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Nyhedsbrev januar 2014
Kære medlemmer
Lars Palle og jeg var til vandrådskonference afholdt af Kommunernes Landsforening (KL) den 13. januar
2014.
Miljøminister Ida Auken indledte konferencen og opfordrede til at danne vandråd i hele landet for at
inddrage borgerne i beslutningerne om næste generation af vandplaner.
Der var også andre indlæg om samme emne. Indlæggene kan læses på KLs hjemmeside.
På Danske Vandløbs hjemmeside lægges et indlæg, der angiver de formelle rammer for dannelsen af
vandråd, som konstitueret vicedirektør Thomas Bruun Jessen, Naturstyrelsen, afholdt på konferenen.
Indlægget vedlægges også dette nyhedsbrev.
Etablering af vandråd er en af de 5 vandveje, miljøministeren arbejder efter i forbindelse med de næste
vandplaner (2015-2021).
Der kan dannes vandråd i hvert af de 23 vandoplande, Danmark er inddelt i. Det er kommunerne i det
enkelte vandopland, der skal oprette vandråd efter anmodning fra interessenterne. Interessenterne kan
være lokale vandløbslav, sportsfiskere, naturfredningsforeninger, skovdyrkerforeninger,
landbrugsforeninger etc.
Miljøministeren pointerede kraftigt, at det gælder om at samarbejde vedr. de forskellige tiltag, der skal
ske i de enkelte vandløb. Hun vil ikke acceptere, at vandrådene forsøges brugt til at bremse/stoppe
tiltagene. Hun ser meget frem til at få lokale input til en fremtidig vandløbsforvaltning.
Miljøministeriet udsender senest 1.april 2014 rammer for arbejdet i vandrådene. Yderligere oplysninger
kan læses i indlægget fra Naturstyrelsen.
Alle vandråd skal have afleveret deres forslag til politisk behandling i de respektive kommuner (hvor
vandløbene befinder sig) så betids, at kommunerne kan aflevere forslagene til Miljøministeriet senest 1.
oktober 2014. Miljøministeren er ikke sindet at give længere tidsfrister.
Derfor opfordres I til snarest at tage kontakt til jeres kommune med en anmodning om dannelsen af et
vandråd, så det indledende arbejde med at lære hinanden at kende i et vandråd kan komme i gang i god
tid inden 1.april, hvor rammerne fra Miljøministeriet bliver udmeldt. Det er vigtigt i samme forbindelse at
anmode kommunen om at henvende sig til nabokommunerne i forbindelse med fællesvandløb.
Vi vil også opfordre jer til at tage del i arbejdet i vandrådene, så I kan være med til vælge de rigtige tiltag
for jeres vandløb.
Med venlig hilsen
Søren Hansen, sekretær DV

