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Proces for opgavebesvarelsen
Opgave 1 sættes i gang i april 2017
Opgave 2 sættes i gang umiddelbart før sommerferien 2017.
Alle opgaver skal færdiggøres og indmeldes til Miljøstyrelsen
ultimo december 2017
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Opgave 1: Opdatering af faglige kriterier for
afgrænsning af vandløb
På baggrund af analyser udført på Aarhus Universitets
justeres/suppleres de nuværende kriterier.
Følgende kriterier lægges til grund for udmeldingen til kommuner og
vandråd for vandløb med et opland under 10 km2:
1) Opfylder miljømålet om god økologisk tilstand (målt på fisk, planter
og smådyr)
eller
2) Er naturligt og har enten:
-

Et fald på mindst 3 promille, eller
Fysisk indeks på minimum 0,41 eller
Slyngningsgrad på over 1,05, men
Ikke er stærkt okkerpåvirket (> 0,5 mg/l)
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Antal km vandløb i vandområdeplaner

Opdateret afgrænsning af vandløb

Vandløb omfattet, km

2a

Vandløb med et opland under
2a
10 km

Nuværende
afgrænsning

Udkast til ny teknisk afgrænsning

Ca. 18.900 km

Ca. 17.500-18.100 km

Ca. 8.500 km

Ca. 7.400-8.000 km

a Antal

km vandløb omfattet af de enkelte scenarier er foreløbigt angivet med et interval – der skal ske endelig datakørsel. Der vil
kunne indgå
vandløb, der ikke lever op til kriterierne for at sikre et sammenhængende vandløbstema.
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Kommuner og vandråds arbejde – opgave 1
MST tilretter afgrænsning af vandløb på baggrund af de
opdaterede kriterier
Kommuner og vandråd får herefter til opgave at
virkelighedstjekke afgrænsningen i forhold til kriterierne
Der vil på den baggrund kunne tages yderligere mindre
vandløb ud, hvis et vandløb viser sig ikke at leve op til
kriterierne.
Hvis et vandløb inden for de nuværende ca. 18.900 km
lever op til kriterierne kan vandløbet indgå i
vandplanlægningen.
Kommuner og vandråd kan indenfor de ca. 18.000 km
gennemgå alle de små vandløb og melde tilbage, om de
mener de skal indgå i vandplanlægningen.
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Vandrådspakken
MST vil forud for arbejdet i vandrådene udsende en ”vandrådspakke”, der
omfatter en vejledning, der beskriver rammer og vilkår for opgaven, herunder
• Beskrivelse af de kriterier der anvendt til fornyet afgræsning, og hvordan
disse skal efterprøves (dokumentation mv.)
• Kort over videreførte indsatser
Vandrådspakken vil indeholde et GIS-værktøj udarbejdet af MST med det mål at
gøre arbejdet så let for kommuner og vandråd som muligt. Samtidig sikrer
værktøjet en ensartet tilbagemelding fra kommunerne til MST.
Vandrådspakken suppleres medio 2017 med en ny vejledning samt et opdateret
it-værktøj til brug for besvarelsen af opgave 2, som herefter kan igangsættes.
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Vandrådenes muligheder i it-værktøjet
• Vandrådsmedlemmerne får personligt log-in med læseadgang
• Vandrådene kan se samme oplysninger som kommunerne
Undtagen kommunernes interne udveksling af oplysninger, der er tiltænkt
kommunernes koordinering for vandløb, der løber over kommunegrænser.
• Muligt at udveksle oplysninger med de andre medlemmer af vandrådet
Udveksle oplysninger og dokumenter
• Vandrådene kan formidle oplysninger til kommunen
Fx vise og dokumentere for kommunen, at hele vandrådet er enige i en
anden afgrænsning af et bestemt vandområde.
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Opg. 1 Afgrænsning af vandområder
• Kort med MST’s udkast til tekniske afgrænsning af vandområder
• Se kriterier og værdier for det enkelte vandområde
• Vandområder med et opland under 10 km²
• Kommuner: Indberette andre værdier for de enkelte kriterier
• Gennem kriterierne forslå ændring af afgrænsningen
• Vedlægge dokumentation herfor
Redigér: Indberet afgrænsning af vandområde
Hove dva ndopl a nd

2.5

Va ndområ de nr.

o4021

Længde va ndområ de (km)

0,62

Nuværende ka ra kteri s eri ng

Na turl i gt va ndområ de

Bl ødbund
Opfyl der i kke kri te ri e r, me n
forbi nder må l s a tte va ndområ der

Ikke bl ødbunds type

Va ndområ de ove r 10 km

2

Nej

Mi l jøstyrel sen vurderi ng

Kommuneforsl a g

Nej

Nej

Okke r (<0,5 mg FE++/l )

0,00

0,00

Fa l d (≥3,00 ‰)

5,43

5,43

Sl yngni ngs gra d (>1,05)

1,05

1,05

Da nsk Fys i sk Indeks (≥0,41)

0,56

0,35

Sa ml et må lopfyl del se

Ja

Eni g i MST vurderi ng

Indgår i VP2

Ja

Ja

Pri mær ki l de

Kommenta r til
pri mær ki l de

Pri mær ki l de
ti l gængel i g i FTP

Kriterier opfyldt ifølge kommuneforslag (markeret med blå):
Va ndområ de >10 km2

Va ndområ de under 10 km2

Na turl i gt va ndområ de
Okker <0,5 mg FE++/l

Na turl i gt va ndområ de
Okker <0,5 mg FE++/l

Na turl igt va ndområ de
Okker <0,5 mg FE++/l

Fa l d ≥3,00‰

Sl yngni ngsgra d >1,05

Da nsk Fysi s k Inde ks ≥0,41

Sta tus: Redi ge r va ndområ de nr. o4021
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Sa ml et
må l opfyl del s e

Annuller

Gem

Videre forløb
Input fra kommuner og vandråd senest ved udgangen
af 2017
Efter modtagelse af input fra kommuner og vandråd,
og MSTs analyser i opgave 2, træffes der endelig
politisk beslutning om afgrænsning og udpegning af
vandløb i vandområdeplanerne.
Endelig afgrænsning og udpegning (ændring af
bekendtgørelse om miljømål) forventes at foreligge
ultimo 2018. Udkast til bekendtgørelse sendes i 8
ugers høring.
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