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0. Vandrådsworkshops, målgruppe og tidspunkt 
KL holdt to workshops for de sekretariatskommuner, der har faciliteret arbejdet i vandråd. 
Første workshop mandag den 2. februar 2015 i Næstved for sekretariatskommuner øst for 
Lillebælt. Anden workshop torsdag den 5. februar 2015 i Århus for sekretariatskommuner i 
Jylland.  

1. De centrale pointer fra Morten Graversgaard 
Morten er PhD-studerende ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Han har 
gennemført en evaluering af vandrådsarbejdet og har deltaget i 13 møder i 11 forskellige 
vandråd. Han har skrevet artikler om evalueringen, der udkommer i Teknik & Miljø, nr. 2 
2015 (feb.) og Vand & Jord, nr. 1 2015 (feb.). Han har også undersøgt lignende samarbejde i 
England, Sverige og Tyskland. Evalueringsskemaet er sendt ud lige omkring sidste 
vandrådsmøde. 

Hvorfor overhovedet undersøge det? Det er en ny type vandplanlægning, der gør op med 
mange års top-down planlægning fra staten. 

1.1 Rammesætning er afgørende og skal gennemtænkes 

En af de mest udtalte resultater fra undersøgelsen, har været klager over den korte 
tidsramme. Samtidig er der også flere, der føler, at den korte tidsramme har bidraget til en 
fokuseret proces og klare rammer for formålet med vandrådene. 

Ved at sammenligne med andre lande kan man se, at der er en sammenhæng mellem 
tidsramme og antal medlemmer (begrænset tid giver plads til færre medlemmer). 

Det har været svært at skabe den optimale sammensætning af et råd i forhold til at sikre 
korrekt repræsentation af forskellige interesser. Mange steder har landbrugsinteresser været 
overrepræsenteret, bl.a. grundet dobbeltroller (nogen repræsentanter også landmænd). 

Pointe: Tidsrammen skal tilpasses opgaven – den skal ikke presses alt for hårdt 
(vandrådsproccesen var lige kort nok), men den skal være kort nok til at fokusere og 
effektivisere processen og gøre formålet med rådet klart. Jo kortere tidsrammen er, jo færre 
medlemmer har rådet plads til. Der skal findes en løsning på, hvordan rådets sammensætning 
ikke skaber en skæv fordeling med overrepræsentation af visse interesser. 

1.2 Formålet er meget mere end målopfyldelse 
De fleste har svaret, at det vigtigste formål med rådene har været øget dialog, og at deres 
vigtigste rolle har været at skabe dialog. Kun 4% svarer, at den vigtigste funktion har været at 
skabe målopfyldelse i vandløb. Igen er det et udtryk for det store behov for opgør med den 
tidligere top-down vandplanlægning. 

Noget, der også er vigtigt, er at sikre lokal forankring – men hvad er definitionen på dette? Og 
hvad er metoden til at sikre det? Det kan være problematisk at skabe for de store oplande – 
her kan det hjælpe med ekskursioner, undergrupper og lignende, som mange med succes har 
forsøgt sig med. Det kan også vise sig ved dialog med lodsejerne.



 

 

1.3 Processen har overordnet været god og udbytterig 
Kommunale medarbejdere har i høj grad bidraget med lokalt kendskab og faglig viden. 
Sekretariatskommunerne synes alle, det har været en god proces, og at de selv har gjort et 
godt stykke arbejde, og der er generelt også tilfredshed med dem fra andre rådsmedlemmer – 
dog er der tilfælde, hvor en meget styret proces, har skabt en lille utilfredshed hos 
medlemmer.  

Generelt har den kommunale facilitering af processen fungeret godt, også fordi der er blevet 
gjort en del for ikke at styre processen alene men skabe fælles ejerskab i rådet. 

Processen har skabt et stigende kompetenceniveau hos medlemmerne. Den har været 
velfungerende grundet selvjustits hos medlemmer. 

2. Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen deltog i første halvdel af mødet 2. februar. Der deltog to medarbejdere fra NST, 
som kort samlede op på, hvad de har hørt i løbet af formiddagen: Tak for at have fået lov at 
lytte med, vi er her kun for at samle erfaringer og vil fortsat følge processen. Vi kan ikke sige 
noget om tidsplanen for den fortsatte proces, da den ikke er vedtaget”. 
De tager primært tre ting med sig fra i dag: 

2.1 Tid 
Der var for kort tid til processen med vandrådene. Omvendt er det også vigtigt med en 
tidsafgrænsning for at effektivisere processen. 

