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Afbud: 

 

Poul Erik Brixtofte -Danske Vandløb, Ole Elbæk - Landbrug og Fødevarer, Ole 
Christiansen - Vandløbslaug for Roskilde Kommune, Christian Lerche - VKST, 

Thomas H. Larsen - Sjællands Småbådsklub, Vibeke Preisler - Dansk Kano og 
Kajak Forbund, Carsten Boserup - Landøkonomisk Selskab. 

 

Fordeling: 

Medlemmer af Køge Bugt Vandråd, Sekretariatskommune og øvrige kommuner i 
Hovedvandopland – Køge Bugt. 

 

Næste møde: 

24. august 2017 (uge 34), kl. 18-20, Solrød Bibliotek, Solrød Center 4 i 
mødelokaler på 1. sal. 

 

Bilag: 

Udtræk fra WebGIS pr. 17. juli 2017 og 4. august 2017. 

Mail og bilag fra Køge Sportsfiskerforening af 17. juli 2017. 

Mail fra Bæredygtig Landbrug af 25. juli 2017. 

Mail fra Sjællands Småbådsklub af 3. august 2017 

Mail fra Dansk Kano og Kajakforbund  af 7. august 2017.  

Mail fra Landøkonomisk Selskab af 7 og 9. august 2017. 

Mail fra VKST af 9. august 2017. 

Mail fra Danske Vandløb af 10. august 2017. 

Mails fra Vandløbslaug for Roskilde Kommune af 10. august 2017. 

Mail fra Dansk Ornitologisk Forening af 10. august 2017. 

Power Point fra møde i Køge Bugt Vandråd den 10. august 2017. 

Kommunernes input til Køge Bugt Vandrådsudvekslinger af 14. august 2017. 

 

Dagsorden 

1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Kort evaluering af besigtigelsesturen. 

4. Drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne ift. faglige 

kriterier. 

 Bemærkninger præsenteres af de ansvarlige organisationer/foreninger. 

 Vandrådets udtalelse om afgrænsning af vandområdeplanerne 

vedtages. 

5. Tids- og procesplan – hvor langt er vi. 

6. Orientering om vandrådspakke 2 udsendt af Miljøstyrelsen 

7. Evt.  

1 Velkomst 
Solrød Kommune NIRAS byder velkommen til 2. møde i Køge Bugt Vandråd. 

NIRAS giver en kort introduktion til dagsordenen for mødet. 

Sekretariatskommune bød velkommen og gjorde opmærksom på, at punkt 4 på 

dagsorden genoptages på næste møde pga. de mange afbud til dagens møde. 

Dette er meldt ud til Køge Bugt Vandråds medlemmer pr. mail i dag. 
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2 Godkendelse af dagsorden. 
Køge Bugt Vandråd skal godkende dagsorden. 

Køge Bugt Vandråds udtalelse: Godkendt. 

3 Kort evaluering af besigtigelsesturen 
Vandrådet har den 29. juni 2017 været på fælles besigtigelse til Vedskølle Å. 

Sekretariatskommunen foreslår, at Køge Bugt Vandråd laver en fælles evaluering 

af besigtigelsesturen til Vedskølle Å for at afdække forbedringsforslag og om turen 

levede op til deltagernes forventninger. 

Ved evalueringen tages udgangspunkt i følgende tre centrale spørgsmål: 

Hvad var særligt godt ved besigtigelsen - nævn specifikke indslag/elementer? 

Hvad skulle have været bedre? 

Hvordan var besigtigelsen som helhed? 

Køge Bugt Vandråds udtalelse: 

- Hvad er det vi vil tage ud fra de enkelte vandløb – pro/kontra. 

- Alle vandløb burde blive præsenteret om, hvorfor de skulle med eller ud. 

Billede dokumentation og beskrivelse på fx en side. 

- Fokus på at skabe en fælles referenceramme for vandrådet.  

- Sikre småsnak på turen, ikke nødvendigt med deciderede ”workshops” 

derude. 

- God tur, men mere skarp på kriterierne og præsentationen af disse på 

udvalgte strækninger.  

4 Drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i 

vandområdeplanerne ift. faglige kriterier 
Køge Bugt Vandråd skal bistå kommunerne med lokal viden i arbejdet med at 

vurdere, om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til 

ny afgrænsning af vandløb under 10 km2 i vandområdeplanerne lever op til de 

opdaterede kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som regeringen har 

fastsat. 

Køge Bugt Vandråd har også mulighed for at indsende yderligere oplysninger om 

de konkrete vandløb, hvor der er begrundelse for, at de enten skal indgå eller 

udgå. 

Den nye afgrænsning er baseret ud fra de af Miljøstyrelsen udpeget faglige 

kriterier, som omhandler den økologiske tilstand (målt ved fisk, planter og 

smådyr), faldforhold, slyngningsgrad, fysisk indeks og okkerpåvirkning. 

På mødet præsenterer Køge Bugt Vandråds medlemmer deres veldokumenterede 

og velargumenterede forslag på vegne af de foreninger/organisationer, som de 

repræsenterer. 

