
3. It-værktøjet 

   

Emne Spørgsmål Svar 

3.1. Ansvarsopdeling Hvem er det, der 

indberetter 

oplysninger i it-

værktøjet, og hvem har 

ansvaret for det?  

Sekretariatskommunen indsender oplysninger til Miljøstyrelsen 

via it-værktøjet, jf. også FAQ 1.2.  Vandrådene har mulighed for 

at uploade dokumenter til brug i vandrådsarbejdet, men det er 

sekretariatskommunen, der indberetter til Miljøstyrelsen. 

3.2. Link Hvornår har 

kommunerne fået link 

til it-værktøjet? 

Link blev udsendt til kommunernes hovedpostkasser onsdag d. 

26/4-2017 

3.3.  Log-in Hvornår kan det 

forventes, at 

vandrådsmedlemmer 

modtager deres log-in? 

Logins genereres til vandrådsmedlemmerne efter 

sekretariatskommunen har sendt en mail til Miljøstyrelsen med 

navne og organisation. Sekretariatskommunen vil efter et par 

dage modtage en mail med loginoplysninger. 

3.4.  Udtræk Kan man lave udtræk 

af værdierne på 

kriterierne/vandområd

erne der ikke 

indgår/…?  

I it-værktøjet er det ikke muligt at lave udtræk af data.  

Det er dog muligt at se en tabelvisning af data indenfor det 

aktuelle kortudsnit i it-værktøjet, jf. vejledningens Bilag 1, afsnit 

6. Kommunerne har desuden mulighed for at se data i eget GIS 

program via WFS, hvor de kan foretage SQL søgninger m.m. 

3.5. Udtræk (II) Hvordan kan man se 

værdierne på 

kriterierne for flere 

vandområder på en 

gang? 

I it-værktøjet kan der ses en tabelvisning af data, herunder 

værdierne for de enkelte kriterier, fra indberetningslaget på det 

givne zoom-niveau, jf. vejledningens Bilag 1, afsnit 6. 

Kommunerne har desuden mulighed for at se data i eget GIS 

program via WFS. 

3.6. Udtræk (III) Kan der laves en 

rapport eller udtræk, 

der viser de 

vandområder og 

tilhørende 

kriterieværdier, der 

ikke indgår.  

Rapporterne i it-værktøjet summerer hvor mange km vandløb, 

der er indberettet, som indgår hhv. indgår ikke. Kommunerne 

har dog mulighed for at se data i eget GIS program via WFS og vil 

vha. denne kunne lave en opgørelse over de forskellige 

vandområder og tilhørende kriterieværdier. 

3.7. Eget GIS-program Er det muligt at få vist 

samme tematisering i 

eget GIS program. 

Hvis kommunerne ønsker at benytte samme tematisering i eget 

GIS program, kan de benytte WMS serveren. 

3.8. Kommuneudvekslin

g af oplysninger (I) 

Hvornår er 

udvekslingen af 

informationer synlig 

for de andre? 

Vandrådet kan ikke læse, hvad kommunerne skriver i 

kommuneudveksling af oplysninger. De kan dog se hvilke 

vandområder, som kommunerne har udvekslet oplysninger om. 

Kommunerne kan læse vandrådenes udvekslinger af 

oplysninger. 

3.9. Kommuneudvekslin

g af oplysninger (II) 

Kan vandrådene se 

kommunernes 

udveksling af 

oplysninger?  

Nej, vandrådene kan ikke se, hvad kommunerne udveksler med 

hinanden i "Kommuneudveksling af oplysninger". 

3.10. Vandråds og 

kommuneudvekslin

g af oplysninger 

Kan man gøre noget, 

så vandråds-

medlemmerne også 

kan se kommune-

udvekslingen?  

Nej, vandråd og kommuner har separate steder til udveksling.  

3.11. Vandrådene Kan man se 

vandrådenes egne 

forslag til afgrænsning? 

Vandrådene kan alene udveksle oplysninger og ikke indberette 

deres egen afgrænsning. Vandrådsmedlemmerne kan se 

kommuneindberetningen, men ikke skrive i den og gemme. 

