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Referat fra første møde i Vandrådet for 2.6 Østersøen d. 15. januar
2020
Deltagere: Anita Halbye, Danske Vandløb; Henrik Buhmann, Gefion; Ole Karmsteen;
Sjællandske Familiebrug; Peter Dalsgaard Rasmussen, Landbrug og Fødevarer; Peter
Scavenius, Landøkonomisk Selskab; Jens Haubroe, Bæredygtigt Landbrug; Jørn Rasmussen,
Fair Spildevand; Kim Keldborg, Møn Sportsfiskerforening; Christian Skotte, Danmarks
Sportsfiskerforbund; Tommy Clausen, Sportsfiskerforeningen Storstrømmen, Peter
Rasmussen, Sydsjællands Brakvands Klub; Michael Løvendal Kruse, Danmarks
Naturfredningsforening; Bjarne S. Nielsen, Friluftsrådet og Ivan Ingemansen, Dansk
Ornitologisk Forening.
Fra kommunerne deltog: Mogens Lindhardtsen, Lolland Kommune; Linda S. H. Andersen, Faxe
Kommune; Birgitte A. Jacobsen og Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Afbud/fraværende: Peter Tillisch, Dansk Skovforening; Anders Ploug/Jens Bring, Dansk
Landbrug Sydhavsøerne; Claus Vangsgård, DANVA og Søren Jensen, Pioner i vandløbspleje.
Mødeleder: Else-Marie Langballe Sørensen, Vordingborg Kommune

Referat
Første møde i Vandrådet for 2.6. Østersøen blev afholdt i forlængelse af et fælles
introduktionsmøde for vandrådene for 2.5 Smålandsfarvandet og 2.6 Østersøen.
Der henvises til dagsorden inkl. bilag og referatet fra dette møde.
Referatet er ikke en ordret gengivelse af det enkelte medlems udtalelser, men en
sammenfatning af de emner, udtalelser og svar der blev fremført på mødet.
Ad. 6) Medlemmernes forventninger til arbejdet.
Hvert af de tilstedeværende medlemmer af vandrådet præsenterede sig selv og kom med en
kort udtalelse i forhold til forventninger og motivation for at deltage i vandrådets arbejde.
Sammenfatning af forventningsudtalelserne:

Vordingborg Kommune
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk

55 36 36 36
post@vordingborg.dk
www.vordingborg.dk

Der var enighed om det ønskelige i at have en god dialog og i at nå et resultat, som der kan
opnås bred tilslutning til. Der blev givet udtryk for det ønskelige i at undgå mindretalsudtalelser,
da det kan svække rådets anbefalinger.
Flere tilkendegav at de ønskede, at pengene blev brugt fornuftigt de rigtige steder. Mange
nævnte hensynet til afvanding og dyrkning, hensyn til friluftsliv og naturen generelt, ønsket om
at opnå god økologisk tilstand i vandløbene, forbedret biodiversitet og flere fisk. Desuden blev
nævnt muligheden for at kombinere virkemidlerne med andre tiltag. Endelig blev nævnt en
række faktorer, som kan påvirke vandløbskvaliteten, og hvor vidensgrundlaget ikke anses for
tilfredsstillende.
Pkt. 7 og 8 er indeholdt i PowerPoint præsentation fra Birgitte A. Jacobsen, Vordingborg
kommune, som er vedlagt referatet som bilag. Bilaget kan ses på hjemmesiden for 2.6.
Østersøen:
https://vordingborg.dk/borger/miljoe-og-natur/vandloeb-og-soeer/vandomraadeplaner
Ad. 7 Økonomisk ramme. v/ Birgitte A. Jacobsen, Vordingborg Kommune
Rammen for 2.6 Østersøen er 7.747.000 kr.
Der skal laves indsatser på 47 km vandløb og fjernes 4 spærringer. PP-oplæg indeholder en
oversigt over de prisoverslag, som staten angiver til de enkelte indsatstyper.
Det er aftalt mellem kommunerne, at der bidrages med forslag i forhold til antal risikovandløb
(vandløb der ikke forventes at opfylde målsætning). Lolland (30%), Faxe (15%) og Vordingborg
(39%) indeholder de fleste risikovandløb. Forslagene præsenteres på næste møde i Vandrådet.
Det er op til kommunerne og deres lokale dialogfora at udarbejde forslag til indsatser.
I det omfang vandrådets medlemmer eller jeres organisation ikke er del af et lokalt dialogforum,
eller I i almindelighed ønsker at fremsætte forslag, så send dem venligst til den relevante
kommune og til sekretariatskommunen (Vordingborg – biaj@vordingborg.dk ), så forslagene
kan indgå i det videre arbejde.
Der blev spurgt til om pengene til finansieringen af indsatsprogrammet fra de to første
vandplanperioder – i det omfang de ikke er brugt på gennemførte indsatser - stadig er til
stede? Svaret er ja, hvert indsatsprogram har sin egen finansiering.
Der blev spurgt til måling af effekten af indsatserne – virker de? Det er staten der som del af
vandplanperioderne måler på vandløbenes tilstand (nogle kommuner laver selv supplerende
målinger). Så der er effektmålinger. Der var forskellige holdninger til, om der måles i
tilstrækkeligt omfang.
Ad. 8 Introduktion til IT-værktøjet. v/ Birgitte A. Jacobsen, Vordingborg Kommune.
Birgitte viste IT-værktøjets mange muligheder for at finde baggrundsviden og angivelse af
hvilke vandløb, der som del af vandplanen er potentielle indsatsvandløb.
Nu er det op til vandrådets medlemmer selv at afsøge mulighederne.
NB! Husk at I har fået tilsendt adgangskoder til IT-værktøjet. Kontakt Birgitte ifald I ikke kan få
koden til at virke.
Ad. 9 Evt.
Der blev spurgt til ønsket om besigtigelses tur / vandløbsekskursion.
Formålet er at se gennemførte eksempler på de indsatser, der beskrives i virkemiddelkataloget,
i det omfang der er eksempler på sådanne.
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I Østersøen vil der blive gennemført en ekskursion i samspil med det lokale dialogforum, hvis
der er interesse herfor. Vandrådsmedlemmerne vil blive inviteret med. Det er naturligvis et
tilbud.
NB! PP – oplægget indeholder en oversigt over kommunale kontaktpersoner, som kan spørges
i forhold til lokale dialog fora, forslag til indsatser, faktaoplysninger eller andre spørgsmål I kan
have til de lokale processer.
Næste møde i Vandrådet 2.6 Østersøen bliver d. 23. marts kl. 17 – 19 i Næstved.
Dagsorden kommer senere. Men hovedoverskrifterne kan ses på dagsordensbilaget til det
indledende fællesmøde med de to vandråd.

Venlig hilsen

Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag:


PP – oplæg 1. møde Vandråd 2.6 Østersøen af 15. januar 2020. Bilaget kan ses på
hjemmesiden for 2.6 Østersøen (link ovenfor referatteksten).
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