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Disposition

• Præsentation af os

• Indflyvning

• Bekendtgørelse om vandråd

• Tidsplan

• Vandrådspakken

• Økonomisk ramme
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Hvem er vi?
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Indflyvning

• Vandrådene blev første gang bragt i spil i 2014 i forbindelse med 

udarbejdelsen af forslag til indsatsprogrammet for VP2

• I 2017 blev vandrådene igen nedsat for at medvirke til at kvalificere 

afgrænsningen og udpegningen af vandløbene, som er afsluttet

• I denne omgang er opgaven den samme som i 2014, nemlig at komme

med forslag til hvilke indsatser, der bør udføres på hvilke strækninger i

VP3
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Kunstige vandløb 300 km

Stærkt modificerede vandløb 110 km

Blødbundsvandløb 80 km

Ikke fuldt oplyst indberetninger vedr. afgrænsningen 10 km

Anslået ændring af vandområdeplanerne 2021-2027 Ca. 500 km

Note: De angivne tal er afrundet til nærmeste 10 km. Kort til vandområdeplanerne udarbejdes som et sammenhængende 
vandløbstema, hvilket sammen med tekniske justeringer vil kunne medføre mindre ændringer af den samlede sum. 

Ændringer af afgrænsningen i vandområdeplanerne 2021-2027
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Proces forud for, og efter vandrådsarbejdet:

Høringsmateriale til bekendtgørelse om vandråd kan findes på dette link til høringsportalen: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63218

Begivenhed Dato

Bekendtgørelse om vandråd, høring overstået Er trådt i kraft

Indmeldelse af sekretariatskommune Frist den 13. november 2019

Myndighedsmøder for kommuner 27/11 (KBH) og 29/11 (Horsens)

Nedsættelse af vandråd Frist den 2. december 2019

Aflevering af forslag til indsatsprogram Frist den 22. september 2020

Indsatsprogrammet sendes i 6 mdrs. høring Den 22. december 2020

Godkendt indsatsprogram Den 22. december 2021

Udmøntning af vandløbsindsats 2022-2027

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63218


Sekretariatskommuner

Oversigten og vejledningen 
mv. kan findes på vores 
hjemmeside: 

https://mfvm.dk/natur/vande/vo
res-
vandmiljoe/proces/vandraad-
2019-2020/
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https://mfvm.dk/natur/vande/vores-vandmiljoe/proces/vandraad-2019-2020/


Hvad er til rådighed til vandrådsarbejdet?

• Vejledning til vandrådsarbejdet
• IT-værktøj til præsentation og indrapportering
• Virkemiddelkatalog med anerkendte virkemidler 

Produktet:
• Indberette via IT-værktøjet
• Sende udtalelser og Miljøvurdering (SMV) via. vandraad2019@mfvm.dk

Frist er den 22. september 2020.
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Vandrådspakken

mailto:vandraad@mfvm.dk
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Formålet er at indberette forslag til indsatser der forbedrer de fysiske forhold, sådan at de er forenelige med 
”god økologisk tilstand” og ”godt økologisk potentiale”. Forslagene kan indberettes i de vandløb der er i 
risiko for ikke at opfylde miljømålet i 2027.

Konkret:

• Doser anerkendte virkemidler i vandområder ud fra kendskab til kvalitetselementernes tilstand samt 
eksisterende fysiske forhold.

• ”Øvrige indsatser” fx natur- eller klimaindsatser. Herunder fysiske indsatser på landbrugsjord (miniådale, 
restaurering af hele ådale og dobbeltprofil) 

Opgaven



Økonomisk ramme:

• Miljøministeren udmelder en indikativ 
økonomisk ramme på 436,8 mio. kr.

• Reserveres yderligere 114 mio. kr. til 
erstatninger

• Den totale ramme er 550,8 mio. kr.

Minimumskrav:

• 2.600 km vandløbsstrækninger
• 250 spærringer
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Økonomisk ramme og minimumskrav



Spørgsmål?