3.12. Enighed i vandråd Hvem bestemmer, at Det gør vandrådet selv. Funktionen i it-værktøjet er udarbejdet 



vandrådet kan 

anvende funktionen, 

hvor de tilkendegiver, 

at de er enige?  

til vandrådet, og det er derfor vandrådet, der kan gå ind og vise, 

at det er enigt. Funktionen er derfor kun tilgængelig med 

vandrådslogin. 

3.13.  Vandområdernes 

afgrænsning 

Kan der kun arbejdes i 

hele vandområder?  

Det er kun muligt at indberette for hele vandområdet i it-

værktøjet, jf. også 1.1. 

3.14. Vandområdenes 

afgrænsning (II) 

Hvor kan man se start 

og slutpunkt af det 

enkelte vandområde? 

Afgrænsningen af de enkelte vandområder kan ses ved hjælp af 

støttelaget kaldet ”Vandområder. Vandløb”, der findes i gruppen 

”vp2 – Vandområdernes afgrænsning” 

3.15. Find vandområde 

eller indsats 

Hvilke typer indsatser 

kan man søge på vha. 

funktionen "Find 

vandområde eller 

indsats"?  

Alle indsatser, der indgår i VP2. 

3.16. Signaturforklaring Kan farvesignaturen 

skifte, afhængig af det 

tema der ses på. 

En blå farve i ét tema signalerer ikke nødvendigvis det samme, 

som en blå farve i et andet tema. Vær opmærksom på 

signaturforklaringen. De enkelte temaer er farvelagt, så der er 

tydelig forskel på de forskellige signaturer.  

3.17. Samlet 

målopfyldelse 

Vandområdet står som 

”Ja” til at have opnået 

samlet målopfyldelse, 

hvorfor er kriteriet så 

ikke opfyldt? 

Vandområdet er kunstigt eller stærkt modificeret, jf. 2.x. 

3.18. Ukendt værdier Der er nogle 

vandområder, der ikke 

har fald, 

oplandsstørrelse og 

slyngningsgrad.  

Slyngningsgrad, fald og oplandsstørrelse er beregnet af DCE med 

udgangspunkt i GeoDanmarks vandløbstema. Der er 

vandområder i vandområdeplanerne, der ikke findes i 

GeoDanmark temaet, og kriterierne er derfor ikke beregnet for 

disse områder. Værdien for kriterierne vil derfor fremstå som 

ukendt/999. 

3.19.  DVFI stationer Kan DVFI-målingerne 

ses som støttelag?  

Nej, der findes ikke en teknisk håndterbar løsning, da der kan 

være flere målinger for hvert vandområde. I stedet findes 

støttelaget "Tilsyn og prøver i vandløb (DAI)", der viser, de 

lokaliteter målingerne er taget på. Herefter kan man selv slå 

værdierne op på DAI. 

3.20. Supplerende 

oplysninger 

Er der yderligere 

værktøj til at 

understøtte 

indsendelse af 

supplerende 

oplysninger eller andre 

vurderinger end de, 

der tager 

udgangspunkt i 

kriterierne – fx at et 

vandområde ikke bør 

være udpeget som 

stærkt modificeret 

Supplerende oplysninger af mere generel karakter kan sammen 

med evt. udtalelser fra vandrådet indberettes ved at sende en e-

mail til vandplanlaegning@mst.dk 

 

Praktisk kan indsendelse af supplerende oplysninger foretages af 

sekretariatskommunen senest 31. december 2017.  

 

3.21. Indsendelse af 

mindretalsudtalelse 

Hvordan skal 

vandrådene indberette 

mindretalsudtalelser?  

Det er sekretariatskommunen, der indsender eventuelle 

mindretalsudtalelser til MST. 

 

Evt. mindretalsudtalelser indberettes senest 31. december 2017 

ved at sekretariatskommunen sender en e-mail til 

vandplanlaegning@mst.dk 

 



 


