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Frie geodata for  
3,5 milliarder

40 millioner i 
bredbåndspuljen

TEKST /   
MORTEN  
GRAVERSGAARD 

Ph.d. studerende, 
Institut for Agro-
økologi, Aarhus 
Universitet

VANDRÅD 2.0 

DE NYE VANDRÅD  
FÅR SPEGET OPGAVE
Vil de nye vandråd kvalificere kommunernes arbejde ved brug af lokal viden? 
Eller skal vandrådene bruges politisk til at legitimisere, at vandløb tages ud 
af vandområdeplanerne fra 2014? Det spørgsmål stiller Ph.d. studerende fra 
Aarhus Universitet.

I foråret 2017 genopstår de 23 
vandråd i nogenlunde samme 
format, som de var udformet i 
2014. Dog vil opgaven være en 

anden end tidligere. Den endelige 
vandrådspakke er ikke offentlig-
gjort, da denne artikel forfattes, 
men det ligger dog fast, at vandrå-
dene skal inddrages i tre opgaver.
Det bliver en stor og udfordrende 
opgave for vandrådene og kom-
munerne. Antallet af kilometer 
vandløb udpeget i vandområde- 
processen er allerede reduceret 
flere gange fra oprindeligt 28.000 
km til nu 19.000 km, og skal nu 
yderligere reduceres. Det betyder, 
at det kun er vandløb med målop-
fyldelse eller godt poteniale for 
målopfyldelse, der skal gennem-

gås endnu en gang med henblik på 
fjernelse af vandløb. 

I 2014 var opgaven for vandrå-
dene at bistå kommunerne med at 
udpege vandløbsstrækninger, hvor 
der potentielt kunne implemen-
teres indsatser. I 2017 er der lagt 
op til, at arbejdet grundlæggende 
handler om, at vandrådsmedlem-
merne skal hjælpe med at fjerne 
indsatser. Hvordan det lykkes, må 
tiden vise, men det bliver klart, at 
kommunerne står over for en stor 
opgave med at skulle facilitere 
procesdrn inden for en forholdsvis 
kort tidsfrist.

VANDRÅDSARBEJDET I 2014
Vandrådsarbejdet i 2014 var over-
ordnet en succes både som proces 

Antallet af kilometer
vandløb udpeget i 
vandområdeplanerne
er allerede reduceret 
flere gange fra oprin-
deligt 28.000 km til nu 
19.000 km, og skal  
nu yderligere reduceres
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og i form af valg af virkemidler til 
opfyldelse af omkostningseffek-
tivitet. Evalueringens indsamlede 
analyser blev foretaget lige efter, 
at de fleste vandråd havde haft 
deres sidste vandrådsmøder. På 
det tidspunkt var der en generel 
følelse af tilfredshed med vand-
rådsarbejdet. Spørgsmålet er, om 
vandrådsmedlemmerne ville føle, 
at de havde haft den samme ind-
flydelse hvis de blev spurgt i dag 
– 2,5 år efter? 

Det indsatsprogram, som kom-
munerne indsendte, og som 
vandrådsmedlemmerne havde 
nikket til, er ikke det samme 
indsatsprogram, som senere blev 
publiceret i vandområdeplanerne i 
juni 2016. Som følge af aftalen om 
Fødevare- og Landbrugspakke i 
december 2015 er nogle indsatser 
ikke medtaget i de endelige vand-
områdeplaner. Det er indsatser, 
som vandrådsmedlemmerne og 

kommunerne ellers har brugt tid 
og ressourcer på at udvælge. Det 
drejer sig konkret om indsatser, 
som var forudsat medfinansieret 
af landdistriktsprogrammet. 

I vandområdeplanerne er det 
beskrevet således: ”Med aftale om 
Fødevare- og landbrugspakke er 
midler i Landdistriktsprogrammet, 
der oprindeligt var afsat til miniå-
dale, dobbeltprofil og restaurering 
af hele ådale, omprioriteret til 
andre formål”. 

Desuden er flere vandløbsstræk-
ninger taget ud end dem med de 
tre ovennævnte virkemidler, og 
der er ikke fundet andre indsatser i 
disse vandområder, og vandløbene 
er derfor sat i undtagelse. Samlet 
er det ca. 60 vandløb, som er blevet 
fjernet fra indsatsprogrammet (se 
kort). I alt er fjernet indsatser for 
96.253.332 millioner kr. på 50,7 
km vandløbstrækning. Limfjorden, 
Smålandsfarvandet og Kattegat-

Skagerrak er de tre hovedvando-
plande, som har fået fjernet flest 
indsatser. 

Mulige konsekvenser ved, at 
der fjernes indsatser uden at be-
væggrunde bliver kommunikeret 
direkte ud til de tidligere vandråds-
medlemmer, er, at fremtidig accept 
af opgaven kan blive svækket. 
Hvis medlemmerne skal opfatte 
opgaven og politikernes beslutnin-
ger bag som værende legitim, er 
det vigtigt, at de beslutninger, der 
træffes, har rødder i de anbefalin-
ger, som vandrådene er kommet 
med. Ellers kan fremtidige råd 
risikere at miste opbakning. Da den 

Vandrådenes 
opgave bliver 
i samarbejde 
med kommu-

nerne at melde 
tilbage, om de 

er enige i, at 
den opdaterede 
afgrænsning af 
vandløb stem-

mer med de op-
stillede kriterier. 
På baggrund af 

vandrådenes 
tilbagemelding 
foretager Miljø- 

og Fødevare-
ministeriet en 
endelig, faglig 

kvalificering, så 
de vandløb, der 
ikke lever op til 

kriterierne, fjer-
nes fra vandom-

rådeplanerne, 
mens de andre 
bevares, lige-

som udpegnin-
gen af vandløb 

som kunstige og 
stærkt modifi-

cerede tilrettes. 
I tillæg er det 
besluttet, at 

kommuner og 
vandråd får 

mulighed for at 
kommentere 
vandløbsind-
satser, der er 
videreført fra 
første vand-
planperiode, 
som det ikke 
vil være hen-

sigtsmæssigt at 
gennemføre.

