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Den 10. april 2014 

 

Referat 2. møde i Vandråd 1.7 Aarhus Bugt 

 

Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 

Mødetid: Kl. 12.00 til 18.00 

Mødested: Grøndalsvej 1D, 8260 Viby J 

Mødelokale C2.064. 

 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Søren Pedersen (Foreningen af vandværker i 

Danmark) 

- Inge Halkjær (Dansk Vand- og Spildevandsfor-

ening) 

- Palle Nielsen (Danske Kloakmestre) 

- Ole Bøgh Vinter (Dansk Ornitologisk Forening) 

- Andreas Svarer (Danmarks Sportsfiskerforbund) 

- Keld Mortensen (Danmarks Naturfredningsfor-

ening)  

- Flemming Hørsted, (Friluftsrådet) 

- Adam greve Knuth (Dansk Skovforening) 

- Helge Kjær Sørensen (Landbrug & Fødevarer) 

- Tage Boisen-Møller (Bæredygtigt Landbrug) 

- Peter Poulsen (Danske Vandløb) 

- Christian Therkildsen (Dansk Landbrug Midt-

Østjylland) 

- Henning Hermansen (Aarhus Kommune), møde-

leder 

- Bjarke Dehli (Aarhus Kommune), referent 

- Andrea Høj (Skanderborg Kommune), tekniker 

 

Kopi til: - Suppleanter jf. kontaktdata 

- Teknikere fra de øvrige oplandskommuner 
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Referat 

Mødet startede med en besigtigelse af tre forskellige vandløbstyper i Lyngbygård Å systemet.  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

Referatet fra 1. møde blev godkendt 

 

3. Gennemgang af statens materiale  

 

Sekretariatet præsenterede rammerne for det videre arbejde. Naturstyrelsens udmelding inde-

bærer, at der skal sikres god tilstand i mindst 24 km vandløb og passage ved 2 spærringer in-

den for en beløbsramme på 10,2 mio.kr. 

 

Vandrådet har ikke mulighed for at se de konkrete spærringer da disse ikke fremgår af basis-

analysen. Det blev aftalt, at sekretariatet laver en prioriteret liste over spærringer i hovedvand-

oplandet. Listen skal indeholde en konkret vurdering af effekten ved fjernelse af spærringen 

samt indsatsens omkostningseffektivitet. 

 

Hvis vandrådets medlemmer har konkrete eksempler på vandområder, som de mener, burde 

have en anden karakterisering (naturlig/kunstig/stærkt modificeret) end den af naturstyrelsen 

udmeldte, opfordres de til at fremsende sådanne til sekretariatet snarest muligt. Det fremsend-

te skal indeholde angivelse af vandområdebetegnelsen (ses i basisanalysen) samt argumentati-

on for, hvorfor en ændret udpegning er aktuel. Argumentation skal tage udgangspunkt i statens 

kriterier for karakteriseringen af vandløb. 

 

Hvis vandrådets medlemmer eller netværk i øvrigt har lokal viden, der er relevant for indsats-

planlægningen i de vandområder, som fremgår af basisanalysen, kan sådanne informationer li-

geledes fremsendes til sekretariatet, som sørger for at videresende til de relevante kommuner. 

 

Fremsendelse til sekretariatet sker til: he@aarhus.dk med kopi til bid@aarhus.dk. 

 

4. Drøftelse 
 

Sekretariatet gav eksempler på, hvordan man kunne prioritere indsatsen med forbedring af de 

fysiske forhold i vandløbene i forhold til valg af vandløb og virkemidler (hvor og hvordan). 

 

Danmarks Sportsfisker Forbund havde på forhånd udsendt notat vedr. prioriteringen af indsat-

ser i de vandområder der ligger opstrøms Årslev og Egå Engsø. Fokus er på dødeligheden for 

havørredsmolt gennem engsøerne, hvilket kan medføre risiko for manglende målopfyldelse for 

fisk i vandområder opstrøms engsøerne. DN foreslog, at man kunne lave en forundersøgelse, 

der belyste mulighederne for at lave en løsning der tilgodeser havørredbestanden i vandområ-

derne opstrøms engsøerne. 
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Virkemiddelkataloget giver ikke mulighed for at lave løsninger der kan sikre smoltenes passage 

forbi engsøerne og en løsning vil blandt andet kræve en afklaring i forhold til engsøernes formål 

med fjernelse af kvælstof til Aarhus Bugt. Vandrådets medlemmer understregede, at engsøerne 

og deres funktion skal bevares, men at der er behov for en afklaring i forhold til problemet med 

manglende målopfyldelse for fisk opstrøms engsøerne. Der var enighed om, at sekretariatet til 

næste møde laver udkast til anbefaling, som kan forelægges kommunalbestyrelserne samt Na-

turstyrelsen med henblik på, at få afklaret hvordan problemet skal håndteres i forhold til statens 

udmeldte rammer (mulige indsatser / undtagelse mv.). 

 

Vandrådet diskuterede herefter mulige anbefalinger til kommunernes prioritering. 

 

Vandrådets overordnede anbefalinger til prioritering af de fysiske vandløbsindsatser i oplandet 

til Aarhus Bugt, som de blev registreret af sekretariatet, er vedlagt særskilt. Sekretariatet frem-

sender anbefalingen til kommunerne i oplandet. 

 

5. Eventuelt 
 

Sammen med referatet udsendes link til en kort video, der viser hvordan man kan genskabe 

gode fysiske forhold for fisk og smådyr. Videoen er lavet af medarbejdere ved DTU Aqua. 

 

Inden næste møde fremsendes materiale om kommunernes prioritering af indsatserne samt 

prioriteret liste over væsentlige spærringer i hovedvandoplandet. Sekretariatet bestræber sig 

på, at materialet sendes ud en uge før næste møde, som er den 14. maj kl. 15.00-18.00 i 

samme mødelokale (C2.064). 

 

Vedlagt: 

Sekretariatets PowerPoint oplæg ”Vandråd møde 9. april 2014”. 

Oversigt over økonomi og effekt af fysiske indsatser i vandløb. 

Overordnede anbefalinger til prioritering af de fysiske vandløbsindsatser i oplandet til Aarhus 

Bugt. 

Link til video fra DTU Aqua. 

 

 

 

 

 

 


