
 

Vandråd – sekretariatskommuner som 
tværkommunal samarbejdsmodel 
Formål 
Formålet er at styrke lokal inddragelse i vandplanlægningen.  

Motivation 
Første generation vandplaner har været voldsomt kritiseret af interesseorganisationer. De ellers 

modstridende interessenter har alle oplevet manglende åbenhed og inddragelse i processen. Det har 

udfordret vandplanernes legitimitet ganske alvorligt. Overordnet har to hovedinteresser være i dialog: 

”Afvanding af vandløbsnære arealer” og ”Naturforbedring”.  

Set fra ny miljøminister Ida Aukens side var det en alvorlig kritik. Det statslige system havde tabt en del 

troværdighed i den hidtidige meget lukkede proces. Hun ønskede reel inddragelse. Lokal inddragelse er ét 

svar herpå. 

Set fra kommunalpolitisk side er det centralt at få større indflydelse. Uanset om staten eller kommunerne 

løser opgaven med at udforme indsatsprogram, vil kommunerne stå med en række udfordringer i 

vandløbsadministrationen. Kommunen vil som vandløbsmyndighed før eller siden skulle varetage 

kontakten til den enkelte lodsejer. Hvis man lokalt laver indsatsprogrammet, kan man mere meningsfuldt 

gå i dialog med lodsejerne om, hvordan disse planer skal udformes.  

Rammesætning af projektet 
Kommunalbestyrelserne inden for et hovedvandopland har i fællesskab ansvaret for udarbejdelsen af et 

forslag til vandområdeplanens indsatsprogram (supplerende foranstaltninger til forbedring af vandløb). 

Kommunerne skal inddrage lokale vandråd, hvis lokale interesseorganisationer har ønske derom. 

Vandrådet rådgiver kommunerne i forbindelse med planlægning af vandløbsindsatserne.1  

En af kommunerne inden for hovedvandoplandet skal varetage formandskabet for kommunernes 

samarbejde og sekretariatsfunktionen for vandrådet. Herved placeres ansvar for at organisere arbejdet. 

Hvordan det håndteres i praksis, er overladt til kommunerne, blot de har klaret det inden en given frist2.  

Det konkrete grundlag for opgaven omfattede: 

• Udpegning af vandløbsstrækninger, hvor der var behov for forbedring.  

• Mål for hvor stor en andel af disse vandløb, der skulle planlægges forbedret i hovedoplandet3.  

• Oversigt over tiltag, der kunne bruges til at forbedre forholdene (med enhedspriser).

                                                           
1 Lov om vandplanlægning (lov, bekendtgørelse mm. kan findes her) 
2 Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem 
kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende 
vandløbsforanstaltninger 
3 Fordeling af vandløbsindsatsen samt økonomisk ramme kan findes her. 

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandraad/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/8433205/kort.pdf


 

 

• Økonomisk ramme for hovedoplandet3. 

• Et GIS-værktøj (beregnede økonomisk konsekvens af dosering af et tiltag på en vandløbsstrækning). 

Vandrådene skulle etableres, så forskellige interesser var repræsenteret. Størrelsen af vandrådene blev 

begrænset til højst 20, det blev vurderet nødvendigt i forhold til at nå en samtale. 

Tidsfristerne har været snævre. Kommunerne havde reelt kun andet kvartal 2014 til at udarbejde fælles 

forslag og drøfte med vandrådene. Det konkrete grundlag for arbejdet kom i begyndelsen af april (lidt 

forsinket), det koordinerede forslag skulle leveres til staten 1. oktober. Da den almindelige politiske proces 

i kommunen med behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse tager to til tre måneder, 

reserveres tredje kvartal til politisk forankring i kommunalbestyrelsen. 

Vurdering af rammesætningen 
Identifikation af sekretariatskommune har fungeret godt, intet hovedvandopland manglede en 

sekretariatskommune ved arbejdets start. 

Afgrænsningen af opgaven har overordnet set været hensigtsmæssig. På detaljeret niveau gav opdeling af 

vandløb i delstrækninger, som skulle lægges til grund ved dosering af indsats, problemer nogle steder. Når 

vandløbenes karakter varierer stærkt inden for samme delstrækning (f.x. fald) giver det ikke mening at 

dosere samme tiltag på hele delstrækningen.   

