Hjørring Kommune
Team Natur
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

Hjørring den 05-02-2020
Sagsnr.: 01.05.18-P17-31-19

Referat:
Vandrådsmøde d. 5. februar 2020 kl. 18.00 – 21.00
Hjørring Rådhus, Springvandspladen 5, 9800 Hjørring, lokale 469

Mødedeltagere:
• Thomas Elgaard Jensen v. Friluftsrådet
• Poul Graugaard v. Jægerråd Hjørring
• Lars Mellemkjær v. LandboNord (deltog efter kl. 19.00),
• Morten Laursen v. Haslevgård Ålaug
• Svend Erik Hansen v. Dansk Land og Strandjagt
• Kurt Rasmussen v. BirdLife/Dansk Ornitologisk Forening
• Tommy Mostrup v. DANVA
• Karsten Jakobsen v. Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn (ved
mødet også repræsentant for Danmarks Sportsfiskerforbund)
• John Bjerre v. Voer Å Sportsfiskerforening
• Thomas Bæk Jensen v. Vendsyssel Familielandbrug
• Erik Brunø v. Agri Nord
• Kurt Jørgensen v. Landbrug og Fødevarer
• Hans Ahrenfeldt v. Dansk Skovforening
• Flemming Fuglede v. Bæredygtigt Landbrug
• Anne-Marie Glistrup v. Bæredygtigt Landbrug (suppleant)
• Knud Madsen v. Lystfiskerforeningen For Frederikshavn og Omegn
• Niels Christian Oien v. Nordøstvendsyssel Vandløbslaug
• Niels Jørgen Lunden, Voer Å Vandløbslaug
• Jens Pedersen, Hjørring Kommune
• Jan Quist Sørensen, Hjørring Kommune
• Ellen Marie Tranekjær Leed, Hjørring Kommune
• Allan Dalmark Jensen, Frederikshavn Kommune
• Martin Bjork Christensen, Frederikshavn Kommune
• Mads Krogh Ørtved, Jammerbugt Kommune

1. Valg af ordstyrer
Jens Pedersen

2. Valg af referent
Ellen Marie Tranekjær Leed og Jan Quist Sørensen

3. Velkomst og præsentationsrunde

Side 2

Det blev understreget at der fremadrettet kun må deltage ét medlem for hver
organisation til møderne. Suppleanter deltager kun ved fravær af
repræsentant.

Alle deltagere præsenterede sig med organisation og navn.

Der blev spurgt til den sene opstart. Vandrådets arbejde er kommet sent i
gang pga. tidspres i Hjørring Kommune.

Der blev spurgt til hvorfor sekretariatet ikke havde givet en tilbagemelding på
resultatet af sidste gangs arbejde i vandrådet. Svaret er at sekretariatet ikke
får en særlig tilbagemelding af resultatet fra staten, men at kommunerne
også selv skal finde svaret i vandplanerne.

4. Præsentation af vandrådets opgave
Roller:
Sekretariatet: Faciliterer vandrådsarbejdet og er faglig sparringspartner for
vandrådet.
Vandrådet: Skal rådgive kommunerne ved at komme med forslag til
indsatser i vandløbene. Vandrådet kan kun anvende tiltag fra
virkemiddelkataloget, som er fastsat af staten.

Vandrådet skal forholde sig til de fysiske forhold i vandløbene, og ikke de
kemiske.

Vandløbene skal opnå målopfyldelse om god økologisk tilstand. Tilstanden
inddeles i 5 tilstandsklasser. Vandløbene skal have tilstanden høj eller god
for at være i god økologisk tilstand. Stærkt modificerede vandløb skal opnå
tilstanden godt økologisk potentiale som minimum

Tilstanden måles ud fra undersøgelser af smådyr, fisk og vandplanter. Alle 3
parametre skal opnå målopfyldelse for at vandløb har opnået god økologisk
tilstand.

Side 3

Vandrådene 2017 skulle indstille vandløbsstrækninger der skulle udtages af
vandplanerne. På baggrund af det har ministeren ændret klassificeringen af
vandløb.

De vandløb som indgår i vandplan 3 er alle vandløb med et opland på over
10 km2, samt vandløb under 10 km2 som opfylder bestemte krav til
slyngningsgrad, fald og fysisk variation.

Herudover har ministeren har besluttet at 500 km vandløb med opland på
mindst 10 km2 igen skal indgå i vandplanerne. Sekretariatet vil undersøge
hvor stor en del af vandløbene der skal ligge i hovedoplandet 1.1. Nordlige
Kattegat og Skagerrak.