2.2 Organisering 
De store lokale forskelle skal tænkes ind. Der er overordnet opbakning til 
organiseringsformen Vandråd. 

2.3 Repræsentation 
Der skal skabes hensyntagen til skæve fordelinger i sammensætningerne af vandrådene. 

3. Sekretariatkommunernes anbefalinger 

3.1 Organisering 
Lav politisk organisering der giver lokal mening 

Politikere har fungeret som mødeledere, de steder, hvor de har været med.  

Fordele ved politisk ledelse: Det er med til at skabe politisk forankring og giver god 
signalværdi til interessenterne.  

Den politiske mødeleder kan formidle direkte fra vandrådet til resten af 
kommunalbestyrelsen og fagudvalg, derved sikres politisk kommunikation om sagen og 
mytedannelse om embedsmandsvælde forebygges. 

Interessenterne oplever, at kommunalbestyrelsen tager opgaven alvorligt. Politikerne skaber 
tryghed i forhold til videre formidling af vandrådets budskaber til det politiske niveau. 
Samtidig er politikerne vidne til forløbet og reducerer dermed eventuelle henvendelser til det 
politiske niveau fra enkelte medlemmer af vandrådet med en ”falsk fortælling”.  



 

I nogle sekretariatskommuner har embedsmænd, været mødeleder, disse vandråd har også 
fungeret tilfredsstillende.  

Anbefaling: Efter debatten på de to workshop anbefaler KL, at vandrådets møder ledes af et 
medlem af kommunalbestyrelsen. Mødelederen leder mødet på vegne af hele 
kommunalbestyrelsen, opgaven er at fremme resultatorienteret dialog mellem vandrådets 
medlemmer. Det er medlemmernes ansvar at nå resultater. Mødelederen skal medvirke til at 
skabe et rum, hvor medlemmerne kan tale sig frem dertil. 

Sæt klare rammer  

Det er vigtigt med forventningsafstemning, der kan gøre rammer og retningslinjer helt klare 
for medlemmerne. Det er vigtigt for succesen med klare rammer og begrænset tid. 

Skab den optimale fordeling mellem interesseorganisationer 

Man skal arbejde for at få den fordeling, der giver den mest fair repræsentation af de 
forskellige interesser. Vandrådene kan fungere med 20 medlemmer, men det vil nok være en 
fordel med en lidt mindre forsamling. 

3.2 Forløb 
Gennemtænk opstarten af processen 

Det er vigtigt at komme godt fra start og være skarp på proces. Der skal være fokus på 
processen og viden om processer, og det er vigtigt med projektledelseserfaring. 

Man kan evt. lave en opstart med en ekstern proceskonsulent, der også kan signalere, at det 
ikke kun er kommunens projekt. Men meget er personafhængigt og skal vurderes lokalt. 

Skab tillid og dialog i rådet med ekskursioner 

Det bryder op i den kampplads, som et mødelokale kan være. Man bryder rammerne og 
hierarkiet op. Nogle kan komme til orde, som ikke kunne komme til orde i mødelokalet. De 
kan se, røre og forstå på en anden måde. Man lærer hinanden at kende på en anden måde og 
afmonterer hinandens våben og fordomme. Det er dialog- og relationsskabende. Det handler 
om at skabe et rum, hvor alle kan tale sammen.  

Viste dem et vandløb og sagde, hvad skal der gøres her? Fik gang i snakken og gav ikke nogen 
mening til kende, men viste ad bagvejen egen faglig viden og skabte respekt om den. 

Det skaber en fælles reference – alle ved så, hvad er et dårligt vandløb er og har en fælles 
referenceramme, der bruges i møderne, i stedet for alle havde hver deres eksempel fra hver 
deres kommune. 

Sørg for god kommunikation og koordination 

Det er vigtigt, at vandrådet føler sig serviceret, og at information bliver delt åbent og ens for 
alle. Hastigheden kan også være vigtig – sekretariatet skal give information videre hurtigt og 
ikke lave samme øvelse som staten, hvor alt skal kvalitetssikres både op og ned, inden det 
ryger videre i systemet. Det er vigtigt med lige og åben information til alle – men ikke 
afgørende med åben information til andre. Man kan lave hjemmeside til videndeling udadtil, 
men det kan være et stort arbejde, og det skal gerne have et sigte. 

