
Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Vis hjælpelinjer 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

Praktiske erfaringer fra 
vandrådsprocessen 

 

Erik Jørgensen, Landbrug & Fødevarer 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

Oversigt 

• Hvad har vi lært af de to runder med vandråd? 

• Hvilke typer af opgaver egner vandråd sig til? 

• Mere og bedre aktørinddragelse – hvorfor og hvordan? 

• Hvad kan organisationerne bidrage med til vandrådsarbejdet? 
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Hvad har vi lært af de to runder med vandråd? 

• Alle aktører skal have et fælles mål / noget på spil 

• Der skal være tid nok 

• Ministerium og sekretariatskommunerne skal levere support af ensartet og høj kvalitet 

• Rammer, kriterier og råderum skal være veldefinerede og dækkende – og der skal være 
plads til lokale indspil! 

• Ambitionsniveau skal afspejle viden  

 

• Vandråd 2014: Forslag til indsatser = Optimering og prioritering: Egnet til vandråd 

• Vandråd 2017: Afgrænsning = konflikt: Uegnet til vandråd 
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Vandrådenes rammer i 2017 

• Der var slet ikke tid nok til opgaven 

• Mangelfuld viden om især tilstand 

• Rammerne var uklare  

• Kun kriterierne, der talte? Dvs. alene et faktatjek? 

• Kun de forhåndsudpegede, der var i spil? 

• Manglende statsligt overblik undervejs 

• Kriterierne ikke dækkende 

• Forholdt sig alene til sandsynligheden for målopfyldelse for smådyr 

• Men skal der ikke mere til for også at få både planter og fisk i mål? 
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Der skal lyttes til de lokale indspil! 

• Frivillige har brugt tusindvis af timer i begge runder af vandråd 

• Fælles indspil er ofte resultat af indgående drøftelser (kompromisser) 

• Generelt er der fulgt godt op på indspil fra 2014 

• Trods uenigheder har der været en del fælles indstillinger i 2017 

• Indberetningerne har været både vandløb ind og vandløb ud 

• Tilbagemelding: Mange (de fleste?) fælles anbefalinger bliver ikke fulgt 

• Konstatering: Supplerende oplysninger og mindretalsudtalelser er ikke = indberetning 

 

• Uacceptabelt og dybt demotiverende for fremtidige samarbejder 
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Hvilke opgaver egner vandråd – eller andre former for lokal 
inddragelse – sig til? 

 

 

• Bringe ny viden på banen – både vandløb, søer og kystvande 

• Miljøtilstand og fysiske forhold – faktuelle forhold 

• Afvandingsforhold, arrondering mm. 

• Spildevand/forureninger 

• Prioritere – det hele er ikke sort/hvidt 

• Naturpotentialet i vandløb -> hvor skal indsatser gennemføres først/sidst, helhedsbetragtninger, 

differentiere inden for vandforekomsten? 

• Se nærmere på naturlige / stærkt modificerede vandløb: 

• Prioritere søer og kystvande? 

• Finde lokalt tilpassede løsninger 
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Organisationernes bidrag til vandrådsarbejdet 

• Optimalt set skal organisationerne ikke bidrage ret meget – det er de lokale vinkler, der er interessante! 

• Organisationerne kan levere faglig viden til at understøtte vandrådsarbejdet 

• Viden om agrohydrologi, hydrologi, økologi, dyrkningsforhold osv. 

• ”Vagthund”, fx ifm. mangelfulde kriterier, viden om tilstand eller andre udfordringer 

• Medvirke til at sikre analyser, der kommer hele vejen rundt 

• Kvalificere vandrådsmedlemmernes faglige viden 

• Organisationerne kan desuden kvalificere ”bestillingerne” fremadrettet 

• Kræver tidlig og løbende inddragelse af alle interessenter 

• Følgegrupper, statusmøder mm. er ikke nok, hvis der skal ske en kvalificering af vandplanerne 

 

 

 

 