Tidspresset er kritiseret både af deltagere i vandrådene4 og sekretariatskommunerne5. Kommunernes 

arbejde og drøftelserne i vandrådene har fokuseret på forslag til indsatsprogram. Dialogen i vandrådene 

herom har skabt fælles fodslag og har fremmet forståelsen de forskellige interessenter imellem. Det har 

betydet, at kommunerne har kunnet målrette forslag til indsatser i vandløbene, så miljøet kan forbedres 

uden at skade andre interesser. Dialogen har typisk sikret, at der ikke foreslås indsats i problematiske 

vandløb i denne planperiode. Andre emner er nedtonet eller fravalgt for at nå dette resultat til tiden. 

Eksempelvis har vandrådene ikke reelt drøftet vandløbenes karakterisering. Det emne er ellers nævnt som 

en mulighed i en vejledning, som naturstyrelsen udgav i foråret 20146. 

                                                           
4 MOMENTUM 19 - 28. OKTOBER 2014 
5 Opsamling på vandrådsworkshops, bilag 1. 
6 Vejledning til kommuner og vandråd om arbejde med forslag til indsatsprogrammer for vandløbsindsatsen s. 11 

http://www.kl.dk/Momentum/momentum2014-19-1-id166458/?utm_source=kl.dk&utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_medium=email&utm_content=nyhedsbrev&utm_content=advisering&utm_campaign=email-nyhedsbrev-Momentum+nr.+19/2014,+28.+oktober&utm_campaign=email-advisering-27-10-2014
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/8439930/vejledning.pdf


 

Organisering af projektet  
Projekterne er inden for den givne ramme organiseret 

forskelligt i de forskellige hovedoplande, som har meget 

forskellig størrelse både arealmæssigt og med antal 

kommuner. Hovedoplandene fremgår af figuren til 

højre. 

Alle steder har man sikret politisk indsigt fra de berørte 

kommunalbestyrelser, men den konkrete udformning 

varierer. 

Sekretariatskommunernes vurdering fremgår af bilag 1. 

Tværkommunalt  
Rammesætningen betinger, at opgaven skal løses 

tværkommunalt, det er kun Bornholm, som bestemmer 

selv. 

Den tværkommunale tilgang har givet merværdi til løsningen de fleste steder. Det er dog ikke samme 

gevinst alle steder, her følger merværdi nævnt i forskellige hovedvandoplande: 

1. Organisatorisk samarbejde 

o Kommunikation til offentligheden på samme måde (kommunerne formidler om 

medlemskab af vandråd på hjemmeside). 

o Kommunikation fra sekretariatskommunen til andre kommuner (aftale om niveau og 

hyppighed). 

o Gensidig støtte sekretariatskommunerne imellem i en landsdel (aftale om backup ved 

sygdom på Fyn. Fælles dagsorden, mødested og tidspunkt flere vandråd imellem tre steder 

i landet). 

o Træning i praktisk kommunikation kommunerne imellem. 

o Overlevering af ideer fra et hovedvandopland til nabo-oplandet (en kommune fortæller om 

et fikst tiltag, den er bekendt med via sin tilknytning til et andet hovedvandopland). 

2. Politisk samarbejde  

o Fokus på at levere inden for de givne rammer (fastholde alle kommuner på at 

landspolitiske dagsordener skulle italesættes som supplement til den aftalte leverance). 

3. Vandløbsfagligt samarbejde  

o Workshops med sidemandsoplæring på tværs af kommuner. 

o En kommune påtager sig at afklare usikkerhed om metode og grundlag på vegne af 

fællesskabet. 

Synergi. 
Synergi er ikke et mål for arbejdet, det er derfor ikke tænkt ind i processen. Både kommuner og 

interessenter er dog helt naturligt optaget af muligheder for at opnå flere ting samtidig. Mulighed for 

synergi til eksempelvis vådområdeprojekter har haft betydning, hvor to ligeværdige projektforslag er 

vurderet vandløbsfagligt. De fleste hovedvandoplande har været så store, at interessenterne ikke kunne 

kende til vandløbene i hele oplandet, og dermed deltage i en sådan vurdering. 



