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NOTAT
13-11-2019

Miljørådsmødet d. 18. november 2019.
Information til Miljørådet om Vandråd 2019 –
2020
3. vandplanperiode 2021 – 2027.
Lovgrundlag
”Bekendtgørelse nr. 1060 af 22/10/2019 om vandråd, vandråds
samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem
kommunalbestyrelser i et hovedopland om udarbejdelse af forslag
til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger
samt bidrag til miljørapport”.
Opgaven:
Kommunerne skal rådgive staten.
Vandrådene skal rådgive kommunerne om forslag til supplerende
vandløbsforanstaltninger for indsatsprogrammets fysiske indsats.
Dette svarer til vandrådenes opgave i første vandplanperiode.
Altså komme med forslag til vandløbsrestaureringer og andre
fysiske vandløbsindsatser, så vandløbene kan opfylde
målsætningerne.
Hovedvandoplande
Vordingborg Kommune er omfattet af 2 hovedvandoplande: 2.5
Smålandsfarvandet (vest for sydmotorvejen) og 2.6 Østersøen
(øst for sydmotorvejen og Møn).
Vordingborg Kommune har derfor ”aktier” i 2 vandråd.
Sekretariatskommuner:
Hovedvandoplandene omfatter flere kommuner.
Hvert hovedvandopland har en sekretariatskommune til at lede
møderne og stå for sekretariatsbetjeningen.

Sagsnr.: 18/455
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pde@vordingborg.dk

Næstved Kommune er sekretariatskommune for 2.5 Smålandsfarvandet og
Vordingborg kommune er sekretariatskommune for 2.6 Østersøen.
Kommuner i hovedvandoplandene:
Slagelse*, Sorø*, Ringsted*, Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund,
Lolland. *(kun Smålandsfarvandet).
Kalundborg og Holbæk har også små arealer i Smålandsfarvandet.

Dannelse af vandrådene:
Et vandråd kan højst bestå af 20 medlemmer. Der skal tilstræbes en ligelig
repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i
forhold til vandplanlægning.
Et vandråd skal oprettes, hvis en relevant forening anmoder herom.
Vandrådene skal være oprettet senest 2. december 2019.
Sammensætningen sker efter aftale mellem sekretariatskommunen og de øvrige
kommuner i hovedoplandet.
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Hvem kan være med?
 Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur
og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.
 Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål i øvrigt er knyttet til
interesser forbundet med benyttelse og beskyttelse af vand.
Dvs. at Miljørådets medlemsorganisationer i vid udstrækning er relevante.
Der kan udpeges en repræsentant og en suppleant.
Tilmelding skal ske senest d. 22. november til vandloeb@vordingborg.dk
Se i øvrigt kommunens nyhedsbrev om ”Nedsættelse af vandråd”, der med mail er sendt
til jer d. 8/11 – 2019.
Lokale vandråd
Hvis der er interesse herfor, så vil VK som tidligere inddrage vandløbsrådet suppleret
med VK – boende hovedvandoplandsrepræsentanter i arbejdet.
Tidsrammen.
Sekretariatskommunen skal senest d. 22. september 2020 sende et samlet bidrag til
Miljø- og Fødevareministeriet.
I praksis vil det sige, at vandrådenes arbejde senest skal afsluttes i juni måned 2020, så
kommunalbestyrelserne i oplandene kan nå at behandle forslagene.
Processen
Vi forventer, at vi som tidligere holder vandrådsmøderne for de to hovedvandoplande
tidmæssigt parallelt i Næstved.
Der kommer nærmere informationer herom.
Det er derfor vigtigt, at organisationerne ikke udpeger den samme person som
repræsentant i begge hovedvandoplande.
Sekretariatskommunernes mødeledere.
Næstved Kommune stiller med Thor Temte i.f.t. 2.5 Storstrømmen
Vordingborg Kommune stiller med Else-Marie Langballe Sørensen i.f.t. 2.6 Østersøen.

d. 14/11 – 2019
Paul Debois
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