Vandplaner Bornholm
Det overordnede mål:
Alt vand - grundvand, vandløb, søer og den
kystnære del af havet - skal have mindst ”god
tilstand” eller ”godt potentiale” i år 2015
Vandløb:
- Forbedre økologisk tilstand og levevilkår for fisk,
smådyr og ørredynglen
• Fjerne faunaspærringer 7 stk.
• Genåbne rørlagte vandløb 4,2 km (11
vandløb)

Indsatskrav for første
vandplanperiode - forundersøgelse
Vandløb
Spællinge Å

Ændret vandløbsvedligeholdelse

Genåbning af rørlagt
vandløb

Fjernelse af spærring

1,345 km

Læså i Vestre Indlæg

0,102 km

Blåkilde bæk

0,153 km

Flisebæk

0,230 km

Kæmpe Å

1,333 km

Muleby Å

0,854 km

Møllebæk v. Tejn

0,228 km

Samsingå

0,173 km

Samsingå

0,410 km

Tejn Å, Basteå

0,265 km

Tingsted Å

0,193 km

Lille Å ved Brodal m. tilløb

0,253 km

Blykobbe å

1 stk.

Tingsted å

1 stk.

Skovsholm bæk

1 stk.

Henrikebæk

1 stk.

Læså

2 stk.

Spager Å

1 stk.

De første vandplaner gælder for perioden 2010-2015. De næste to
vandplanperioder går fra 2015-2021 og 2021-2027.

To nye runder for
ansøgninger i 2014:
- 18. marts til 23. april
- 15. maj – 15. juni
BRK søger om:
- 5 forundersøgelser
genåbning af rørlagte
strækninger (Læs å i
Vestre Indlæg,, Lille Å
ved Brodal, Blåkilde
Bæk, Møllebæk v. Tejn,
Tejn Å / Basteå)
- Realisering to
genåbninger: Tingsted
å, Kæmpe å.
Første vandplan udløber
2015 – projekter færdige
inden sommer 2015.

Anden generation vandplaner
Kommunen skal udarbejde et forslag til indsatsprogram for
vandløbsindsatsen
Kommunen kan oprette vandråd, som kan rådgive kommunen i
forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for vandløb
Overordnet plan for indsatsprogram for vandløb:
• Tidsplanen for processen er stram, og den kan ses i fire dele:
1.
2.
3.
4.

Organisere arbejdet og evt. dannelse af vandråd i 1. kvartal
Udarbejde forslag til indsatsprogram og høre vandråd i 2. kvartal
Behandle forslag politisk og sende til Naturstyrelsen i 3. kvartal
Lade vandråd udtale sig til forslag og orientere NST i oktober 2014

• Rent praktisk vil de fleste vandråd således kun have mulighed for at
mødes 2-3 gange inden den politiske behandling i kommunerne.

Vandråd
• Vandråd består af interessenter omkring
vandløb, fx landboorganisationer, Dansk
Naturfredningsforening, sportsfiskerne og
andre.
• Hver organisation/forening kan indstille ét
medlem samt en suppleant til vandrådet.
• Vandrådet kan max. bestå af 20 medlemmer.
• Behandles politisk TMU 19. marts

