
KØGE BUGT 
Vandråd 2017 

10. August 2017 

SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS 



Velkomst 
 

• Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 
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Dagsorden 
 

• Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. 

• Godkendelse af dagsorden. 

• Kort evaluering af besigtigelsesturen. 

• 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. 

• Tids- og procesplan – hvor langt er vi. 

• Orientering om vandrådspakke 2 udsendt af Miljøstyrelsen 

• Evt.  
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Godkendelse af dagsorden 
 

• Kan dagsorden godkendes? 
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Køge Bugt Vandråd 
Kort evaluering af besigtigelsesturen 

Erfaringer fra Vandrådets fælles besigtigelse den 29. juni 2017 ved udvalgte 
vandløbsstrækninger - Vedskølle Å.  

 

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

Hvad skulle have været bedre? 

Hvordan var besigtigelsen som helhed? 
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Køge Bugt Vandråd 
Drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne ift. faglige kriterier  

Opgave 1: 

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. 

Der er også mulighed for at indsende yderligere oplysninger om de konkrete 
vandløb, hvor der er begrundelse for, at de enten skal indgå eller udgå. 
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Køge Bugt Vandråd 
Drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne ift. faglige kriterier  

Kriterier for afgrænsning af vandløb: 

• Alle vandløb med et opland på mindst 10 km2 

• Alle vandløb med et opland mindre end 10 km2 

• Vandløbet opfylder miljømålet om god økologisk tilstand målt på smådyr, fisk og planter. 

• Vandløbet er ”naturligt” (her defineret som vandløb, der i de gældende vandområdeplaner enten 
ikke er udpeget som kunstige, stærkt modificeret eller blødbund) og 

1. Har et fald på mindst 3 promille, eller 

2. Fysisk indeks på mindst 0,41, eller 

3. Slyngningsgrad over 1,05, samt 

4. Ikke er stærkt okkerpåvirket (> 0,5 mg FE++/l) 

• Et mindre antal vandområder indgår i den tekniske afgrænsning, som ikke opfylder kriterierne men 
som vigtige bindeled til fx målsatte søer. 
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Køge Bugt Vandråd 
Drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne ift. faglige kriterier  

• Udtræk fra WEB-GIS d. 17. juli 2017. 

• Øvrige indkommet bemærkninger pr. mail. 
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Afgrænsning af vandområder 
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Vandrådsudveklinger – opgave 1 
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Udtalelser pr. mail - Køge Bugt Vandråd 
Opgave 1 
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• Køge Sportsfiskerforening - mail af 17. juli 2017 fra Martin Kristensen. 

• Bæredygtigt Landbrug – mail af 25. juli 2017 fra Jørn Christiansen. 

• Sjællands Småbådsklub – mail af 3. august 2017 fra Thomas H. Larsen. 

• Dansk Kano og Kajak Forbund – mail af 7. august 2017 fra Vibeke Preisler. 

• Landøkonomisk Selskab – mail af 7. august og 9. august 2017 fra Carsten Boserup. 

• VKST – mail af 9. august 2017 fra Christian Lerche. 

• Danske Vandløb – mail af 10. august fra Poul Erik Brixtofte. 

• Vandløbslaug for Roskilde Kommune – mails af 10. august 2017 fra Ole Christiansen. 

 

 

 

 

 

 



Køge Bugt Vandråd 
Drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne ift. faglige kriterier  

Bemærkninger præsenteres af de ansvarlige organisationer/foreninger. 

• Jørn Christiansen, Bæredygtigt landbrug 

• Poul Erik Brixtofte, Danske Vandløb  

• Ole Elbæk, Landbrug og Fødevarer 

• Ole Christiansen, Vandløbslaug for Roskilde kommune 

• Christian Lerche, VKST 

• Jakob Ingerslev, Danmarks Naturfredningsforening 

• Martin Kristensen, Køge Sportsfiskerforening 

• Thomas Larsen, Sjællands Småbådsklub 

• Søren Boas, Dansk Skovforening 
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Køge Bugt Vandråd 
Drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne ift. faglige kriterier  

Bemærkninger præsenteres af de ansvarlige organisationer/foreninger: 

