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Referat 
1) Velkomst ved Niras og Solrød Kommune 

Niras v/Jonas Petersen bød vandrådsmedlemmerne velkommen til Niras. 

Jens Back, Teknisk direktør Solrød Kommune, bød vandrådsmedlemmerne 

velkommen og introducerede kort vandrådets opgave. 

 

2) Kort præsentationsrunde 

Søren Boas, Dansk Skovforening var forhindret så derfor blev hans 

tilsendte præsentation gennemgået af Jonas, NIRAS. 

Jonas, NIRAS, meddelte, at Danske Kloakmestre har trukket sig fra 

vandrådet pga. den manglende spildevandsindsats.  

 

De enkelte vandrådsmedlemmer præsenterede sig kort.  

3) Præsentation og drøftelse af Vandrådets opgaver 

Jonas, NIRAS, gennemgik kort baggrunden og formålet for Vandrådenes 

arbejde i Fødevare- og landbrugspakken. 

 

Jonas, NIRAS, fortalte kort omkring de to obligatoriske opgaver samt den 

frivillige opgave, som vandrådet skal løse henover sommeren. 

 

Carsten, NIRAS, fortalte om grundlaget for opgave 1. Dette rejste en del 

spørgsmål blandt vandrådets medlemmer. 

 

Foreningen for Fair spildevand er uenig i Miljøstyrelsens kriterier. De 

mener at målopfyldelse også skal vurderes ud fra den kemiske tilstand.  

 

Flere medlemmer ytrede tvivl omkring Miljøstyrelsens tal mht. 

slyngningsgraden og koncentrationsniveauet af okker. Disse stemmer ikke 

overens med Aarhus universitets.  

 

Carsten, NIRAS svarede, at kriterierne fra Miljøstyrelsen bygger på en 

politisk aftale.   

Henning Hjuler, Dansk sportsfiskerforening spurgte ind til faldforhold. Er 

det ikke regulativet der er gældende? 

Sekretariatets opfølgning på spørgsmål til de faglige kriterier 

I forbindelse med mødet var der forskellige spørgsmål til Miljøstyrelsens 

kriterier i forhold til opgave 1 og Aarhus Universitets rapporter. Det 

præciseres derfor, at det er kriterierne der fremgår af Miljøstyrelsens 

vejledning, der er gældende for vandrådets videre arbejde. 

Web-GIS 

Jonas, NIRAS, præsenterede Miljøstyrelsens web-GIS løsning. Ca. 1/3 af 

vandrådets medlemmer havde prøvet at logge på web-GIS.  

 

Web-GIS løsningen udløste en del spørgsmål omkring hvordan vandrådets 

medlemmer skulle kunne vurdere vandløbene rent praktisk. Enkelte af 

medlemmerne er usikre på Web-gis løsningen. 

 

Jonas, NIRAS, opfordrede vandrådets medlemmer til at klikke rundt og 

læse vejledningen i forhold til at bruge web-GIS løsningen, samt at gøre 

brug af Miljøstyrelsens hotline. Jonas, NIRAS, fortalte, at han selv har 

været i kontakt med Miljøstyrelsens hotline og det har fungeret rigtig fint.   

Fair spildevand er meget positive over GIS løsningen. FTP-funktionen er 

dog ikke afprøvet af medlemmet. Jonas, NIRAS svarer at FTP-funktionen 

ifølge Miljøstyrelsen fungerer fint.  
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Fair spildevand efterspurgte data om vandkemi. Disse data findes, men er 

ikke integreret i web-GIS løsningen.  

 

Et af medlemmerne var usikker på hvorvidt man fanger de vandløb som 

reelt bør undersøges. Er vandrådets teknik mere effektiv end statens 

tekniske GIS løsning?  

 

Jonas, NIRAS, spurgte om der var stemning for en besigtigelse, hvilket 

blev positivt modtaget af  vandrådets medlemmer. Vandrådet vil gerne se 

en god, en dårlig og en vandløbsstrækning som ligger lige på vippen. 

Vandrådets medlemmer blev enige om, at melde ind med strækninger 

som kunne være gode til en besigtigelse. Deadline for dette er 14 dage fra 

mødets dato, dvs. d. 6. juni. 

  

Henning Hjuler, Dansk sportsfiskerforbund meldte ind, at han har 

kendskab til nogle strækninger som kunne være relevante for en 

besigtigelse.  

Sekretariatets opfølgning omkring vandrådets ønske om 

besigtigelse 

Det er muligt at indsende forslag til lokationer som vandrådet gerne vil 

besigtige. Disse skal indsendes til sekretariatet på mail – jope@niras.dk 

inden den 6. juni.  