VANDRÅDS- 
OPGAVER:

Samlet er det  
ca. 60 vandløb, som 
er blevet fjernet fra 
indsatsprogrammet.
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indflydelse, som vandrådene stilles 
i sigte, kan vise sig ikke at stå mål 
med den reelle indflydelse.  

KLAR RAMME OG 
OPGAVEAFGRÆNSNING 
Vandrådspakken, som vil danne 
grundlag for vandrådsmedlemmer-
nes kommende arbejde, er vigtig. 
Staten skaber med vandrådspak-
ken kommunernes ramme og 
muligheder for at kunne organisere 
processen, så opgaven bliver løst 
bedst muligt. Kommunerne har 
ansvar for at sikre en balanceret 
medlemssammensætning mellem 
forskellige interessenter. Samti-
dig bliver tidsfaktoren væsentlig i 
forhold til det kommende vand-
rådsarbejde, da reel involvering 
kræver tid – også meget mere tid 
end politiske beslutningstagere er 
vant til. 

REGIONALE VANDRÅD  
VS. LOKAL VIDEN
Lokal viden er omdrejningspunktet 
for miljø- og fødevareminister Es-
ben Lunde Larsen, som formulerer 
den kommende vandrådsopgave 
således: ”Det har længe været et 
stort ønske at få mere lokal viden 
ind i vandplanlægningen. Det er 
lokalt, at man kender sine vandløb. 
Kommuner og vandråd skal derfor 
bl.a. efterprøve, om de opdaterede 
kriterier for afgrænsning af vand-
løb er opfyldt. Vandområdeplaner-
ne får dermed et virkeligheds-tjek”.

Det fremgår af citatet, at en 
væsentlig del af vandrådsarbejdet 
bliver vandrådsmedlemmernes 
lokale viden om vandløb. Når lokal 
viden bliver et centralt omdrej-
ningspunkt, er det vigtigt at for-
holde sig til, hvornår viden er lokal, 
og hvornår er den god for opgave-
løsningen? Samtidig kan der stilles 
spørgsmålstegn ved, om lokal viden 
er forenelig med ideen om regio-
nale vandråd, hvor nogle vandråd 
jo skal operere i størrelsesordenen 
1/6 af Danmarks areal. Hvis der 
skal lokal kendskab til, må gum-
mistøvlerne vel blive en væsentlig 
del af mødepakken i de næste otte 
måneder? Det bliver i hvert fald 
klart, at der i vandrådspakken skal 
være mulighed for fleksibilitet i 
processen og selvorganisering i 
vandrådene i form af mulighed for 

etablering af lokale arbejdsgrupper 
med medlemmer, der rent faktisk 
kender vandløbene.

Når ministeren samtidig påpeger 
et behov for virkeligheds-tjek af 
vandområdeplanerne, er spørgs-
målet, hvilken virkelighed skal 
tjekkes? Er det en virkelighed 
om, hvad et vandløb skal kunne 
mht. vandføringsevne, eller er 
det en virkelighed om mulighe-
der for etablering af gydesteder 
for ørredbestande osv? Det bliver 
interessant at følge debatten og 
se, hvordan kommunerne med 
deres lokale viden om både vand-
løb og medlemmernes interesser 
kan håndtere denne kommende 
virkeligheds-duel. En væsentlig 
del af vandrådsarbejdets succes i 
2014 var, at den lokale viden, der 
især kom i spil i vandrådene, netop 
var kommunernes faglige viden, 
som blev brugt som sparring for 
vandrådene. 

PERSPEKTIVER PÅ 
INDDRAGELSE 
Med vandrådene i 2014 var 
mulighederne for opbygning af 
legitimitet og ejerskab tilstede i 
vandplanlægningen, men det blev 
ikke forfulgt af de danske myndig-
heder, da vandrådene blev nedlagt 
efter kun et halvt år. Langtids-
holdbare og bæredygtige løsninger 
kræver, at interessenter involveres 

og interagere med hinanden, men 
for at der skal ske handling på 
flere niveauer, er det vigtigt, at der 
også sker social læring mellem de 
forskellige interessenter. Det opnås 
ikke ved halvårlige eller helårlige 
forløb, men er en proces, der kan 
tage flere år. 

Efter næsten tre års pause får 
de danske vandråd nyt liv i 2017. 
Det bliver spændende at følge de 
nye vandråd, og om de bliver en 
reel kvalificering af kommunernes 
arbejde ved brug af lokal viden. El-
ler om vandrådene bruges politisk 
til at legitimisere, at man tager 
vandløb ud af planerne. Det vil 
tiden vise, men alt held og lykke til 
alle parter med håbet om en god 
proces for alle, til gavn for miljø og 
demokrati. 

Vandrådspakken, som vil 
danne grundlag for vandråds-
medlemmernes kommende 
arbejde, er vigtig.

En væsentlig
del af vandråds-
arbejdets succes 
i 2014 var, at 
den lokale viden, 
der især kom 
i spil i vandrå-
dene, netop var 
kommunernes 
faglige viden,
som blev brugt 
som sparring for
vandrådene.
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