
 

 
Landbrug & Fødevarers ønsker/anbefalinger til vandrådsarbejdet 
 
 
 
Hvad har vi af ønsker/anbefalinger? 
 

 Klar udmelding om opgavens indhold og mål fra start – fuld målopfyldelse er målet -> mix af 
virkemidler skal passe til dette – konsekvenser ligeså 
 

 Klar forventningsafstemning –> vandråd er ikke en politisk skueplads + klare aftaler mellem 
kommuner og stat (inden for eksisterende ramme eller med ekstra midler) + repræsentanter skal 
anerkende opgaveafgrænsningen eller give pladsen til en anden 

 

 Fokus på kvalitet frem for kvantitet 
 

 Vandråd skal afveje og prioritere – nedprioritering meget vigtig viden til senere brug  
 

 Kun anerkendte, finansierede virkemidler i spil: Skal ikke kunne pege på fx ophør med 
grødeskæring, transplantation osv. 

 

 Men åbn gerne op for en ”idekasse” ved siden af – indspil om miljøtiltag, afvandingsforhold, 
klimatilpasning, natur osv. – kan bruges til at kvalificere basisanalyser og vandplaner 

 

 Tænk over transparens: Folk er ikke nødvendigvis eksperter, behov for at inddrage ikke-medlemmer 
(fx lokale lodsejere) eller andre i vurderinger: enkel miljøbeskrivelse 

 

 Krav om/anbefaling til feltbesøg – se løsninger, snakke med lodsejere og eksperter 
 

 Mulighed for undervandråd (m/u ekstra midler) 
 

 Mulighed for at differentiere ifm. gennemgangen – alternativt at være meget præcise på hvor der kan 
laves indsatser og hvor der ikke skal. 
 

 Klarhed over, hvordan indspil håndteres; fx skal ”råindspil” fra vandråd også ryge ind i mst, ikke kun 
de politisk behandlede. Herunder naturligvis evt. mindretalsudtalelser. 

 

 Fremadrettet: Permanente vandråd eller lignende – stop & go er drænende for medlemmer og 
organisationer. Vedvarende råd vil sikre bedre forståelse, viden, tillid og helhedstænkning 
 

 
Hvad gør vi/har vi gjort? 

 

 Kontaktet lokale foreninger -> enighed om repræsentanter i de enkelte hovedvandoplande 

 Klar til at bistå med faglig viden7sparring 

 Opstartsmøde – tentativt primo december 

 Form ikke afklaret: 
o Fællesmøde for alle interessenter: MFVM/MST med vandrådspakke, efterfølgende kan 

interessenter evt. fortsætte i egne grupperinger 
o For afvandingsfamilien 
o For egne medlemmer 

 
 
 


