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Dagsorden

1. Velkomst, siden sidst, godkendelse af dagsorden og referat

2. Status på vandrådsarbejdet

3. Tange Sø og arbejdsgruppe

4. Proces for samlet klimatilpasningsplan 

5. Eventuelt og afrunding 
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Siden sidst

• Velkommen til det nye Miljøministerium

• De miljømæssige konsekvenser af nedgravningen af mink



Status på vandrådsarbejdet

Kontorchef
Peter Kaarup, MST
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Formålet med vandrådsarbejdet er at indberette forslag til indsatser, der forbedrer de fysiske forhold, 
så de er forenelige med “god økologisk tilstand” og “godt økologisk potentiale”. Indsatserne fordeles i de 
vandløb, der er i risiko for ikke at opfylde miljømålet i 2027.

Konkret:
• Dosere anerkendte virkemidler i vandområder ud fra kendskab til tilstand for planter, fisk og smådyr i 

vandløbet samt eksisterende fysiske forhold.

• Forslag til ”Øvrige indsatser”, der sikrer målopfyldelse i vandløbet, men samtidig har synergieffekter 
til fx biodiversitet og klima. Herunder fysiske indsatser på landbrugsjord (miniådale, restaurering af 
hele ådale og dobbeltprofil) 

Vandrådenes opgave



Økonomisk ramme:

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

• Reserverer 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



Hvad var til rådighed til vandrådsarbejdet?

• Vejledning til vandrådsarbejdet
• IT-værktøj til præsentation og indrapportering
• Virkemiddelkatalog med anerkendte virkemidler
• Principper for prioritering af øvrige indsatser 

Leverence:
• Indberetning via IT-værktøjet 
• Kommunerne sender udtalelser og bidrag til miljøvurdering (SMV)

Frist for tilbagemelding 22. november 2020
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Vandrådspakken



Modtaget indmeldinger fra alle hovedvandoplande

IT-værktøjet anvendt 

Følgebreve modtaget

Derudover indmeldinger via postkasse 
i form af mails m.v.
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Alle indmeldinger vedr. hovedopgaverne gennemgås

En foreløbig gennemgang indikerer, at rammerne overordnet er overholdt

Behov for kvalitetssikring og gennemgang

I relevante tilfælde kontaktes kommunerne

Vurdering af øvrige indsatser
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Videre proces

Forventet tilbagemelding til kommunerne med opsummering af procedurerne for 
behandlingen af høringssvar samt evt. konkrete forhold, hvis der har været kontakt til den 
enkelte kommune. Vurdering af øvrige indsatser.

Materialet indgår i beslutninger om indsatsprogram i forslag til vandområdeplan III
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Tak for opmærksomheden



Tange Sø og arbejdsgruppe

Konst. kontorchef
Cecilie Spanner Rydeng, MIM



Arbejdsgruppen for Tange Sø

• Kommissorium for arbejdsgruppen er udarbejdet af DN og efterfølgende 
drøftet politisk for at sikre bred opbakning 

• Arbejdsgruppen er ligeledes sammensat mhp. at nyde bred opbakning

• Miljøstyrelsen deltager som observatør

• DN har indkaldt parterne til arbejdsgruppen

• Første møde afholdt mandag den 7. december
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Samlet klimatilpasningsplan

Teamleder
Benjamin Nauta Ibsen, MIM



Proces for samlet klimatilpasningsplan
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• Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternativet 

og Frie Grønne har sat gang i arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan.

• Herunder 4 projekter, som sættes i gang i 2020/ primo 2021: 

1. Et pilotprojekt, der skal bistå udvalgte kommuner med at planlægge helhedsorienteret for udvalgte 

vandløbssystemer.

2. Et fast track-projekt, som skal undersøge mulighederne for at koordinere fælles indsatser med at sænke 

højtstående grundvand.

3. En model for en sammenhængende, ydre stormflodsbeskyttelse af København

4. Et pilotprojekt der skal forbedre forudsigelser af oversvømmelser, som kan danne grundlag for det videre 

arbejde med udvikling af varsling af oversvømmelser

• Regeringen forventer, at det tværministerielle analysearbejde vil være færdigt i slutningen af 2021 med 

henblik på politiske forhandlinger om en samlet national klimatilpasningsplan i starten af 2022. 

• Læs mere her: https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/bred-politisk-opbakning-til-at-saette-arbejdet-

med-en-samlet-klimatilpasningsplan-i-gang/

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/bred-politisk-opbakning-til-at-saette-arbejdet-med-en-samlet-klimatilpasningsplan-i-gang/


Eventuelt og afslutning

Konst. afdelingschef 
Peter Østergård Have, MFVM


