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Organisation/Forening Medlem Suppleant 

Danmarks Sportsfiskerforbund Erik Thorsen Simon Rømer  

Danske Vandløb Jens S. Koefoed   

Friluftsrådet Tonni K. Larsen Kurt Pedersen  

Vandpleje Bornholm Henrik Sparholt Morten Drews 

Landbrug & Fødevarer Jens S. Koefoed   

Dansk Skovforening Lars Wichmann    

Bæredygtigt Landbrug Jakob Tolstrup Kenny Olsen 

Danmarks Naturfredningsforening Jens Christensen Jørgen Butzbach 

Danske Kloakmestre Martin Bjørnager Kjølby   

Dansk Ornitologisk Forening Helge Clausen Kåre Kristiansen 

Danske Vandværker Torben Jørgensen 

Danmarks Jægerforbund Mogens Elleby Steen Friis   



Vandrådet 
-det formelle 

• Bornholms Regionskommune fungerer som 
Sekretariatskommune 
– Mødeindkaldelse 
– Mødeleder 
– Referat 

• Det vil være en lokal beslutning, om der skal udarbejdes 
forretningsorden eller kommissorium for vandrådene, og om 
der skal være en formand for vandrådet. 
 



Vandområdeplanerne 
- Vandløb på Bornholm 

• Næsten 1000 km vandløb på Bornholm 
– Regulerede vandløb 
– Grøfter 
– Naturlige vandløb 

• 2 kommunale strækninger med regulativer 
• Resten er private vandløb 
• Regionskommunen er vandløbsmyndighed for alle vandløb på 

Bornholm 



Vandområdeplanerne 
- Vandrammedirektivet og Bornholm 

• EU’s Vandrammedirektiv fastlægger rammene for beskyttelse 
af bl.a. vandløb. 
 

• Danmark opfylder vores forpligtelser i form af 
Vandområdeplanerne 
 

• Vandområdeplanerne omfatter ca. 370 km vandløb på 
Bornholm 
 

• Som følge af Fødevare- og landbrugspakken, skal der ske en 
afgrænsning af vandløbene medtaget i vandområdeplanerne 



Opgaver 
1. Vurdere, om de vandområder, der indgår i Miljø- og 

Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i 
vandområdeplanerne lever op til de opdaterede kriterier for 
afgrænsning af vandløbsforekomster, som regeringen har 
fastsat. 
 

2. Udvælge vandområder, der kan analyseres med henblik på at 
vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges 
som kunstige eller stærkt modificerede. 
 

3. Mulighed for at vandråd kan kommentere på videreførte 
indsatser fra vandplanerne 2009-2015. 





Opgave 1 
- Formål 

 
• Virkelighedstjek af afgrænsningen af vandløb 

– Afgrænsningen udelader nogle få korte 
strækninger på Bornholm 

– Resten bliver i vandområdeplanerne 

 
 





Opgave 1 
- Metode 

• Vandrådet kommer med forslag til hvilke 
vandløb/vandløbsstrækninger der skal kigges nærmere på. 
 

• Er der i forhold til de faglige kriterier, uoverensstemmelser 
med virkeligheden? 
 

• Er der faktorer udover de faglige kriterier der burde have 
indflydelse på om vandløb skal medtages eller ej? 

 



Opgave 1 
Resultat 

• Forslag indsendes til Miljøstyrelsen via MiljøGIS 
 

• Hvis et vandløb bliver i vandområdeplanerne bibeholder 
det det fastsatte miljømål. 

• Hvis det udelades fjernes miljømålet. 
 

Miljøstyrelsen forelægger Miljø-og Fødevareministeren 
forslag 
Den endelige politiske behandling sker i løbet af 2018 

 
 
 



GIS-værktøj 

 
• Alle får en bruger til MiljøGIS version for vandrådsmedlemmer 

 
• Vejledning findes på https://brk.dk/Borger/Miljoe-natur-

energi/Naturen/Sider/Vandråd-på-Bornholm.aspx 

 



Tidsplan 
Onsdag d. 10. maj – Materiale med vandløbsforekomster 
udsendes 
 
Tirsdag d. 13. juni – Frist for indsendelse af forslag til 
vandløbsforekomster der skal behandles 
 
Onsdag d. 28. juni – Udsendelse af indkomne forslag med evt. faglige 
bemærkninger fra Regionskommunen 
 
Onsdag d. 16. august – Vandrådsmøde, diskussion af forslag.  
 
Hvis enighed afsluttes opgave 1 herefter. 
Hvis der er behov for en ekskursion for at se de aktuelle vandløb, 
afholdes denne i august/september med et efterfølgende møde. 

Opdateret tidsplan 
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