VANDRÅDSARBEJDE OG SENESTE NYT OM
VANDLØBSADMINISTRATION
Miljø og Natur

Vandråd 2017
OPGAVER
1. Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne med et opland under 10 km2.
2. Udpegning af vandområder til analyse mhp. at vurdere, om de opfylder betingelserne for
udpegning som kunstige eller stærkt modificerede.
Ad opgave 1)
I alt 42 vandområder i Assens Kommune blev behandlet i vandråd Lillebælt/Fyn og Odense
Fjord. Heraf var vi enige med MST i, at 23 vandområder skulle blive i planen og 10 skulle ud.
For de resterende 9 vandområder ser det ud som følger:
• 3 er foreslået ud, men er stadig inde
• 2 er foreslået delvist ud, men er stadig inde
• 1 er foreslået ind, men er taget ud uden begrundelse
På landsplan har 300 km vandløb ændret status under opgave 1.
Ad opgave 2)
Der er indsendt forslag om 13 vandområder i AK. Vi har ikke modtaget nogen tilbagemelding fra
MST endnu. Det bør komme inden næste vandrådsproces igangsættes…
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Vandråd 2017
GENERELT
• Forundring over, at vandrådenes og kommunernes
store tidsforbrug på opgaven i så begrænset
omfang afspejles i MST’s høringsmateriale fra
dec. 2018.
• Vi blev bedt om at lave et virkelighedstjek, og så
opleves det som ”spild af tid”, når der alligevel ikke
bliver lyttet til den lokale viden.
• Ministeren, feb. 2019: ”Jeg tror, vi med
vandrådene i 2017 har lært noget om hvilke
opgaver, som måske er mindre egnede til at sende
i bred lokal behandling. Nu skal vi igen have
fundet den gode melodi for, hvordan frivillige
kræfter og kommunale medarbejdere kan give
deres betydningsfulde bidrag til
vandmiljøindsatsen.”

Altinget, december 2018
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Coming-up: Vandråd 2019
Kommuner og vandråd skal igen give input til
vandområdeplanerne…
Denne gang til indsatsprogrammet til forbedring af de fysiske
forhold i målsatte vandløb i 3. vandområdeplanperiode
2021- 2027. Ligesom i 2014.
Foreløbig tidsplan
• Sommer 2019: Organisationer og foreninger kan anmode
om oprettelse af vandråd.
• Forventet senest 1. sep.: Frist for oprettelse af vandråd.
• Sep. 2019 – påske 2020: Vandrådsarbejde.
• Ultimo juni 2020: Frist for indsendelse af bidrag.
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Administration af vandløb
Uddrag af ekspertudvalgets anbefalinger
• Fokus på helhedsorienteret forvaltning af vandløbene,
herunder også mht. klimatilpasning (i AK f.eks.
regnvandsplaner for Tommerup og Tommerup Stationsby i
samarbejde med Assens Forsyning A/S).
• Lovpligtigt tværkommunalt forum for vandløb.
• Ændring af vandløbsloven (sikre klimatilpasning) +
udarbejdelse af en vejledning, hvor interessemæssige
kategorier af vandløb defineres.
• Opdatering af udpegningen af § 3-vandløb.
• Vandløbsregulativer med beskrivelse af vandføringsevne
(Q/H-regulativer) samt mulighed for at udlægge naturvandløb.
Geometrisk skikkelse for vandløb, som primært har
afvandingsinteresser.
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Administration af vandløb
Opdatering af vandløbsregulativer i Assens Kommune
• Marts 2019 - Politisk beslutning om at igangsætte opdatering af vandløbsregulativer.
• 113 gældende regulativer i kommunen. Hovedparten er senest revideret i 1990’erne. Der er
stor forskel på regulativerne og flere bestemmelser er forældede eller uhensigtsmæssige.
• Vi begynder med Holmehave Bæk-systemet i 2019, herunder også en harmonisering af
klassificeringen af vandløbene.

Brende Å
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Administration af vandløb
•

Et vandløbsregulativ er et bindende retsdokument, som beskriver administrationsgrundlaget for offentlige vandløb, herunder rettigheder og pligter for både
vandløbsmyndigheden og lodsejerne.

•

Regulativerne er et vigtigt dagligt arbejdsredskab i varetagelsen af natur- og miljøhensyn
samt effektiv afvanding af arealer.
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