Strækningsindsatser på 160 km og 29 spærringer skal som minimum klares i
vores hovedopland.

Økonomiske rammer: Vandrådets opgave er at finde ud af hvordan vi bruger
det afsatte beløb på 34.310.000 kr. bedst muligt til at opnå målopfyldelse i
vandløbene.

Virkemidler: Virkemidlerne anvendes til at komme med forslag til
målopfyldelse på konkrete vandløbsstrækninger.
Virkemidlerne har forskellig virkning og omkostningseffektivitet.

Der blev spurgt til hvornår lodsejerne inddrages i de konkrete projekter.
Lodsejerne inddrages når vandplanerne er godkendt og der skal laves en
forundersøgelse af et projekt og dernæst igen hvis et projekt skal realiseres.

Der blev spurgt til om man kan forudberegne effekten af det enkelte
virkemiddel.
Svaret var nej, men man kan i en vejledning fra staten se, hvordan de
vurderer effekterne af de enkelte virkemidler.

Side 4

Der blev spurgt til om vandløbsregulativerne skal ændres i forhold til
virkemidlerne f.eks. ved genslyngning. Vandrammedirektivet er EUlovgivning og ligger over vandløbsregulativerne, dvs. vandløbsregulativet
skal indrette sig efter Vandrammedirektivet, så de kommende regulativer
ikke kan indeholde bestemmelser som hindrer at der kan opnås god
økologisk kvalitet.

Der blev spurgt til om vandløbsstrækninger uden indsatser også er omfattet
af Vandrammedirektivet. Principielt er vandløb uden indsatser også med i
vandrammedirektivet, men som dansk lovgivning er udformet nu, så er de
ikke.
Det blev foreslået at de 34 mio. bruges fokuseret frem for ”sprede tyndt ud”.

Tidshorisont: Vandrådets arbejde skal sandsynligvis være færdig omkring
maj måned, da arbejdet skal politisk behandles i oplandets kommuner over
sommeren. Resultatet af vandrådets arbejde skal senest indsendes til staten
d. 22. september.

Det er op til vandrådet at afklare hvad behovet for møder er.

Hvis kommunen kan nå det forberedende arbejde med prioritering af
strækninger og spærringer fastholdes den næste mødedato til d. 4. marts.

Der bliver spurgt om politikerne kan forkaste vandrådets arbejde. Alle planer
skal behandles politisk. Ikke hørt at noget vandrådsarbejde ikke er godkendt
af byrådene.

5. Præsentation af IT-værktøjet
Hjørring Kommune præsenterer Miljøstyrelsens hjemmeside for vandråd og
IT-værktøjet.

Side 5

Alle medlemmer af vandrådet får en bruger og kode af sekretariatet, som de
kan bruge til at logge ind på IT-værktøjet.

Vandrådet skal forholde sig til de røde streger på kortet. Røde streger viser
vandløb der er i risiko for ikke at opnå målopfyldelse om god økologisk
tilstand.

Kortet er misvisende ift. spærringer i vandløb, da mange af de viste
spærringer er allerede fjernet. Sekretariatet vil opklare hvilke, så vandrådet
ikke skal bruge tid på at diskutere allerede fjernede spærringer.
Spærringer kan være mere eller mindre dyre at fjerne, men er et vigtigt
virkemiddel pga. fri bevægelighed for fisk.

Der kan være strækninger hvor resultatet af vandløbsforbedringerne endnu
ikke er slået igennem på fiske, vandplanter og smådyr- indeksene, fordi de
seneste undersøgelser er lavet før forbedringen.

Der skal være mange forudsætninger tilstede før der kan opnås god
økologisk tilstand. Det er eksempelvis måske ikke nok, hvis man fjerner en
spærring, hvis fisk, smådyr og vandplanter ikke er tilstede pga. andre dårlige
fysiske forhold.

Hvis man foreslår en indsats på en strækning, så laver IT-værktøjet en
estimeret pris på opgaven.

6. Hvordan kommer vi bedst i mål?
Følgende blev nævnt under punkt 6:
-

Embedsmændene har lokalkendskab til hvor virkemidlerne bruges bedst.
Kan kommunerne komme med et oplæg på næste møde?

-

Vi skal finde gode løsninger der tilgodeser alle.

-

Hvis vi kan finde en fælles forståelse for virkemidler, så vi kan male med
bredere pensel og ikke diskutere hver og en indsats. Der skal tages
hensyn til regnvandshændelser.

Side 6

-

Fjernelse af spærringer er omkostningseffektivt og opnår god virkning.

-

Kan fjernelse af spærringer give målopfyldelse af en strækning?
Sekretariatet undersøger.