Flere har haft meget gavn af at dele viden og erfaringer sekretariatskommunerne imellem – 
det kunne dog godt have være gjort mere systematisk. Det var lidt tilfældigt. 

3.3 Produkt 
Processen skaber ejerskab 



 

Rådsmedlemmer bliver ambassadører for indsatsen, og de får en viden, som gør, at de har 
noget at have det i og noget at sige om emnet. 

Implementeringen 

Flere savner en tilbagemelding fra NST på ikke medtagede udtalelser og anbefalinger. De 
føler, at det er et udtryk for manglende respekt fra NST til vandråd, at der ikke er kommet 
individuelle tilbagemeldinger.  

Enighed kan fastholdes 

Der er blevet lavet aftalepapirer, som de fleste steder er vedtaget. 

Merværdi 

Der er skabt et fælles fodslag og en bedre dialog mellem interessenter og kommune, der kan 
have meget værdi fremtidigt. 

4. Perspektiver 
Vandrådsmodellen ser ud til at være kommet for at blive. Modellen kan bruges til at løse 
opgaver, hvor planlægning ikke giver mening udelukkende at lave på statsligt eller 
kommunalt niveau men i stedet et sted i mellem. 

4.1 Potentialer 

 Vandløb kender ikke kommunegrænser, derfor er det godt med oplande. Tør natur 
giver ikke helt lige så meget mening – i hvert fald ikke i denne form. Spildevand eller 
klimaindsatser kan give mere mening. Det giver mening for områder, hvor der skal 
kigges ud over den kommunale geografi. 

 Hvis man sammenligner med implementeringen af 1. Vandplan, der var noget 
problematisk, ser man, at den lokale dialog gør en stor forskel her. 

 Et øget vidensniveau blandt interessenter og en respekt for, hvad kommunen ved 
bringer de meget uenige parter sammen. Interessenter bliver klogere og mere 
helhedsorienterede af at komme steder, de ikke normalt kommer og få andre 
perspektiver. 

 Vigtigt at rådene har kunnet arbejde på et overordnet og principielt niveau, så man 
ikke kommer ud i for mange petitesser.  

4.2 Begrænsninger 
Det er ikke alle fagområder, der vil have gavn af denne type organisering i planlægningen. 

4.3 Opmærksomhedspunkter 

Det er et problem, at der kun er gamle mænd i faget. Der mangler nok nogle perspektiver. 

Der er tendens til kassetænkning både hos stat og kommuner. På nogen måder er der ved at 
komme et paradigmeskifte (ift. kassetænkning) i kommunen, men kan det ske uden et 
paradigmeskifte i staten? Styrelserne må også tale sammen. 

4.4 Et spændingsfelt af dilemmaer 
Bredde i geografi >< bredde i faglighed 

Når man breder et område ud over et større geografisk område end kommunen, tager man 
det samtidig også væk fra den bredde af fagligheder, der findes i kommunen. Man snævrer det 



 

faglige sigte ind ved at fokusere det, men samtidig får man altså så tænkt alle geografiske dele, 
der giver mening for vandløbet, ind i planlægningen. 

Helhedstænkning >< faglighed 

Det hænger sammen med ovenstående – man kan få en masse synergier og god 
helhedstænkning ved at arbejde sammen på tværs af fagligheder i kommunen, der kan 
forbedre kommunens samlede planlægning. Men man skal heller ikke glemme den hardcore 
faglighed, der er vigtige på de forskellige områder – man skal også huske at tænke naturen og 
meget andet ind, men det handler selvfølgelig i høj grad om at sikre vandløbet.  

Bredde i rådets sigte >< bredde i interessenter  

Er der borgere nok til al den inddragelse? Der kan ikke være for mange af de samme 
mennesker i for mange forskellige råd, hvilket kan udvande arbejdet. Det snævre sigte i et råd 
kan fokusere og effektivisere processen, men hvis der skal være råd på mange 
sammenhængende fagområder, kan man risikere, at nogen ikke laver andet end at gå til 
rådsmøder og dermed mister fokus og engagement. 

Den bedste faglige løsning >< den bedste politiske løsning 

Når man har alle interessenter med i planlægningen, og alle skal være enige om en løsning, 
bliver resultatet selvsagt et kompromis. Fagfolk alene var nok kommet frem til en bedre faglig 
løsning for vandløbet, men det gode ved denne løsning er, at den kan vedtages, fordi den 
tilgodeser alle.  
 

 


