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Den 11. oktober 2019 

 

Til alle kommuner    

   

   

 

Vedr. annoncering af arbejdet med etableringen af vandråd forud for 

Bidrag til indsatsprogram vedr. vandområdeplanerene 2021-2027 

 

Arbejdet med etablering af vandråd skal nu for alvor sættes i gang. Næste 

skridt er derfor at få annonceret, at etableringen af vandråd påbegyndes. Jeg 

vil derfor opfordre landets kommuner til at varsle det kommende 

vandrådsarbejde og ikke mindst annoncere, at borgerne i lokale foreninger 

og organisationer kan indgå i dette arbejde. 

 

Lov om vandplanlægning understreger værdien af lokal inddragelse i 

udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner. Kommunerne skal 

dermed, under eventuel inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til 

den fysiske vandløbsindsats i bl.a. indsatsprogrammets målsatte vandløb 

således, at der skabes grundlag for at opnå ”god tilstand”.  

 

I henhold til udkast til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde 

med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et 

hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers 

supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport 

(bekendtgørelse om vandråd), der i øjeblikket er i høring, skal kommunerne 

nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra 

de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. De 

foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være 

repræsenteret, er: 

  

 Relevante landsækkende erhvervsorganisationer  

 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er 

beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser  

 Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i 

øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og 

benyttelse af vand  

 

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante 

erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, 

Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som 

eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks 

Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og 

Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme 

på tale.  
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De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være 

selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om 

lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.  

 

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med 

udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der 

ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de 

konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunen 

indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. 

september 2020. 

 

Vandrådenes arbejde vil være fokuseret på at rådgive kommunerne om de 

supplerende indsatser, der skal skabe grundlag for at nå konkrete miljømål i 

2027. Det understreges dog samtidig, at et fokus på de konkret målsatte 

vandløb ikke kan stå alene. Myndighedernes forvaltning af 

vandløbsstrækninger uden konkret miljømål må ikke forringe tilstanden 

eller indebære risiko for at målsatte vandløb ikke kan nå målopfyldelse, jf. 

EU-Domstolens afgørelse C-461/13 og bekendtgørelse om miljømål mv. 

Ikke-forringelse, sammenhæng og kontinuiteten i hele vandløbssystemet er 

således af væsentlig betydning for vandrammedirektivets mål. 

 

Derfor vil jeg med dette brev opfordre alle kommuner til snarest muligt på 

jeres hjemmesider at annoncere, at de efter loven relevante organisationer 

og foreninger, nu kan henvende sig til kommunerne, hvis de ønsker, at der i 

deres hovedvandopland oprettes et vandråd. Annonceringen kan eventuelt 

tage udgangspunkt i teksten i vedlagte bilag 1. 

 

Jeg håber, at alle kommuner vil medvirke til, at etableringen af og 

samarbejdet med vandrådene bliver en succes. 

 

Jeg ser frem til at følge kommunerne og vandrådenes arbejde. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Lea Wermelin 
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Bilag 1. Forslag til annoncering af mulighed for nedsættelse af vandråd 
 

"Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i 

udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. 

Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale 

vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats. 

 

Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd mv., der i øjeblikket er i høring, 

skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd 

skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan 

være medlem heraf.  De foreninger og organisationer, der ifølge lov om 

vandplanlægning kan være repræsenteret, er;  

 

- relevante landsækkende erhvervsorganisationer  

- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er 

beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser  

- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i 

øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og 

benyttelse af vand.  

 

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante 

erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, 

Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som 

eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks 

Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og 

Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan 

komme på tale.  

 

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og 

være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale 

om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer. 

 

På den baggrund, og efter aftale med miljøministeren, opfordres 

landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne 

organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og 

benyttelse af vand, til inden den [kommunen indsætter selv dato] at anmode 

kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. 

 

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne 

inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at 

der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Kommunerne 

aftaler desuden hvilken kommune, der skal varetage 

sekretariatsbetjeningen af vandrådet.  

 

Dette vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside 

sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling 
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af medlemmer til vandrådet. Den kommunalbestyrelse, der varetager 

sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de 

øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse 

om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet. 

 

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til [relevant mailadresse for 

den pågældende kommune]. 

 

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i 

forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende 

vandløbsforanstaltninger". 


