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NOTAT
03-03-2020

Orientering af Miljørådet – mødet d. 4. marts 2020.
Status for vandrådsarbejdet 2020.
Der henvises til notatet fra miljørådsmødet d. 18. november 2019 i
forhold til rammerne og det indledende arbejde med etablering af
vandrådene – vedlagt mødereferat fra dette møde.
Vandrådene er efterfølgende etablerede. Vordingborg Kommune er
som bekendt med i to vandråd ”2.5 Smålandsfarvandet” og ”2.6
Østersøen” (her er Vordingborg sekretariatskommune).
Ligesom de to foregående vandrådsperioder så afholder 2 to vandråd
møderækken på samme tidspunkter og sted (I Næstved).
Opgaven
Omfatter vandløb der er del af vandplanerne.
Kommen med forslag til indsatser på vandløb, der er i risiko for ikke at
opfylde målsætningen.
Vandløb der er omfattet af indsatser fra tidligere vandplaner ikke med i
arbejdet, da der er eller forventes gennemført aftalt indsats.
Vandrådene skal komme med forslag til indsatser:
Vandopland

Økonomi

Smålandsfarvandet
Østersøen

24..952.000 kr.
7.747.000 kr.

Vordingborg Kommune
Vandopland
Økonomi
Smålandsfarvandet
Østersøen

770.123 kr.
2.966.936 kr.

Antal km
vandløb
162 km
47 km

Antal km
vandløb
5 km
18 km

Antal
spæringer
11
4

Antal
spærringer
1
2

Sagsnr.: 20/4368
Dok.nr.: 20/42934
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Paul Debois
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pde@vordingborg.dk

Organiseringen
• Vandrådene – rådgiver / udarbejder konkret forslag
• Sekretariatskommuner – organiserer, servicere og koordinerer processen.
• Øvrige oplandskommuner – bidrager med lokal viden og lokale processer
• Lokale dialogfora /arbejdsgrupper på kommunalt niveau –bidrager med lokal viden –
lokale forslag.
Processen:
• Oktober 2019 Bekendtgørelse om vandråd
• November 2019 Sekretariatskommuner udpeges
• December 2019 Vandrådene oprettes
• Januar – maj/juni 2020 vandrådene arbejder
• Juni – august / september den administrative og politiske proces i kommunerne
• 22. september seneste frist for at aflevere kommunernes forslag (vandløbsindsats) og
materialer (bidrag til miljørapport).
Processen efter vandrådsarbejdet (staten):
22. december indsatsprogrammet sendes i 6 mdr. høring
22. december 2021 indsatsprogrammet i godkendt tilstand
Udmøntning af vandløbsindsatsen 2022 -2027.
Møderækken i Vandrådene
Datoerne for møderne i
vandrådene.

Overskrifter på mødeindhold

15. januar 2020

Introduktion til vandrådsarbejdet

Arbejdsperiode

Forslag udarbejdes
Lokal dialog
Evt. ekskursioner

23. marts 2020

Præsentation, diskussion og evt. valg af forslag

Arbejdsperiode

Opsamling på diskussion og evt. konklusioner.
Udarbejdelse af forslag til rådgivning af kommunerne

11. maj 2020

Afsluttende diskussion og udarbejdelse af vandrådenes
indstilling til kommunerne.

Reservearbejdsperiode
4 juni 2020

Reservedato

Møderne i det lokale vandråd for Vordingborg.
Vordingborg Kommune etableret et ”lokalt vandråd”. Det lokale vandråd består efter aftale af
Vandløbsrådet (dialogforum i.f.t. vandløbsregulativer og helhedsplaner) og medlemmerne af de
to vandråd, som er bosiddende i Vordingborg Kommune.
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Det lokale vandråd kommer med forslag til indsatser i Vordingborg Kommune. Forslagene
videregives til de to vandråd.
Der er aftalt en række møder i det lokale vandråd – Der har været afholdt 3 møder (22. januar,
5. februar og 19 februar og en ekskursion (7. februar).
Det lokale vandråd har på baggrund af møderækken udarbejdet en række forslag til indsatser,
som præsenteres på næste møde i de to vandråd (23. marts).
Der forventes et opfølgende arbejde, så der er yderligere aftalt møder i det lokale vandråd 1.
april.
Status for forslag der præsenteres for vandrådene.

Information.
Næstved (2.5 Smålandsfarvandet) og Vordingborg (2.6 Østersøen) har lavet ”hjemmesider”,
hvortil der er adgang for alle interesserede til at se fremdriften i arbejdet. Link til
”hjemmesiderne”:
2.5 Smålandsfarvandet:
https://www.naestved.dk/Borger/NaturMiljoeKlima/Vandplaner/Vandraad_2019.aspx
2.6 Østersøen:
https://vordingborg.dk/borger/miljoe-og-natur/vandloeb-og-soeer/vandomraadeplaner
Her lægges info om vandrådenes sammensætning, vandrådsmødernes dagsordener og
referater, links til relevante steder på Miljø- og Fødevareministeriets og Miljøstyrelsens
hjemmesider mv.

d. 9/3 – 2020
Paul Debois
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