Andet møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017

Mandag den 12. juni 2017 kl. 17:00 – 20:00

Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M.5

Deltagere:
Organisation
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Akvakultur
Dansk Landbrug Midt-Østjylland
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Skovforening
Danske Vandløb
Djursland Landboforening
Foreningen til bevarelse af Tange Sø
Gjern Fiskeriforening
Gudenåens Ørredfond
Landbrug & Fødevarer
Langaa Sportsfiskerforening/Gudenåsammenslutningens Lakseprojekt
Uldum Kær Naturlaug
Viborg Fiskeriforening
Ålauget Alling Å

Deltager
Stig Jensen
Kim Aarestrup
Niels Dalsgaard
Frede Lundgaard Madsen
Jens Bonde Poulsen
Anders Ahrenfeldt
Hans de Neergaard
Erik Revsbech Jensen
Bo Refer
Jens Corvinius
John Eistrøm
Maria Pilgaard
Lars Kielsgaard
Hans Madsen
Claus Guldbrandsen (suppleant)
Peter Helles

Kommuner
Favrskov
Hedensted
Norddjurs
Randers
Silkeborg
Skanderborg
Viborg
Viborg
Viborg

Deltager
Klaus Overgaard Kristensen
Christian Bruun Bundesen
Hans-Erik Jensen
Hanne Wind-Larsen
Poul Hald Møller
Hanne Medum Lærke
Jørgen Jørgensen (mødeleder)
Anders Haugstrup Andersen
Hanne Stadsgaard Jensen (ref.)

Fraværende:
Organisation
Bæredygtigt Landbrug

Deltager
Jens Carstensen

REFERAT
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 1. vandrådsmøde den 3. maj 2017
3. Opsamling på ekskursion den 31. maj 2017
4. Hvad betyder det om et vandløb er inde/ude af planen? Orienteringspunkt
5. Status for indmeldinger i GIS-værktøj
6. Drøftelse af specifikke vandløb
7. Emner til næste møde
8. Eventuelt
Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Der var ingen yderligere punkter til dagsordenen. Dagsorden godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra 1. vandrådsmøde den 3. maj 2017
Referatet fra 1. vandrådsmøde blev godkendt uden bemærkninger. Det vil blive lagt op på
Gudenåkomitéens hjemmeside snarest muligt.
Siden 1. vandrådsmøde har Danske Kloakmestre valgt at trække sig ud af alle de vandråd de deltog i.
Balancen i vandrådet mellem forskellige interesser har ikke rykket sig som følge af dette, og sekretariatet
har derfor vurderet at Danske Kloakmestres udtræden ikke giver anledning til at supplere med et nyt
medlem. Der var ingen bemærkninger hertil.
Ad 3: Opsamling på ekskursion 31. maj 2017
Vandrådet ønsker endnu en ekskursion, når opgave 2 er gået i gang. Landbrug & Fødevarer anbefaler at der
på næste ekskursion ses på vandløb hvor der er potentielle konflikter.
Ad 4: Hvad betyder det om et vandløb er inde/ude af planen?
Jørgen Jørgensen gennemgik kort de lovgivningsmæssige rammer for vandløbsforvaltning, med fokus på
betydningen af om et vandløb er omfattet af vandoplandsplanerne eller ej. Som udgangspunkt gælder de
samme regler, men et vandløb der ikke indgår i vandoplandsplanen overvåges ikke og har ikke et fastlagt
krav om målopfyldelse, hvorfor det heller ikke bliver omfattet af et indsatsprogram.
Ad 5: Status for indmelding i GIS-værktøj
Generelt har brugen af værktøjet voldt en del vanskeligheder, både for kommuner og
vandrådsmedlemmer. Fristen for at melde ind er udsat til 1. august, så på dette møde drøftes kun de
indmeldinger der er kommet til og med slutningen af sidste uge.
Der mangler data for alle parametre for en del af de vandløb, som Miljøstyrelsen har foreslået taget ud.
Flere vandrådsmedlemmer påpegede at dette er et problem, som vandrådet måske kan komme med en
fælles udtalelse om.
Vandrådet tilkendegav desuden, at:
 Det er meget svært (læs umuligt) for rådets medlemmer at tilvejebringe de ”hårde facts”, der skal
til for at ændre en given udpegning




Men medlemmerne kan overordnet vurdere om en given udpegning giver mening
Det vil på den baggrund være muligt for Vandrådet at komme med principielle synspunkter og
vurderinger, der kan supplere indmeldingerne i GIS-værktøjet

En meget stor del af de vandløb der skal drøftes under opgave 1 er endvidere karakteriseret som kunstige,
stærkt modificerede eller blødbundsvandløb, men da Miljøstyrelsens opdaterede kriterier for denne
udpegning først kommer under opgave 2, kan drøftelsen af disse ikke afsluttes på nuværende tidspunkt.
Sorteres disse vandløb fra i listen over vandløb der skal drøftes, er der ca. 30 tilbage. Der vedlægges en
samlet oversigt til referatet.
Flere vandløb er rørlagte på kortere eller længere strækninger. Om disse vandløb er naturlige eller
kunstige/stærkt modificerede blev diskuteret. Det blev ligeledes diskuteret om vandløb, der markant
ændrer karakter flere gange i deres forløb, skal kunne deles op i flere vandområder, således at der gælder
forskellige krav til de forskellige dele, og overvågningens målinger foretages flere steder. Miljøstyrelsen har
selv opdelt vandløb i flere delstrækninger, men det er ikke klart hvordan denne opdeling er foretaget.
Inden næste møde hører sekretariatet Miljøstyrelsen om evt. forslag til ændret opdeling af de udpegede
vandløbsstrækninger (vandområder) kan indgå i arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af
vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.
Der var enighed om, at gode vandløb er et fælles gode, og at det er vigtigt at koncentrere indsatsen i de
vandløb der har et potentiale til at opnå god tilstand.
Ad 6: Drøftelse af specifikke vandløb
Der blev uddelt en oversigt over de vandløb der indtil videre er modtaget indberetninger fra vandrådets
medlemmer om, og som ikke er udpeget som kunstige/stærkt modificerede/blødbund.
De enkelte vandløb blev gennemgået, og drøftet med de kommuner der var repræsenteret på mødet. Flere
skal der ses på igen, og der kan også komme nye oplysninger inden næste møde. En samlet oversigt
vedlægges referatet, tilføjet konklusionerne fra mødet.
Kommunernes indberetninger blev ikke gennemgået på mødet, men den foreløbige liste vedlægges
referatet.
Ad 7: Punkter til næste møde
Næste møde var foreløbig fastsat til 21. juni. Det blev besluttet at udsætte 3. vandrådsmøde til midten af
august (uge 34). På mødet fortsættes drøftelserne af opgave 1, og der tages hul på opgave 2. Der forventes
også afholdt en ekskursion efter det 3. vandrådsmøde, når/hvis kriterierne for opgave 2 er kendte.
Ad 8: Eventuelt
PhD. -studerende Morten Graversgaard fra Aarhus Universitet (Foulum) har henvendt sig til sekretariatet.
Han ønsker at deltage i vandrådsmøder som observatør, og evt. interviewe vandrådsmedlemmer.
Vandrådet gav samtykke til at Morten Graversgaard kan deltage.