-

Målet er spærringer i vandløbene skal væk, men der indgår en konkret
vurdering hver gang.

-

Der arbejdes med indsatser for eks. grundvand og spildevand udenfor
vandrådene.

-

Kan kommunerne komme med en prioritering af vandløbene?

-

Man kan lave okkerfang ved okkerproblemer.

-

Et medlem gav udtryk for at der bør tages højde for klimaændringer med
mere regn når der vælges virkemidler

-

Et medlem nævnede at DTU-Aqua mener at mest effekt for pengene
opnås ved fjernelse af spærringer

-

Noget arbejde udføres allerede i daglig drift hos kommunerne og af
frivillige foreninger.

-

Arbejde for et fælles forslag.

Følgende blev besluttet under punkt 6:
-

Vandrådet ønsker at kommunerne kommer med et oplæg og et forslag til
hvordan vandløbsstrækningerne skal prioriteres.

-

Sekretariatet kommer med opdateret kort over spærringer.

-

Kommunerne bestræber sig på at have materialet klar før næste møde
og giver vandrådet besked hvis det ikke er muligt.

-

Der var på mødet ikke stemning for at lave mindre lokale udvalg, med
begrundelsen at tiden ikke var til det.

-

Mødedatoerne der er fastlagt bibeholdes.

7. Databeskyttelse af personoplysninger
Hjørring Kommune har pligt til at oplyse jer om, når vi modtager oplysninger
om jer. Det har vi gjort i forbindelse med indstilling til vandrådet. Vi sender
derfor en mail i nærmeste fremtid, som vedrører oplysningspligten.

Side 7

Hjørring Kommune ønsker at lave en hjemmeside om vandrådets arbejde og
sammensætningen af vandrådet, hvor medlemmernes organisation, navn og
mailadresse fremgår. På den måde kan ikke-medlemmer af vandrådet se
hvem de skal kontakte. Derudover vil Hjørring Kommune gerne kunne dele
kontaktoplysninger mellem medlemmer af vandrådet. Ovenstående kræver
at der laves en frivillig underskrevet samtykkeerklæring med det enkelte
medlem.
Samtykkeerklæringerne blev udfyldt til mødet og bliver sendt på mail til dem
som ikke var deltagende.

8. Opsummering af mødet
Ingen opsummering

9. Evt.
Hvis man ikke kan få IT-værktøjet til at virke kontakter man sekretariatet eller
Miljøstyrelsen.

Side 8

Kommentarer til referatet fra Bæredygtigt Landbrug
Kommentarer til referatet af Vandrådsmøde d. 5. februar 2020 i Hjørring
Fra Bæredygtigt Landbrug ved Flemming Fuglede Jørgensen og Anne-Marie
Glistrup.

Ad. Punkt 4:
Der står:
Vandløbene skal opnå målopfyldelse om god økologisk tilstand
Tilstanden måles ud fra undersøgelser af smådyr, fisk og vandplanter. Alle 3
parametre skal opnå målopfyldelse for at vandløb har opnået god økologisk
tilstand.
Det ville være korrekt at skrive – og det vil vi gerne have ført til referat
Vandløbene skal opnå målopfyldelse om god økologisk tilstand
Tilstanden skal ifølge EU's Vandrammedirektiv måles ud fra undersøgelser
af smådyr, fisk og vandplanter samt den kemiske tilstand. Alle 4 parametre
skal opnå målopfyldelse for at vandløb har opnået god økologisk tilstand.
Men vandrådene må udelukkende beskæftige sig med de tre første
parametre.

Der står:
Der blev spurgt til hvornår lodsejerne inddrages i de konkrete projekter.
Lodsejerne inddrages når vandplanerne er godkendt og der skal laves en
forundersøgelse af et projekt og dernæst igen hvis et projekt skal realiseres

Bæredygtigt Landbrug vil gerne have ført til referat, det vi fremførte på
mødet, at lodsejeren skal inddrages, så snart man påtænker at et projekt
skal foregå på hans areal.
Bl.a. i arbejdet i Collective Impact, var man enige om at lodsejer og hans
viden skal inddrages allerede i planlægningsfasen.

6. Hvordan kommer vi bedst i mål?
Der står:

Side 9

Der arbejdes med indsatser for eks. grundvand og spildevand udenfor
vandrådene.

Kommunerne har pligt til at måle spildevandsudledninger. Hvor findes
datasæt for kommunens målinger? Og hvor indberettes de?
I øvrigt henvises til brev til Miljøminister Lea Wermelin fra Bæredygtigt
Landbrug – vedhæftet.