Foreningen Fair spildevand ønskede en generel løsning hvor der gives 

vandrådsmedlemmerne bemyndigelse til at besigtige vandløb på 

lodsejernes jord.  

Sekretariatets opfølgning omkring adgang langs vandløb for 

vandrådets medlemmer 

Ifølge vandløbslovens §57, er det muligt at give en bemyndigelse til 

færdsel langs vandløb, denne skal dog være personlig og er kun gældende 

for den konkrete strækning den er udstedt til. En sådan godkendelse kan 

gives af vandløbsmyndigheden i den enkelte kommune og efter en 

konkret henvendelse.  

Sekretariatet for Køge Bugt Vandråd har ikke mulighed for at give en 

sådan bemyndigelse. Det vil være op til det enkelte vandrådsmedlem, at 

ansøge den pågældende kommune om en sådan tilladelse.  

Jonas, NIRAS, fortalte derefter omkring den videre arbejdsproces i 

vandrådet. Dette udløste ikke spørgsmål fra Vandrådets medlemmer. 

Sekretariatets opfølgning omkring Vandrådets videre arbejde i 

forhold til opgave 1. 

Hvis man som vandrådsmedlem har forslag til udpegninger, der ønskes 

ændret, er det vigtigt, at disse forslag så hurtigt som muligt deles med 

resten af vandrådet. Dertil har Miljøstyrelsen udarbejdet et web-GIS 

værktøj, hvor hver enkelt vandrådsmedlem har et personligt login. Hvis 

man som vandrådsmedlem eller kommune har ny information, kan denne 

lægges op via web-GIS værktøjet.   

Forslag til udtagning af vandområder skal fremføres af de enkelte 

vandrådsmedlemmer. Forslaget skal som udgangspunkt være begrundet 

ud fra de kriterier, der fremgår af Miljøstyrelsens vejledning.  

mailto:jope@niras.dk
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Vandrådet behandler og afslutter Miljøstyrelsens opgaver til hvert enkelt 

møde i forhold til mødeplanen. Det er derfor vigtigt for at opnå et enigt 

vandråd, at de enkelte medlemmer har delt og begrundet deres forslag 

med vandrådets medlemmer inden de pågældende møder afholdes. 

Hvis vandrådet ikke kan nå til enighed, er det op til det enkelte 

vandrådsmedlem efter mødet, at udarbejde en mindretalsudtalelse som 

indsendes til Miljøstyrelsen af Sekretariatet. Mindretalsudtalelser skal 

være modtaget af Sekretariatet inden den 14. september 2017.    

På mødet fremgik det, at information skulle indsendes til sekretariatet, 

senest 5 arbejdsdage før mødet til løsning af opgave 1 afholdes. Da flere 

vandrådsmedlemmer efterfølgende har gjort opmærksom på, at de ønsker 

længere tid til at behandle de indkomne forslag, er dette ændret for at 

imødegå processen for et enigt vandråd. 

Sekretariatet laver, 25 dage inden mødet, et udtræk fra Miljøstyrelsens 

web-GIS med vandrådsmedlemmernes kommentarer samt anden 

modtaget information, og fremsender disse samt dagsorden til vandrådets 

medlemmer.  

Man kan som vandrådsmedlem fremføre andre forslag til udpegninger til 

vandrådets møde. Man skal dog være opmærksom på, at det vil være 

svært for vandrådets medlemmer, at tage stilling til ny information til 

mødet og det derfor vil være sværere at opnå et enigt vandråd. Som 

informeret om på mødet,  vil de kommuner, der har mulighed for at give 

input til vandrådet omkring konkrete strækninger, gøre dette i forbindelse 

med mødet.  

4) Tids- og procesplan 

Jonas, NIRAS, fortalte om tidsplanen for vandrådsarbejdet.  

 

Lotte Kjær, Solrød Kommune, spurgte om der var stemning for at rykke 

møderne fra NIRAS i Allerød tættere på oplandet til Køge Bugt. 

 

Vandrådsmedlemmernes tilbagemelding var, at der er et ønske om at 

flytte mødestedet. Tidspunktet for møderne passer dog fint. 

Sekretariatets opfølgning på placering af vandrådets møder  

Sekretariatet udsender en ny mødeoversigt, så snart dette ligger fast. 

Datoerne for møderne forsøges om muligt bibeholdt.   

5) Erfaringer fra tidligere vandråd v/ Morten Graversgaard, AU 

Morten fra Aarhus Universitet fortalte kort om hans erfaringer og hvad 

man lærte fra de første vandråd.  

 

6) Afrunding – Vandrådets fremtidige arbejde 

Jonas, NIRAS, fortalte kort igen omkring processen for det videre arbejde. 

 

 


