
Kommissorium 

Vandråd 

Hovedvandopland 3.1 Bornholm 

 

Formål: 

Formålet med vandrådets arbejde er at sikre at lokalviden om Bornholms vandløb inddrages i 
vandområdeplanerne. 

Organisering: 

Rådet består af repræsentanter fra landdækkende og lokale organisationer eller foreninger, der har 
tilkendegivet interesse for at oprette et vandråd på Bornholm. 

Deltagerene er: 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Danske Vandløb 
Landbrug og Fødevarer 
Friluftsrådet 
Vandpleje Bornholm 
Dansk Skovforening 
Bæredygtigt Landbrug 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening 
Danske Vandværker 
Danmarks Jægerforbund 

 

Der er tilknyttet en observatør, Jesper Lindstrøm Larsen, fra Teknik- og Miljøudvalget. 

Som sekretariatskommune varetager Bornholm Regionskommune funktionerne som sekretær, mødeleder 
og referent under vandrådsmøderne.  

Regionskommunen samler vandrådets anbefalinger til Teknik- og Miljøudvalget, herunder eventuelle 
mindretalsudtalelser som organisationerne og foreningerne i vandrådet ønsker indberettet til 
Miljøstyrelsen. Ligeledes er det regionskommunen der laver den endelige indberetning via  MiljøGIS. 

Opgaven: 

Med ændring af lov om vandplanlægning, der trådte i kraft den 28. december 2016, fremgår det, at miljø- 
og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilke opgaver kommunalbestyrelserne i et 
hovedvandopland skal varetage. Den tilhørende ”bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med 
kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning 



af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb”, udmønter denne bemyndigelse. Her 
er det fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland konkret skal løse følgende obligatoriske opgaver:  
 
1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny 
afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning 
af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.  

2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder 
betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.  
 
Miljø- og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunalbestyrelserne som en frivillig opgave kan 
få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første 
vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være 
hensigtsmæssigt at gennemføre. 

Tidsramme: 

Vandrådsarbejdet blev igangsat d. 20. april 2017 ved udgivelsen af Vandrådspakke 1.0. Pakken indeholder 
materiale til at løse opgave 1. 

Miljøstyrelsen forventer at udsende Vandrådspakke 2.0 med materiale til opgave 2 og 3 inden 
sommerferien 2017. 

Sekretariatskommunen skal senest d. 31. december 2017 indberette forslag til Miljøstyrelsen via MiljøGIS. 
Herefter opløses vandrådet. 

 