 

Der er nærliggende mulighed for synergi til andre tiltag i vandplanen (f.eks. vådområdeprojekter) og tiltag 

omkring vandløbene i øvrigt (f.eks. klimasikring af nedstrøms arealer ved at tilbageholde vand). For 

eksempel kan en aftale om jordfordeling eller egentligt jordkøb nogle steder bæres igennem, når formålet 

er flersidet. Dels kan finansieringen blive bedre i forhold til et isoleret vandløbsprojekt, dels kan 

opbakningen blive bredere.  

Involvering. 
Involvering er et overordnet mål for arbejdet. Projektet har involveret repræsentanter for organisationer, 

som har markant forskellige synspunkter omkring vandløb.  

Proces og resultat er undersøgt af Ph.D.-studerende Morten Graversgaard, som er på vej med publikationer 

om sagen. Dele af hans resultater dannet grundlag for artiklen i Momentum4 og sammenskrivningen af 

sekretariatskommunernes vurdering (bilag 1). 

Enkelte lodsejere eller brugere har ikke været involveret, det må komme i forbindelse med den konkrete 

udformning af projekterne. KL har i den sammenhæng lagt vægt på, at der er reel mulighed for en vis 

projektjustering eller –tilretning på det tidspunkt. Den overordnede ramme sættes i vandområdeplanen: ”I 

dette vandløb skal tilstanden forbedres med denne metode”. Men den konkrete udformning skal ske i lokal 

dialog, så lodsejer eksempelvis er med til at sikre mod plantning af træer lige over et drænudløb. 

Produktet – (hvor ligger værdiskabelsen? ) 
Værdiskabelsen for samfundet ligger i den legitimitet, som arbejdet i vandrådene har tilført 

indsatsprogrammet for vandløb. De fleste organisationer har fundet repræsentanter, der aktivt har søgt 

dialog og fælles løsninger. De har generelt oplevet at lykkes dermed. De fleste er derfor ambassadører for 

de konkrete forslag til indsatser. 

Værdiskabelsen for organisationerne ligger i styrket troværdighed. De har gennem dialog fået kommunerne 

til at stille forslag til indsatsprogram, der er positive for medlemmerne. 

Værdiskabelsen for kommunerne ligger i styrket ejerskab til vandområdet og til ”mål- og rammestyring”. De 

har faciliteret både tværkommunal dialog og inddragelse af interessenter, de har nået målene inden for 

den givne ramme. 

Konkrete anbefalinger fra projektet 
Information og uddannelse af kommunale nøglepersoner, samt dialog mellem stat, kommune og andre 

interessenter, har været et væsentligt element i projektets succes7. Aktivering af eksisterende (kommunale) 

netværk og etablering af interesse og ejerskab hos respekterede medlemmer af disse netværk er 

afgørende. 

Synergi bør indgå som et konkret mål for arbejdet med indsatsprogram for næste planperiode. Målet bør 

understøttes dels ved at lade flere emner (fagområder) indgå i arbejdet, dels ved at sikre 

interessentinddragelse med relation til de forskellige fagområder. 

                                                           
7 Inden projektet drøftede KL og Naturstyrelsen rammerne. Det gav KL grundlag for tidlig varsling/orientering af 
kommunerne i 2013 inden vedtagelse af loven (december 2013). KL kunne arrangere en konference straks ved 
projektstart (januar 2014) og dermed demonstrere kommunalt ejerskab til sagen. NST og KL arrangerede hver to 
workshops/seminarer for kommune-repræsentanter (senere i første kvartal 2014), hvor grundlag og metoder for 
kommunernes arbejde blev nærmere diskuteret / præsenteret. 



 

Anbefalinger til arbejdet i sekretariatskommunerne fremgår af bilag 1. 

Kunne projektet været løst uden eksterne midler? På hvilken måde har de 

eksterne midler været løftestang? 
I overensstemmelse med den generelle statslige regulering af kommunernes økonomi er aftalt en 

kompensation til kommunerne for den nye arbejdsopgave i 2014. Projektet kunne ikke være løst uden en 

sådan aftale. 

BILAG 
1. Opsamling på vandrådsworkshops (KL, foråret 2015) 


