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Vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren  

Overordnede bemærkninger fra Vandrådet for Randers Fjord 

 Overordnet finder vandrådet, at processen og samspillet med kommunerne har væ-
ret god og konstruktiv og at kommunerne har udvist lydhørhed over for input fra 
vandrådet. På den baggrund finder vandrådet, at processen har øget interessentind-
dragelsen og dermed opfyldt formålet med nedsættelse af vandrådene.  
 

 Vandrådet finder, at ordningen skal fortsætte og ønsker at rammerne for arbejdet ud-
vides, således at vandråd kan inddrages i flere aspekter af vandplanlægningen 
 

 Tidsfristerne for arbejdet har været alt for stramme. 
 

Bemærkninger til indsatsprogrammet:  
 

 Vandrådet er godt tilfreds med forslaget til indsatsprogram. Der er tilfredshed med 
at der er fundet flere km vandløbsstrækninger og spærringer end udmeldt i Natur-
styrelsens ramme og med udvælgelsen af den store indsats ved Vestbirk Vand-
kraftværk. 

 

 På det foreliggende grundlag og inden for de givne rammer kan vandrådet tilslutte 
sig kommunernes prioriteringer. Vandrådet ønsker dog at påpege, at materialet 
(kort, oversigter m.v.), som sekretariatet har fået stillet til rådighed af Naturstyrelsen 
til vandrådets arbejde, ikke har været fyldestgørende, idet det ikke har været muligt 
for vandrådet at se de samme oplysninger som kommunerne. For næste planperio-
de bør der, for at kvalificere vandrådets arbejde, være flere udtræksmuligheder og 
bedre adgang til at se ”ind bagved” i Naturstyrelsens planlægningsværktøj for andre 
end kommunens medarbejdere. 

 

Bemærkninger uden for indsatsprogrammet 

 

Virkemidler 
 

 Virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse” indgår ikke i virkemiddelkataloget til 
forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Vandrådet finder, at dette virkemiddel 
visse steder er den bedste metode til at opnå målopfyldelse for de biologiske kvali-
tetselementer for fisk, smådyr og planter. Fremadrettet bør ændret vandløbsvedli-
geholdelse derfor indgå i virkemiddelkataloget. Betegnelsen ”ændret vandløbsved-
ligeholdelse” dækker over en bred vifte af handlemuligheder. Heri ligger også mu-
ligheden for at ændre på tidspunkt eller metode for vedligeholdelse. Valg af løsning 
afhænger af situationen i det enkelte vandløb. 
 



 Vandrådet finder, at virkemidlet plantning af træer bør anvendes med omtanke, og 

ikke er egnet ved større vandløb. 

Bemærkninger i øvrigt 

 Vandrådets har drøftet om der er tilstrækkelig viden om vandløbenes tilstand og ef-
fekten af virkemidler. På den baggrund finder Vandrådet, at det er en væsentlig for-
udsætning, at overvågningsprogrammets målestationer er repræsentative for det 
aktuelle vandområde, således at der tages højde for naturgivne variationer i faldfor-
hold, bundforhold og andre fysiske parametre.  
 

 De foreslåede indsatser for perioden 2016-2021 er valt ud fra en forudsætning om 
at alle indsatser i 1. planperiode er gennemført ved udgangen af 2015. Hvis denne 
forudsætning ikke holder, forventes det, at Naturstyrelsen afklarer, hvordan kom-
munerne skal håndtere problemstillingen. 
 

 Vandrådet opfordrer til, at spærringen ved Tange udpeges, og opfordrer det danske 

politiske system, under skyldig hensyntagen til eksisterende natur- og kulturværdier, 

økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser ved en given indsats, endeligt at 

afgøre Gudenåens forløb ved Tange Sø og Tangeværket. 

 
 

Mindretalsudtalelser  

 

Landbrug og Fødevarer og Dansk Landbrug Midt-  Østjylland har følgende mindretalsudta-

lelse : 

 Vandrådet opfordrer til, at spærringen ved Tange udpeges, og opfordrer det danske 
politiske system, under skyldig hensyntagen til eksisterende natur- og kulturværdier, 
økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser ved en given indsats, endeligt at 
afgøre hvordan EU's vandrammedirektiv gennemføres på Gudenåens forløb ved 
Tange Sø og Tangeværket. 

 

 

 


