
Velkommen til
informationsmøde om vandløb

• Kl. 19.00 Velkommen

• Kl. 19.10 Hvilke opgaver, og hvilket mandat får de nye vandråd?
v/ Poul B. Christensen, næstformand KHL og Sven-Aage Steenholdt, 
formand Familielandbruget LRS - Vejle

• Kl. 19.30 Aktuelt om vandløb fra Kolding Kommune samt status på 
klassificering og revision af vandløbsregulativer
v/ Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune

• Kl. 19.45 Aktuelt om vandløb fra Vejle Kommune samt status
på vandplanprojekter - hvordan styrkes samarbejdet ml.
lodsejer og kommune?
v/ Anette Holm Bonde, Vejle Kommune

• Kl. 20.00 Kaffe

• Kl. 20.15 Hvor finder jeg oplysninger og er vandløbslaug en god ide?

• Kl. 20.30 Åben workshop - mulighed for personlig vejledning

• Kl. 21.15  Afslutning



Vandråd Lillebælt         og         vandråd Vadehavet



1. Hvilke vandløbsspidser skal forblive i vandområdeplanerne?

2. Hvilke vandløb skal være kunstige og stærkt modificerede?

3. Skal nogle af de videreførte vandløbsindsatser fra 1. planperiode droppes?

Introduktion til opgaven for vandrådet

Lillebælt/Jylland



Miljøstyrelsen har lavet et forslag, som kommunerne 
skal tjekke under rådgivning fra vandrådene.

Der er ikke et krav om, at samtlige vandløb med et 
opland under 10 km2 skal gennemgås.

Hvilke vandløbsspidser skal forblive i 
vandområdeplanerne?

Lillebælt/Jylland



Vandrådets rolle

• Vandrådet skal rådgive kommunerne i deres arbejde med virkelighedstjek af 
Miljøstyrelsens udkast til ny afgrænsning

• Vandrådene har mulighed for at yde indflydelse på de kommunale 
beslutninger med veldokumenterede forslag

• Vandrådet har ingen vetoret eller myndighedsbeføjelse i forhold til de 
kommunale beslutninger

• Et enigt vandråd har størst indflydelse

• Det er muligt for enkeltmedlemmer at udarbejde mindretalsudtalelser som vil 
blive sendt særskilt til Miljøstyrelsen

• Vandrådet har denne gang også ”kikke”-adgang til MiljøGIS

Lillebælt/Jylland



Hovedvandopland 
Lillebælt/Jylland 
(1.11)





Lillebælt/Jylland



Fysisk indeks:
Dansk Fysisk Indeks benyttes til at beskrive vandløbs fysiske kvalitet:

(1) Strækningsparametre (f.eks. høller og stryg etc.), 
(2) vandløbsparametre (f.eks. vandhastighed, vegetation etc.), og 
(3) Substratparametre (f.eks. sten, grus, sand, mudder etc.)

Lillebælt/Jylland



Tidsplan

Lillebælt/Jylland



Alle har nu læseadgang til oplysningerne hos Miljøstyrelsen om grunddata for vandløb på: 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandraadsarbejdet2017-grunddata

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandraadsarbejdet2017-grunddata