Sekretariatet har pr. 17. juli 2017 lavet et udtræk fra IT-værktøjet MiljøGIS 

(http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandraadsraadsarbejdet2017_van
draad). Ligeledes har Køge Sportsfiskerforening fremsendt et forslag pr. mail. Der 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandraadsraadsarbejdet2017_vandraad
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandraadsraadsarbejdet2017_vandraad
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er indkommet bemærkninger fra vandrådets medlemmer til følgende vandløb i 

Hovedvandopland - Køge Bugt: 

 Vandområdenr.: ros_2.4_05200 – Køge Kommune. 

 Vandområdenr.: ros_2.4_03420 – Solrød Kommune. 

 Vandområdenr.: ros_2.4_03400 – Solrød Kommune. 

 Vandområdenr.: ros_2.4_03360 – Solrød Kommune. 

 Vandområdenr.: ros_2.4_02760 – Solrød Kommune. 

 Vandområdenr.: ros_2.4_02740 – Solrød Kommune. 

 Vandområdenr.: ros_2.4_00940 – Greve Kommune. 

 Vandområdenr.: o4745 – Køge og Roskilde Kommuner. 

 Vandområdenr.: o4636 – Køge Kommune. 

 Vandområdenr.: o4381 – Køge Kommune. 
 Vandområdenr.: o4341_y – Køge, Faxe og Stevns Kommuner. 
 Vindegårdsvandløbet – Køge Kommune. 

 

Forslagene fremgår af bilagene – udtræk fra WebGIS af 17. juli 2017, samt mail 

og bilag fra Køge Sportsfiskerforening af 17. juli 2017. 

 

Efterfølgende drøfter og beslutter Køge Bugt Vandråd om der kan opnås enighed 

om en fælles udtalelse om afgrænsning af vandområdeplanerne og opgave 1. 

Køge Bugt Vandråds udtalelse: 

Vandområdenr.: ros_2.4_05200 – Køge Kommune.  

Forslag blev præsenteret og drøftet på mødet og der er ikke enighed i vandrådet. 

 

Vandområdenr.: ros_2.4_03420 – Solrød Kommune 

Diskuteret på mødet og der er ikke enighed i vandrådet. 

 

Vandområdenr.: ros_2.4_03400 – Solrød Kommune. 

Diskuteret på mødet og der er ikke enighed i vandrådet. 

 

Vandområdenr.: ros_2.4_03360 – Solrød Kommune. 

Diskuteret på mødet og der er ikke enighed i vandrådet. 

 

Vandområdenr.: ros_2.4_02760 – Solrød Kommune. 

Diskuteret på mødet og der er ikke enighed i vandrådet. 

 

Vandområdenr.: ros_2.4_02740 – Solrød Kommune. 

Diskuteret på mødet og der er ikke enighed i vandrådet. 

 

Vandområdenr.: ros_2.4_00940 – Greve Kommune. 

Diskuteret på mødet og der er ikke enighed i Vandrådet. 

 

Vandområdenr.: o4745 – Køge og Roskilde Kommuner. 

Diskuteret på mødet og der er ikke enighed i Vandrådet. 

 

Vandområdenr.: o4636 – Køge Kommune. 

Vandrådet overvejer om det skal udtages. 

 

Vandområdenr.: o4381 – Køge Kommune. 

Oplyses af Køge Kommune, at denne strækning ikke kan udtages. Ikke behandlet i 

Vandrådet. 

    

Vandområdenr.: o4341_y – Køge, Faxe og Stevns Kommuner. 

Diskuteret på mødet og der er ikke enighed i vandrådet. 
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Vindegårdsvandløbet – Køge Kommune. 

Forslag drøftes og præsenteres på næste møde. 

 

Indsendt bemærkning fra Jørn Christiansen, Bæredygtigt landbrug. 

Blev præsenteret og drøftet – drøftelse genoptages på næste møde. 

Der blev kort orienteret om udtalelser fra Sjællands Småbådsklub, Dansk Kano og 

Kajakforbund, Landøkonomisk Selskab, VKST, Danske Vandløb, Vandløbslaug for 

Roskilde Kommune, Danske Vandløb. 

 

Punktet genoptages på næste møde, hvor de respektive foreninger og 

organisationer får lejlighed til at præsentere deres forslag. 

 

Køge Bugt Vandråds endelige udtalelse vedtages først på næste møde d. 24. 

august 2017. 

5 Tids- og procesplan – hvor langt er vi 
På mødet den 24. maj 2017 blev Køge Bugt Vandråd præsenteret for vandrådets 

kommende opgaver, et forslag til arbejdsproces og mødeplan.  

Køge Bugt Vandråd orienteres om, hvor langt vi er nået i forhold til tids- og 

procesplanen, som er blevet revideret på baggrund af input fra Køge Bugt Vandråd 

og ændring af mødedato for det sidste møde i Køge Bugt Vandråd: 

 1. møde i Køge Bugt Vandråd: 

24. maj 2017, kl. 18-20, NIRAS Auditorium, Sortemosevej 19, 3450 

Allerød. 

