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Solrød Kommune 
Sekretariat for Vandråd for Køge Bugt  

Sorø, den 24. august 2017  

 
 
Til vandrådet og sekretariatet i oplandet til Køge bugt. 

Som vandrådsrepræsentant for landboforeningen Gefion i oplandet til Køge Bugt ser jeg mig nødsaget til 

at kommentere på hvorledes Vandrådsarbejdet i oplandet til Køge Bugt har fungeret indtil nu.  

 

Allerhelst havde jeg ønsket at kunne beskrive, at vandrådet indtil nu har haft en åben og god dialog, 

hvor både benytteres og beskytteres lokale viden om de faktuelle forhold på vores vandløb var blevet 

bragt i spil. Helt i overensstemmelse med ministerens intentioner for at nedsætte vandrådene, 

vejledningen for Vandrådsarbejdet og ikke mindst styrelsens opklarende følgebreve til vandrådets 

opgaver. 

 

Miljøstyrelsen skriver i følgebrev af 25. april følgende 

 

I forhold til opgave 1 om afgrænsning af vandløb under 10 km2, har et vandråd mulighed for at udtrykke 

deres begrundede vurdering, af om et vandløb, der ikke lever op til kriterierne, skal medtages, eller om et 

vandløb, der lever op til kriterierne, skal udgå. Det betyder, at vandrådene som supplement til faktatjek 

af de opdaterede kriterier, også har mulighed for at indsende yderligere oplysninger om de konkrete 

vandløb, hvor der er begrundelse for, at de enten skal medtages eller udgå. 

 

Konklusionen på brevet af 25. april er utvetydigt, at vandløb som lever op til et eller flere kriterier kan 

foreslås udtaget af vandplanerne, hvis ellers forslaget bygger på en begrundet vurdering. Og det er 

netop her at vandrådenes lokal kendskab til vandløbene skal i spil, som et supplement til faktatjekket. 

 

På den baggrund har jeg indsendt forslag til at udtage en række vandløb Køge Bugt fra vandplanen.  

 

Slyngningsgrad 

Miljøstyrelsen forholder sig i FAQ 2.11 på hjemmesiden, til knæk på lange kanaliserede vandløb. 

 
Kommuner og vandråd kan vurdere om den slyngningsgrad som fremgår af it-værktøjet er i 
overensstemmelse med de faktiske forhold. Slyngningsgraden, der fremgår af it-værktøjet for de enkelte 
vandområder, er beregnet af Aarhus Universitet, som forholdet mellem vandløbslængden og 
fugleflugtslængden for hver del af vandområdet (f.eks. forgrening), og er efterfølgende samlet til vægtet 
gennemsnit.  
Såfremt kommuner og vandråd ønsker at melde en anden slyngningsgrad ind fastlægges den efter 
angivelserne, som fremgår af Teknisk Anvisning for Fysisk Indeks, afsnit 2.3.2  
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Her fremgår det, at slyngningsgraden vurderes på vandløbets aktuelle udseende, evt. med inddragelse af 
luftfoto.  
Slyngningsgraden skal være repræsentativ for hele vandområdet og dermed beskrive de 
slyngningsforhold, der er gældende for hovedparten af vandområdet.  
Vejledningen til vandråd og kommuner og den tekniske anvisning giver hermed handlefrihed til at 
kommuner og vandrådene både vil kunne anvende kortmateriale som luftfoto eller visuelle vurderinger 
af repræsentative delstrækninger.  
 
I den tekniske anvisning afsnit 2.3.2 er følgende opsat.  

 
 

Hvis Luftfoto og lokal viden viser, at et vandløbsstræk hovedsageligt har et forløb som vist i 0: 

kanaliseret, mens den beregnede slyngningsgrad i vandområdeplanen er være over kriteriegrænsen, så 

er beregningen forkert i forhold til de faktiske forhold.  

 

Flere af de vandløb jeg har foreslået udtaget af vandplanerne er lange lige kanaler, hvor luftfoto meget 

tydeligt viser, at det er et enkelt eller 2 knæk der medfører, at den beregnede slyngningsgrad opfylder 

kriterierne. Det er åbenlyst at disse knæk intet har med slyngninger at gøre, og dette underbygges af 

den tekniske anvisning afsnit 2.3.3 samt FAQ 2.11. 

 

Når kommunernes kommentar til mine forslag er, at jeg skal bevise at slyngningsgraden er forkert, må 

jeg konstatere, at man ikke ønsker at inddrage lokal viden og faktuelle forhold i vurderingen af om et 

vandløb skal være omfattet af vandplanerne eller ej. 

 

Dette er efter min bedste overbevisning, i modstrid med den opgave vandrådene og kommunerne er 

blevet stillet af ministeren, og i strid med intentionerne for vandrådsarbejdet. 

 

Kunstige og stærkt modificerede vandløb 

Opgave 2 som vandrådene skal løse, er en vurdering af hvorvidt en række vandløb er stærkt 

modificerede eller kunstige. Vejledningen til dette arbejde udkom omkring 1 juli. Vandrådet havde 

møde den 10. aug.  og nu meddeler sekretariatet i indkaldelse til vandrådsmødet den 24. aug., at opgave 

skal afsluttes på mødet den 24. aug.  

 

Dette er et utilstedelig kort varsel at skulle udføre opgave 2 på.  

Halvdelen af vandrådet forsøgte, grundet stort arbejdspres, at få udsat mødet den 10 aug. Desværre 

uden nogen form for lydhørhed. Mødet den 24. aug. er også lagt midt i høsten.  
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Halvdelen af vandrådet er derfor reelt sat uden for indflydelse på opgave 2, hvilket er dybt 

problematisk. 

Vandrådsarbejdet er sat til at skulle afsluttes den 31. dec. 2017, der er derfor ingen grund til at haste 

arbejdet igennem.  

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Lerche 

 Bestyrelsesmedlem i Gefion. Gefions repræsentant i Vandrådet for Køge Bugt 

2148 4889 

benzonsdal@email.dk@vkst.dk 
 

 

 






















