Konstruktiv stemning i Vandråd Lillebælt/Fyn
Siden midten af maj har omkring tyve repræsentanter for hhv. erhvervsinteresser og grønne foreninger
krydset klinger ca. hver 14. dag, under en møderække på Assens Rådhus. Formålet har været at give
Miljøstyrelsen et lokalt indspark til Vandområdeplanerne, og virkelighedstjekke de indstillinger og
forhåndsopfattelser som Miljøstyrelsens egne embedsmænd, og kommunens vandmiljømedarbejdere, har
haft om de vandløb, der har det til fælles, at de munder ud på Fynssiden af Lillebælt.
Lige fra starten af dette vandrådsarbejde stod det klart, at der var stor spredning i rådet, både hvad angik
interesser og temperament. Alligevel skiltes rådet torsdag aften, efter det sidste møde i denne omgang,
med en opfattelse af at der var blevet arbejdet positivt og konstruktivt med problemerne, og at
interessegrupperne groft sagt havde fået så meget med hjem som det under de givne omstændigheder var
muligt. Lars Rytter fra Danmarks Naturfredningsforening beskriver det sådan her:
Det kommer næppe som nogen overraskelse for nogen, at vi ser anderledes på mangt og
meget end f.eks. Landbrug og Fødevarer, eller Bæredygtigt Landbrug. Men i
vandrådsarbejdet har vi alle haft fokus på at finde det, vi kunne blive enige om – og det viste
sig at være ganske meget. På den led synes jeg at det har været en positiv oplevelse, som
bestemt ikke afskrækker os fra at gå i dialog med landbrugsorganisationerne også i
fremtiden.
Mads Syndergaard fra Dansk Ornitologisk Forening uddyber det således:
Da vi først fandt frem til nogle brugbare arbejdsmetoder, kom der godt skred i tingene. Jeg
har hele tiden følt at jeg, og de andre fra de grønne foreninger, er blevet lyttet til, og jeg
mener at vi har bestræbt os på at gøre det samme. For mig fører det ikke mindst til den
meget positive erkendelse, at man ikke behøver at være enige om alt for at arbejde
konstruktivt sammen, og det synes jeg er glædeligt i en virkelighed, som ellers nok kan virke
nok så fragmenteret.

Sammenlagt har Vandrådet for Lillebælt diskuteret 90 forskellige vandområder, og er blevet enige om
indstillinger for langt de fleste af disse. Indstillingerne samles og kommenteres nu af kommunerne,
hvorefter de fremsendes til Miljøstyrelsen, der så vælger om de vil implementere de ændringer i
vandmiljøplanerne som Vandrådene i det ganske land er nået frem til.
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Dansk Ornitologisk Forening
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Friluftsrådet
Fynsk Familielandbrug
Landbrug og Fødevarer
Middelfart Vandløbslaug
Nordfyns Vandløbslaug
Vandplanerne Fyn
Vends Sportsfiskerforening