 Besigtigelse for Køge Bugt Vandråd 

29. juni 2017, kl. 13-17, mødested parkeringspladsen ved Solrød Center 

1, 2680 Solrød Strand.  

 2. møde i Køge Bugt Vandråd – Opgave 1 afsluttes: 

10. August 2017 (uge 32), kl. 18-20, Solrød Bibliotek, Solrød 

Center 4 i mødelokaler på 1. sal.  

Deadline for indsendelse af veldokumenterede og velargumenterede 

forslag fra Køge Bugt Vandråds medlemmer i WEB-GIS forud mødet skal 

ske inden den 17. juli 2017. Sekretariatet laver efterfølgende udtræk fra 

WEB-GIS og sender dette sammen med en beslutningsdagsorden til 

rådets medlemmer. 

• 3. møde i Køge Bugt Vandråd – Opgave 2 afsluttes: 

24. august 2017 (uge 34), kl. 18-20, Solrød Bibliotek, Solrød Center 4 i 

mødelokaler på 1. sal.  

Deadline for indsendelse af veldokumenterede og velargumenterede 

forslag fra Køge Bugt Vandråds medlemmer i WEB-GIS forud mødet skal 

ske inden den 17. august 2017. Sekretariatet laver efterfølgende udtræk 

fra WEB-GIS og sender dette sammen med en beslutningsdagsorden til 

rådets medlemmer. 
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• 4. møde i Køge Bugt Vandråd – Opgave 3 afsluttes: 

14. september 2017 (uge 37), kl. 18-20, Solrød Bibliotek, Solrød Center 4 

i mødelokaler på 1. sal.  

Deadline for indsendelse af veldokumenterede og velargumenterede 

forslag fra Køge Bugt Vandråds medlemmer i WEB-GIS forud mødet skal 

ske inden den 4. september 2017. Sekretariatet laver efterfølgende 

udtræk fra WEB-GIS og sender dette sammen med en 

beslutningsdagsorden til rådets medlemmer. 

Ultimo September 2017 

Arbejdet i Køge Bugt Vandråd afsluttes og Vandrådets udtalelse 

fremsendes til kommunerne. Eventuelle mindretalsudtalelser skal være 

modtaget af Sekretariatet inden den 14. september 2017. 

Oktober-December 2017 

Behandling i udvalg og byråd i de respektive kommuner.  

20. december 2017 

Sekretariatskommunen – Solrød Kommune indsender udtalelse fra 

Vandråd og Kommunerne til Miljøstyrelsen. 

Køge Bugt Vandråds udtalelse:  

Tidsplanen for hele processen er for sammenpresset. Indmeldingen skal først ske 

31/12-2017. 

Sekretariatskommunen oplyste, at sagen skal behandles af 

kommunalbestyrelserne i samtlige kommuner indenfor Hovedvandoplandet – Køge 

Bugt. Dette kan tage op til 2- 3 måneder fra udarbejdelse af dagsorden til 

vedtagelse i Kommunalbestyrelserne. Herefter skal det indberettes til 

Miljøstyrelsen af Sekretariatskommunen, inklusiv Køge Bugt Vandråds udtalelser. 

Køge Bugt Vandråd tog deadlines til efterretning. 

6 Orientering om Vandrådspakke 2.0 udsendt 

af Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har d. 30. juni 2017 udsendt vandrådspakke 2.0, som indeholder 

oplysninger om, hvordan Vandrådet skal bistå kommunerne med lokal viden i 

arbejdet med at: 

1. Udvælge vandområder, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om 

de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt 

modificerede. 

2. Det er en frivillig opgave, at kommentere på videreførte vandløbsindsatser 

fra vandplanerne 2009-2015. Miljøstyrelsen har den 22. Maj 2017 

præciseret, at dette kun gælder for vandløbsrestaurering efter 

vandløbslovens § 37. 

Vandrådets medlemmer har i juli måned modtaget en kort orientering om 

udsendelse af Vandrådspakke 2.0 fra Sekretariatet. 
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På mødet vil Vandrådet blive orienteret om centrale elementer i Vandrådspakke 

2.0. 

Køge Bugt Vandråds udtalelse: 

Der var spørgsmål fra medlemmer om definitionerne af stærkt modificerede 

vandløb i vejledningen stemmer overens med den definition, som findes i 

lovgivningen. 

Det er Miljøstyrelsen, som ved udarbejdelse af vejledningen, har ansvaret for at 

deres tolkning i vejledningen stemmer overens med dansk og EU-lovgivningen. 

Ellers ingen bemærkninger. 

7 Evt. 
Drøftelse af eventuelle punkter fra medlemmerne af Køge Bugt Vandråd. 

Køge Bugt Vandråds udtalelse:  

Ingen punkter fra medlemmerne under eventuelt. 

Sekretariatskommunen: 

Referatet godkendes på næste møde, pga. mødet har taget længere tid end 

forventet. 


