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1. generation vandplaner – 
uden inddragelse  
 
 
Af vandrammedirektivets artikel 14 fremgår det bl.a., at:  

 

”Medlemsstaterne skal tilskynde til, at alle 
interesserede parter inddrages aktivt i 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig i 
udarbejdelse, revision og ajourføring af 
vandområdeplanerne.”  

 

• Grøn vækst-aftalen en helt lukket proces  

• Udarbejdelse af indsatsprogram – ingen inddragelse 

 

Resultat: kuldsejlede vandplaner – præget af tekniske 
fejl og mangler og et mangelfuldt fagligt grundlag 
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2. generation vandplaner 2015 –2021 
- mere og bedre inddragelse 
 
 
 

• Nedsættelse af vandløbsforum 

• Inddragelse af interessenter ved udvikling af 
modelværktøjer – opland, grundvand, marine  

• Lov om vandplanlægning – oprettelse af vandråd 

 

Ros for tiltag – der er fortsat lang vej igen – det er 
tidskrævende men nødvendigt! 
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Nationalt vandråd 
• Miljømål og 

indsatsbehov 

 

 

Høring af 

miljømål 
• Karakterisering af 

vandløb mm 

 

 

Vandområdeplan 
• Miljømål 

• Økonomi  

• Virkemiddel-katalog 

Vandoplandsplan 
• Indsatsprogram 

• Konsekvens-

vurderinger 

 

Endelig 

Vandoplandsplan 
 

Endelig udmøntning 

af indsats gennem 

vandløbs-

regulativer m.m. 

 
Interessentinddragelse  
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Hvad bør vandrådene overordnet 
bidrage til: 
 
 
 
 
 

 

• Mere, bedre og reel inddragelse  

• Prioriteret indsats  

• Øget fleksibilitet  

• Målrettede og omkostningseffektive løsninger 

• Langtidsholdbare investeringer 

 

Vandrådene bør fremadrettet behandle hele 
vandplanindsatsen og en ny målrettet 
kvælstofregulering 

 



Overskrift her 

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets  

Hvis du vil have bullets brug  

‘Forøge / Formindske indryk’ for  

at få de forskellige niveauer frem 

 

Hvem skal sidde med? 
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Kommunernes opgaver 
  
 

• Arbejde aktivt for at der bliver oprettet vandråd 

 

• At vandrådene loyalt inddrages i hele 
vandplanlægningen 

 

• Understøtte lokale initiativer 

 

• Være katalysator for 

gennemførelse  
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Ministerens / statens opgaver 
 
 
 
 

 

• Fastlægger de endelige mål og indsatsprogrammer 
med udgangspunkt i forslag fra vandråd 

 

• Stiller de rette ressourcer til rådighed – analyser, 
økonomi, virkemiddelkatalog 

 

• Nedsætter rejsehold og / eller facilitatorer – 
VIGTIGT med rammer og guidance 

 

 • Videndeling, erfaringsop- 
samling og monitorering? 
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Vandrådets opgaver 

  
 
 
 

 

• Valg af virkemidler, bidrage til diskussion om 
indsatsbehov, herunder opgørelsesmetoder 

 

• Bidrage til vurdering af  
• konsekvenser af mål og indsats 

• behov for monitorering 

 

 

 

• Kommunikation til bagland, organisationer mm. 
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Landbrug & Fødevarers mål  
 
 
 

 

 

” Vi vil sikre grundlaget for et levedygtigt 
landbrugserhverv, som kan udvikle sig under respekt 
for miljøet samtidig med at råvaregrundlaget udvides. 
Det sikrer vækst, beskæftigelse og udvikling i 
kommunerne og bidrager positivt til 
samfundsøkonomien.” 
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Opsummering  
 
 
 

• Fair fordeling af interesser 

• Kommunerne skal loyalt og aktivt inddrage 
vandråd i hele vandplanlægningen 

• En minister der tør gå målrettet til værks – ikke 
”business as usual” 

• De rette ressourcer - konsekvensvurderinger, 
virkemidler mm. og rejsehold og / eller facilitatorer 

• Nationalt vandråd 

• Samarbejdsvilje og udsigt til ”gevinster” for alle 

 

Landbruget kan bidrage med erfaringer vedr. lokal 
inddragelse og målrettet rådgivning! 

 


