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Fokus for arbejdet i vandrådene
Med lov om vandplanlægning, som blev vedtaget i december 2013, skal der i forbindelse
med anden generations vandplaner 2015-2021 etableres vandråd, som skal bistå
kommunerne med at udarbejde forslag til indsatsprogrammer for vandløbsområdet i det
enkelte hovedvandopland.
Vi skal søge at få maksimal indflydelse på vandrådenes anbefalinger
Opgaven er stor og helt central i forhold til den kommende vandløbsindsats og de
følgevirkninger, som vil påvirke vores erhverv fremadrettet, vi skal derfor søge at få
maksimal indflydelse på arbejdet.
Arbejdet i vandrådene bliver endvidere meget væsentligt, da der her er mulighed for at gå
helt konkret til værks og i øvrigt i samarbejde med øvrige interessenter – det kan være et
meget stærkt kort.
Opgaven i vandrådene
I det følgende er kort beskrevet de hovedtemaer, som L&F mener, der skal være fokus på
i vandrådsarbejdet.
1. L&Fs overordnede standpunkter
Nedenfor er kort opsummeret L&Fs overordnede holdning og tilgang til den eksisterende
vandløbsindsats (indeholdt i 1. generationsvandplaner – og i stor udstrækning videreført i
det grundlag der pt. foreligger for 2. generation vandplaner).
-

-

Der er fortsat for mange vandløb med i vandplanerne
Der er en forkert karakterisering af vandløb – en overimplementering i forhold til
EU vandrammedirektivet – der burde være mange flere vandløb der er
karakteriseret som stærkt modificerede (hensyn til afvanding)
Der er fortsat manglende konsekvensvurderinger
L&F arbejder i flere spor for at få ændret identifikation og karakterisering af
vandløbene
· et fagligt spor, hvor vi konstant udfordrer fagligheden, er i dialog med
både myndigheder og forskerne, udarbejder egne analyser mm.
· et politisk spor, hvor vi med faglige valide argumenter kommunikerer vore
holdninger til de eksisterende planer samt kommer med konstruktive
forslag til, hvordan vi mener eksempelvis vandløbsindsatsen bør være
fremadrettet.
· et juridisk spor, med prøvelse af planernes gyldighed mm.

Arbejdet i vandrådene supplerer ovenstående indsats.
Vi vælger til trods for det faktum, at det faglige grundlag for vandløbsindsatsen, som der
pt. er lagt op til ikke er acceptabel, at gå aktivt og konstruktivt ind i opgaven. Vi
forudsætter at vores indsats, betyder at vi vil få mere og bedre indflydelse i forhold til den
kommende vandløbsindsats end, hvis vi ikke engagerer os.
2. Hold fokus på opgaven
- Bidrage til kvalificering af udpegning - korrekt identifikation og karakterisering
- Pege på virkemidler der er egnede i det konkrete vandløb – lokalt tilpassede
løsninger
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Prioritere indsats – prioritér at tage fat på de største vandløb først og prioritér
endda mellem dem - der er afsat en begrænset pose penge til indsatsen
Hvis relevant komme med forslag til det øvrige indsatsprogram – eksempelvis
alternativer til efterafgrøder, randzoner mm. – men fokusér primært på vandløb
Arbejde for løsninger som kommer den konkrete landmand til gode og tilgodeser
ønsker fra berørte landmænd/afvandingsinteressenter

3. Kom godt i gang
- Spørg om vejledning for arbejdet og foreslå evt. indhold til hvad der skal arbejdes
med.
- Opfordre til at få fælles billeder på eksempelvis et vandløb med godt potentiale
og vandløb med ringe potentiale – tag ud og se på det.
- Forslå at starte med de store vandløb med godt potentiale – start der hvor der er
enighed.
- Vandrådene kan pille uegnede vandløb ud – små grøfter, afvandingskanaler mm.
– dokumentation er vigtig!
- Vær velforberedt - få overblik over problematikkerne med vandløbene - læs evt.
tidligere høringssvar – det giver mulighed for indflydelse.
4. Organisering
- Skab alliancer – også med dem der måske ikke er de sædvanlige – der kan være
fælles interesser også med de grønne!
- Spil tæt sammen med undergrupperne.
- Hold tæt kontakt til bl.a. vandløbslaugene og søg samarbejde med andre
interessenter, der har afvanding som (hoved)fokus – skab egnede
kommunikationsveje (fx Facebook grupper)
- Find en måde hvorpå bagland/landmænd i området kan blive orienteret om
arbejdet fx ved fremsendelse af referater og evt. afholdelse af møder.
- Medlemmer af vandrådene bør drøfte og informere baglandet, før der afgives
”svar”.
- Vi forbeholder os ret til mindretalsudtalelser i vandrådet, hvis fx
vandspejlshævende virkemidler eller virkemidler som giver forringede vilkår for
afvanding anvendes i uacceptabelt omfang.
5. Faglig fokus – hovedsynspunkter
- Helt overordnet er en hovedregel for vores påvirkning, at afvanding kommer først,
indsatser der medfører vandspejlshævninger skal så vidt muligt undgås, dræn
skal kunne fungere.
- Start fra ”den lette ende” - peg på indsats i de store vandløb med fald og godt
potentiale – det kan give win win for flere aktører.
- Vi skal søge ikke at gå i gang med flade og små vandløb/grøfter med minimalt
potentiale – det kan være vandløb med oplande der er mindre end 10 km2.
- Vi kan umiddelbart ikke gå med til indsatser på vandløb, der åbenlyst er kunstige.
- Opfordre til at vandløb som vurderes at være kunstige jf. høringssvar mm. ikke
tages med - om muligt kan kort tjekkes fra sidste halvdel af 1700 tallet og frem til
midten af 1800 tallet – fx Videnskabernes Selskabskort – det kan måske afgøre
om vandløbene er kunstige eller naturlige – det er ikke en nem opgave!
- Vi anbefaler, at anvende virkemidler der på en gang giver forbedret miljøtilstand
og uændret eller endda forbedret afvanding, som eksempelvis
vandløbsrestaureringer, det både sikrer miljø/natur, afvanding og erstatning.
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Hvis der kommer arealkonsekvenser fx som følge af vandspejlshævninger bør
der ydes fuld erstatning, ligesom der skal sikres midler til evt. uforudsete effekter
– fx større påvirkede arealer.

For yderligere faglig viden henvises til Landbrugsinfo - vandråd

