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Referat fra møde med Vandråd Bornholm den 11. februar 2020  
 
Tilstede:  
Kenny Olsen: Bæredygtigt Landbrug 
Erik Thorsen: Danmarks Sportsfiskerforbund 
Morten Drews: Vandpleje Bornholm 
Frederik Tolstrup: Bornholms Landbrug og Fødevarer 
Jens Christensen DN Bornholm 
Hans Kurt Pedersen og Kåre Christiansen: Dansk Ornitologisk Forening Bornholm 
Tonni Kofoed Larsen. Friluftsrådet  
 
Repræsentanter fra Center for Natur, Miljø og Fritid:  
Michael Brandt-Bernbom (leder af Natur og Miljø), Ole Holm Pedersen (skovfoged), Tine Kent Egedal 
(vandløbsmedarbejder og projektleder for vandplanprojekterne på Bornholm) 
 
Afbud:  
Torben Jørgensen: DANVA/BEOF 
Steffen Jørgensen: Dansk Skovforening 
 
1. Introduktion til overvågning af vandløb på Bornholm – NOVANA 

Indholdet af basisanalysen præsenteres. Gennemgangen sker med afsæt i MiljøGIS Basisundersøgelsen 
Novana. Her fremgår samtlige målestationer mv.  
 
For at lette kommunernes arbejde med at lokalisere data fra basisundersøgelsen og give borgerne adgang til 
grundlaget for indsatsbekendtgørelsen, har Miljøstyrelsen udarbejdet en portal for basisanalysen, som hedder: 
www.vandplandata.dk. På portalen finder man resultaterne fra samtlige vandløbsundersøgelser i landet, der 
indgår i Novanas overvågning. Der ligger oplysninger om; frekvens for prøvetagning, oplysninger om 
vandløbets tilstand indenfor de forskellige kvalitetselementer (smådyr, vandplanter, fisk og kemi). Det er også 
muligt at foretage en overordnet søgning på alle vandløb med eksempelvis samlet dårlig økologisk tilstand.  
  
Vandrådet blev orienteret om winbio, der er myndighedernes platform til at indberette data fra 
vandløbsundersøgelserne. Her ligger alle data, som er indberettet af Miljøcentrene, Miljøstyrelsen, kommuner, 
konsulenter mv.  Databasen winbio er desværre kendt for ikke at være så brugervenlig.  
 



 

Side 2 af 2 

Spildevandsudledning:  
Kommunen blev spurgt, hvor man finder kort over spildevandsudledning på øen. Disse findes på MiljøGIS 
Vandråd. Fra den side, som kommunen logger på er data tilgængelige. Hvis du klikker på Vandrådspakke VP3 
og påvirkninger, vil det være muligt at finde kort, der viser: Punkter med regnbetingede udledninger, placering 
af renseanlæg og udledning fra disse samt punktkilder fra spredt bebyggelse (udledning af spildevand).  
 
Målestationer for vandføring og næringsstoffer: 
På Miljøportalen finder du målestationerne og oplysninger om vandføring (5 aktive målestationer på Bornholm) 
og vandkemi (10 aktive stationer). På stationerne undersøges der for forskellige forhold såsom, iltindhold, 
kvælstof, pH og miljøfarlige stoffer mv. Klik på værktøjer (højre hjørne af skærmen) /lagkatalog/Natur- og 
Miljøovervågning/overfladevand/vandkemi og feltmålinger. Kryds derefter det af, som du ønsker at se nærmere 
på. Du får data fra undersøgelserne frem, ved at klikke på info knappen og klikke på stationen (prikken på 
kortet).    
 
Vandrådets opgave 
At komme med forslag til indsatser i 57 km vandløb, som vil forbedre den økologiske tilstand. At komme med 
forslag til at fjerne minimum 1 spærring. Vandløbene skal være målsatte og i risiko for ikke at opfylde målet om 
god økologisk tilstand inden 2027.   
 
Oplægget blev efterfulgt af en diskussion om valg af indsatser. Der var enighed om, at indsatserne gerne må 
samtænkes og de bør placeres i områder, hvor der er interessant omkringliggende natur. Det blev ytret ønsker 
om, at det ikke må ende med småprojekter på landbrugsjord. Der var enighed om, at der skal lægges vægt på 
projekter, hvor lodsejer deltager frivilligt.    
 
2. Forslag til indsatser: Gennemgang og dialog 

Alle vandrådets forslag var før mødet blevet tegnet ind på et kort i kortinfo. Indsatserne blev gennemgået en for 
en. Indsatserne fremgår af listen, som er vedlagt i bilag. Der indgår også 2 forslag fra kommunen, hvoraf det 
ene ligger udenfor rammen (Muredam bæk). Projektet i Kæmpe Å kan indberettes under øvrige indsatser. 
Vandrådet kan overveje om de ønsker dette.   
 
Et medlem af vandrådet gav udtryk for, at der ikke var interesse for, at der lægges gydegrus og sten ud i 
vandløb, hvor det ikke er naturligt forekommende.  
  
Vandrådet blev orienteret om, at kommunen kun kan indberette forslag, der ligger indenfor rammen. Øvrige 
forslag kan evt. gennemgøres af interessenterne selv. Enkelte projekter kan gennemføres af kommunen. Alle 
projekter kræver en godkendelse fra vandløbsmyndigheden.   
 
 
3. Forslag til supplerende indsatser   

Vandrådet kom med flere forslag, som blev indført på listen.   
 
Tak for et godt møde.  
 
Venlig hilsen 
Center for Natur, Miljø og Fritid.  
 
 
 


