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Den 21. marts 2014 

 

Referat 1. møde i Vandråd 1.7 Aarhus Bugt 

 

Mødedato: Torsdag den 20. marts 2014 

Mødetid: Kl. 16.00 til 18.00 

Mødested: Grøndalsvej 1D, 8260 Viby J 

Mødelokale C2.064. 

 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: 

 

- Søren Pedersen (Foreningen af vandværker i 

Danmark) 

- Inge Halkjær (Dansk Vand- og Spildevandsfor-

ening) 

- Henning Lübcke (Danske Kloakmestre) 

- Ole Bøgh Vinter (Dansk Ornitologisk Forening) 

- Niels Aage Skovbo (Danmarks Sportsfiskerfor-

bund) 

- Keld Mortensen (Danmarks Naturfredningsfor-

ening) 

- 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 

 

- Flemming Hørsted, (Friluftsrådet) 

Kopi til: - Suppleanter jf. kontaktdata 

- Teknikere fra de øvrige oplandskommuner 
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Referat 

 

1. Velkomst og præsentation  

 

Rådets medlemmer præsenterede kort sig selv og den forening/ interesseorganisati-

on/erhvervsorganisation, hvis interesser de varetager i vandrådet. Der var bred enighed om, at 

diskussioner om afvanding og miljøtilstand i vandløbene skal foregå på et fagligt funderet 

grundlag. 

 

Medlemmerne blev opfordret til snarest at angive suppleanter, for så vidt dette endnu ikke var 

gjort. Suppleanter vil fremover være på mailinglisten og modtage mødereferater, baggrundsma-

teriale og lign. på lige fod med de øvrige medlemmer. 

 

2. Orientering om organisering af vandplanlægningen  

 

Sekretariatet orienterede rådets medlemmer om vandplanlægningen. 

Der blev spurgt til, om det var muligt at udsende Power Point præsentationen. Præsentationen 

er vedlagt referatet i pdf-format. 

Der blev spurgt ind til støtteparametrene (fisk, smådyr, vandplanter) og målemetoder af disse. 

Dette emne behandles på næste vandrådsmøde, blandt andet i forbindelse med besigtigelse (se 

senere). 

 

3. Vandrådets opgave (herunder forventninger)  

 

Sekretariatet orienterede om vandrådets opgave jf. gældende bekendtgørelse og udmeldinger 

fra Naturstyrelsen. 

 

4. Arbejdsform  
 

Sekretariatet uddelte udkast til forretningsorden for vandrådet. Rådets medlemmer vedtog ud-

kastet uden ændringer. Der var endvidere enighed om, at den fremtidige mødeform fortsat skal 

være som ved 1. møde, hvor medlemmer mødes rundt om bordet i rammer sat af sekretariats-

kommunen. 

 

5. Planlægning af det kommende forløb (evt. besigtigelse)  
 

Sekretariatet fremlagde forslag til tidsplan for det kommende forløb. Vandrådets arbejde slutter 

officielt den 1. oktober 2014, når kommunerne fremsender forslag til indsatsprogram til Natur-

styrelsen.  

Der var enighed om antallet af møder og disses placering i forhold til overordnet tidsramme for 

arbejdet i vandrådet, herunder politisk behandling i de syv oplandskommuner til Aarhus Bugt. 

Det blev besluttet at flytte det foreslåede møde torsdag den 10. april til onsdag den 9. april. 

Revideret tidsplan vedlægges mødereferatet. 
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Der var endvidere enighed om, at næste vandrådsmøde starter med en besigtigelse af tre for-

skellige lokaliteter i Aarhus Å systemet. Sekretariatet sørger for transport og forplejning. Efter 

besigtigelsen afholdes møde på Aarhus Kommune. På mødet vil teknikere fra de øvrige oplands-

kommuner blive inviteret til at deltage. Mødet vil tage udgangspunkt i det materiale staten ud-

sender 1. april. På mødet vil sekretariatet lave et oplæg om forskellige tilgange til, hvordan man 

kan prioritere vandløbsindsatsen (hvilke vandløb, hvilke indsatser). Oplægget skal fungere som 

inspiration for vandrådets diskussion i forhold til at rådgive kommunerne om indsats og priorite-

ring for de vandområder, der er i risiko for ikke opfylde målsætningen. 

Til vandrådsmødet den 14. maj reserveres tid til endnu en besigtigelse. Det vurderes på mødet 

den 9. april, hvorvidt en besigtigelse er relevant. 

Det blev aftalt, at sekretariatet efter 1. april fremsender materiale udsendt af Naturstyrelsen til 

alle rådets medlemmer samt suppleanter. Materialet kan også være links til hjemmesider i det 

omfang Naturstyrelsens materiale er tilgængeligt via internettet. 

 

6. Eventuelt  

 

Der var enighed om, at medlemmer kan fremsende skriftlige bidrag til sekretariatet. Bidragene 

understøtter medlemmernes tilgang til arbejdet i vandrådene og fremsendes til de øvrige med-

lemmer sammen med Naturstyrelsens materiale efter 1. april. De skriftlige bidrag skal derfor 

være sekretariatet i hænde senest den 1. april. 

 

 

Vedlagt: 

Sekretariatets PowerPoint oplæg ”Vandråd møde 20 marts 2014”. 

Forretningsorden for Vandråd Aarhus Bugt. 

Mødeoversigt Vandråd Aarhus Bugt. 

Medlemmer af Vandråd Aarhus Bugt (21. marts 2014) 

 

 

 

 

 

 