 

• Ziggy Gylager, Greve Sportsfiskerforening 

• Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening 

• Kurt Sjøgreen, Friluftsrådet 

• Vibeke Preisler, Dansk Kano og Kajak forbund 

• Henning Hjuler, Danmarks Sportsfiskerforbund 

• Jens Rasmussen, DANVA 

• Jørgen Clausen, Komiteen for bedre bebyggelse på Amager 

• Lars Folmann, Foreningen for Fair spildevand 

 

13 



Køge Bugt Vandråd 
Drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne ift. faglige kriterier (opgave 1)  

Drøftelse af Vandrådets fælles udtalelse om afgrænsning af vandområdeplanerne. 
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Køge Bugt Vandråd 
Pause 
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Køge Bugt Vandråd 
Tids- og procesplan - hvor langt er vi? 

 

 1. møde i Køge Bugt Vandråd 

 Besigtigelse for Køge Bugt Vandråd 

 2. møde i Køge Bugt Vandråd – Opgave 1 afsluttes 
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Køge Bugt Vandråd 
Tids- og procesplan - hvor langt er vi? 

 

• 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. 

 

17 



Køge Bugt Vandråd 
Tids- og procesplan - hvor langt er vi? 

 

• 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. 
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Køge Bugt Vandråd 
Tids- og procesplan - hvor langt er vi? 

 

• Ultimo September 2017 

Arbejdet i Køge Bugt Vandråd afsluttes og Vandrådets udtalelse fremsendes til 
kommunerne. Eventuelle udtalelser 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. 
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Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Vandrådet skal bistå kommunerne med lokal viden i arbejdet med at: 

1. 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. 

Der er også mulighed for at indsende yderligere oplysninger om de konkrete vandløb, hvor der er 
begrundelse for, at de enten skal indgå eller udgå. 

2. Udvælge vandområder, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder 
betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. 

3. 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. 



Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
 

21 

Generelt for opgave 2 og opgave 3: 

• Indmeldingen skal ske i IT-værktøjet, som er blevet udbygget. 

• Hvis der ikke er enighed, kan der indsendes en supplerende udtalelse fra hele eller dele 
af Vandrådet. Sekretariatskommunen indsender de supplerende vurderinger i et følgebrev 
ifm. indberetningen til Miljøstyrelsen. 

• Hvis kommuner har supplerende oplysninger, som er væsentlige for Miljøstyrelsens 
efterfølgende vurdering, kan disse også indmeldes til Miljøstyrelsen. 

• ”Vigtigt at den lokale viden kommer i spil, så vandområdeplanerne, så vores 
vandområdeplaner har fokus på de vandløb, hvor vi får mest natur- og miljøgevinst ud af 
vores indsatser”  

• Ønske om at arbejdet fortsat foregår konstruktivt og med en god dialog. 

 



Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Opgave 2: 

Kommuners og vandråds indstilling skal omfatte en beskrivelse af vandområdets 
fysiske forhold, herunder: 

• En karakterisering af vandområdet. 

• Angivelse af forslag til den nødvendige indsats med henblik på at opnå god økologisk 
tilstand. 

• Bidrag med oplysninger om bl.a. vandløbet og de vandløbsnære arealer. 

Miljøstyrelsen vil herefter foretage en konkret analyse og Miljø- og Fødevareministeren 
foretager den endelige udpegning, som vil fremgår af bekendtgørelse af indsatsprogrammer 
og bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder. 

Disse sendes i høring i slutningen af 2018. 



Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Opgave 2 – afgrænsning af opgaven: 

• 6.900 km vandløb 

• Ikke vandløb der allerede har målopfyldelse, hvor der er en fastsat en indsats, vandløb 
hvor tilstanden er ukendt. 

• Afgrænsningen er sket for at kunne målrette arbejdet. 

• Hvis der er vandløb der falder udenfor afgrænsningen, men bør omfattes, kan disse 
indsendes som supplerende oplysninger.  

• God økologisk tilstand – dvs. vandområdets økologiske og kemiske tilstand er god. 
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Kilde: Vejledning til kommuner og vandråd – Om 
arbejdet med kvalificering af afgrænsning og 
udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-
2021, Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, 
Juni 2017. 



Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Opgave 2: 

Definition – stærkt modificerede vandløb 

”Vandløb udpeges som stærkt modificeret, hvis det er reguleret eller på anden 
måde ændret i et omfang, der gør at tilstanden for fisk, smådyr og planter ikke kan 
forbedres uden betydelige negative konsekvenser for de aktiviteter, der er 
afhængige af den ændring, der er foretaget af vandløbet. Det kan f.eks. være at 
dyrkning af marker der ligger ned til det pågældende vandløb bliver meget 
vanskelig, eller at byområder oversvømmes. ” 

Vejledning til kommuner og vandråd – Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021, Miljø- og 
Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Juni 2017. 



Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Opgave 2 – stærkt modificerede vandløb – de 3 trin: 

 Trin 1: Vurdering af, om der er foretaget ændringer af vandløbets fysiske forhold, som 
følge af menneskelige aktiviteter. F.eks. væsentlige fysiske ændringer som udretning, 
nedgravning eller tilsvarende.  

 Trin 2: Vurdering af, hvilken restaureringsindsats, der vil kunne sikre god økologisk 
tilstand, og hvilke negative konsekvenser en sådan indsats vil have på aktiviteterne i 
vandløbet.  

 Trin 3: Vurdering af, om det teknisk vil være muligt med andre midler at opnå de nyttige 
mål, som man har modificeret vandløbet for at opnå.  

 

Se nærmere beskrivelse i afsnit 6.1 i vejledningen. 



Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Opgave 2: 

Definition – kunstige vandløb 

” Hvis et vandløb skal udpeges som kunstigt, skal det være placeret på en lokalitet, 
hvor der ikke oprindeligt har været et vandområde, og være menneskeskabt. Der 
kan eksempelvis være tale om en gravet kanal, hvor der ikke tidligere har været 
vand eller vandløb i landområder, der alene er indvundet ved etablering af diger. 
Dertil skal det vurderes, om det er teknisk muligt, at nå de nyttige mål, der 
opfyldes med den fysiske ændring og samtidig opnå god økologisk tilstand på de 
anvendte kvalitetselementer med andre midler, der er en miljømæssigt væsentligt 
bedre løsning, og som ikke indebærer uforholdsmæssigt store omkostninger. Hvis 
dette ikke er tilfældet, kan vandløbet udpeges som kunstigt.” 

Vejledning til kommuner og vandråd – Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021, Miljø- og 
Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Juni 2017. 

 



Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Opgave 2 – kunstige vandområder – typer: 

• Gravede afvandingskanaler og rørlægninger, normalt i forbindelse med 
pumpestationer.  

• Vandingskanaler ved engvandingssystemer.  

• Fødekanaler ved dambrug og vandkraftværker. 

• Større skelgrøfter og fyldgrave bag havdiger.  

• Visse bevaringsværdige kanaler anbragt som f.eks. forsvarsværker eller ud fra 
rekreative formål.  

• Drængrøfter i det åbne land. 

• Uspecificeret men kunstigt.  

 



Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Opgave 2 – kunstige vandområder - dokumentation: 

• Historiske kort  - bl.a. høje målebordblade fra 1870.  

• Anden dokumentation (vandløbets opland, viden om andre naturlige vandløb 
oven for det pågældende vandområde) 

 

 



Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Opgave 3 – kommentering på videreførte indsatser: 

 Der kan kommenteres på alle vandområder med videreførte indsatser. 

 Fokus vil være mest oplagt på vandområder, hvor der ikke allerede er givet 
tilsagn om midler til realisering af projekter eller afslag om samme. 

 5 kategorier i IT-værktøjet, som kan vælges som argument for en indsats ikke 
bør videreføres: 

• Ikke økonomisk hensigtsmæssig at gennemføre. 

• Ikke miljømæssigt hensigtsmæssigt at gennemføre 

• Afvente indsats til der kan laves en samlet løsning i vandområdet 

• Indsats er gennemført 

• Øvrig 



Køge Bugt Vandråd 
Orientering om vandrådspakke 2.0 udsendt af Miljøstyrelsen 
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Køge Bugt Vandråd 
Evt.  
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