
KØGE BUGT 
Vandråd 2017

24. August 2017

SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS



Velkomst

• Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS
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Dagsorden
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1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat.
4. Genoptagelse af punktet - drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i 

vandområdeplanerne ift. faglige kriterier.
 Bemærkninger præsenteres af de ansvarlige organisationer/foreninger.
 Køge Bugt Vandråds endelige udtalelse om afgrænsning af 

vandområdeplanerne vedtages.
5. Drøftelse af udpegningen af stærkt modificerede og kunstige vandløb.

 Bemærkninger præsenteres af de ansvarlige organisationer/foreninger.
 Køge Bugt Vandråds endelige udtalelse om udpegning af stærkt 

modificerede og kunstige vandløb til vurdering og analyse vedtages.
6. Evt. 



Godkendelse af dagsorden

• Kan dagsorden godkendes?
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Godkendelse af referat

• Kan referatet godkendes?
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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. august 2017.

• Øvrige indkommet bemærkninger pr. mail.
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Køge Bugt Vandråd
Udtalelser pr. mail - 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.

• Dansk Ornitologisk Forening – mail af 10. august 2017 fra Knud Flensted.



Køge Bugt Vandråd
Genoptagelse af punktet –
drøftelse af ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne ift. faglige kriterier (opgave 1) 

 Bemærkninger præsenteres af de ansvarlige organisationer/foreninger.

 Køge Bugt Vandråds endelige udtalelse om afgrænsning af 
vandområdeplanerne drøftes og vedtages.

10



Køge Bugt Vandråd
Pause
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Køge Bugt Vandråd
Drøftelse af udpegningen af stærkt modificerede og kunstige vandløb til vurdering og 
analyse (opgave 2).
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Vandrådet skal bistå kommunerne med lokal viden i arbejdet med at:

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



Køge Bugt Vandråd
Drøftelse af udpegningen af stærkt modificerede og kunstige vandløb til vurdering og 
analyse (opgave 2).
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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.



Køge Bugt Vandråd
Udtalelser via WebGIS og pr. mail pr. 17. august 2017  - opgave 2
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• Skensved Å (o8387), Køge Kommune – Vandløbslaug for Roskilde Kommune

• Tangemosebækken (o8371_h), Køge Kommune– Dansk Skovforening

• Frisenborg Slætte/Egeris Bæk (o4562), Køge Kommune – Dansk Skovforening

• Køge Å (o8371_i), Køge Kommune – Dansk Skovforening



Køge Bugt Vandråd
Drøftelse af udpegningen af stærkt modificerede og kunstige vandløb til vurdering og 
analyse (opgave 2).
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 Bemærkninger præsenteres af de ansvarlige organisationer/foreninger.

 Køge Bugt Vandråds endelige udtalelse om udpegning af stærkt 
modificerede og kunstige vandløb til vurdering og analyse vedtages.



Køge Bugt Vandråd
Evt. 
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