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Aktuelt om vandløb fra Vejle Kommune/ 

Annette Bonde

• Vejle Kommune og de nye vandråd – afgrænsning af vandløb

• Indsatsprogram i vandområdeplanen og håndtering af afvanding

• Hvordan styrkes samarbejdet mellem kommune og lodsejere om 

vandløbene



Vejle er med i 5 vandoplande og dermed 5 vandråd



Miljøstyrelsens forslag til afgrænsning 

(Vandrådsopgave 1)

58,6 km vandløb

i Vejle Kommune, 

heraf 13,2 km til

Lillebælt/Jylland



Hvad gør Vejle Kommune lige nu?

• Danner overblik over statens afgrænsning af 37 vandområder

• Stort set ingen okkerproblematik

• Gamle tilsynsdata (frem til 2012)

• 7 kunstige strækninger uden andre kriterier

• 5 stærkt modificerede strækninger pga. spærring uden andre 

kriterier

• Mange af vandløbene har god eller høj tilstand allerede i dag

• Faktatjekker datagrundlag

• Lokalkendskab og kendskab til drift af vandløbene

• Egne data eller nyere statslige data

• Regulativer, opmålinger, data som staten ikke har med (DVFI, 

DFI, okker, fiskeundersøgelser)



Fremtidig afvanding til vandløb - generelt

• Vandløb, der udgår af vandområdeplanerne er fortsat omfattet af 

vandløbsloven/naturbeskyttelsesloven

• Man har og vil fortsat kunne søge om tilladelse til at regulere vandløb 

for at komme af med vand

• Den der har gavn af reguleringen betaler 

• Vandløb, der er med i vandområdeplanerne skal også tage hensyn til 

miljøet

• Vi skal alle tænke klimatilpasning, eks. 

• Rørdimensioner

• Tilbageholdelsesarealer



Dialog er vejen frem til at gennemføre det 

allerede besluttede indsatsprogram frem til 2021



Projekter gennemført i dialog med lodsejere



• Dialog med lodsejere om vandløbet, og ønsker hertil

• Gennemgang af vandløb – Ikke nødvendigvis hele strækningen 
skal forbedres

• Evt. opmålinger, projektering og konsekvensberegninger

• Drøftelse af erstatninger

Hvordan forløber en forundersøgelse?



Vejle Kommune prioriterer et godt samarbejde med lodsejere:

• Årlige møder med bl.a. landbrugets organisationer

• Flere fælles henvendelser til ministeren

• Miljøforum – diverse organisationer, og foreninger

• Møder med vandløbslaug

• Og ja – tag telefonen og ring til os !

Samarbejde mellem lodsejre og kommune


