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Vandråd Køge Bugt afsluttede den 8. september den planlagte møderække på i alt 4
møder i Vandrådet. Rådets sammensætning fremgår af bilag 1. Vandrådet har arbejdet
med de vandområder der indgår i 3. planperiode af vandplaner. Oplandskommunerne
har i januar-september arbejdet med og udpeget forslag til indsatser, som har dannet
grundlag for drøftelserne i vandrådet, samt mellem kommunerne.
Vandrådet har deltaget i en åben dialogproces på møderne, som har bidraget med
bemærkninger til indsatserne og rådgivning af kommunerne om bedste målopfyldelse
indenfor de givne rammer af vandrådsarbejdet.
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Referaterne fra møderne giver et godt billede af, hvordan drøftelserne er forløbet.
Vandrådet har dermed, ifølge deres formål, bidraget til at kvalificere konkrete forslag til
indsatser for de udpegede vandområder. Referaterne fra vandrådets møder ses her:
https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-ograad/Vandraad/Medlemmer/Referater-fra-Vandraadsmoede.aspx
I det vedlagte bilag 2 er øverst et kort, hvoraf de strækninger, der er udpeget til
indsatser i hovedvandoplandet, fremtræder i en orange streg. Den samlede rapport om
de valgte indsatser i hovedvandoplandet er udskrevet fra Statens IT-værktøj.

Formelle udtalelser fra Vandrådet i Vandoplandet Køge Bugt
Vandrådet indstiller følgende udtalelser til den politiske behandling og
fremsendelse til Miljø- og Fødevareministeriet, sammen med vandoplandets
forslag til indsatsplan:


Et enigt Vandråd i Vandoplandet for Køge Bugt tilslutter sig Kommunernes
forslag til indsatser for Vandplanperiode 2021-2027.



Vandrådet for Køge Bugt føler sig trygge ved at ethvert konkret projekt, som
udmøntes i kraft af forslagsprogrammet, hviler på åben dialog mellem ejere,
interessenter og myndighed og et gennemgående princip om at vi når længst af
frivillighedens vej.



Flere medlemmer af Vandrådet så gerne at virkemidlet vedligeholdelse blev en
del af værktøjskassen, da både mere og mindre vedligeholdelse, på forskellige
udpegede vandløbstrækninger ville kunne være med til at opnå højere
målopfyldelse.
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Vandrådet opfordrer til at kommunerne og staten fremmer forståelsen for at
vandløbsinteresser og beskyttelsen og benyttelsen af disse skal ses i større
historisk, miljømæssig og forretningsmæssig sammenhæng.

Med henvisning til eksemplet fra Greve og Ishøj Kommuner, som ønsker at gennemføre
godkendte indsatser fra tidligere planperiode, men som på grundlag af nye oplysninger,
efter forundersøgelserne, vurderer at en ændring af virkemiddel vil give bedre
målopfyldelse, udtaler Vandrådet:


Vandrådet ønsker, at der skabes mere fleksible rammer for planlægningen og
gennemførelsen af indsatser i den kommende planperiode for kommunerne, så
bureaukrati ikke medfører unødige forsinkelser af allerede planlagte indsatser,
og at der kan gennemføres flest mulige indsatser. Det skal være muligt at bruge
processen undervejs, som et planredskab til gennemførelsen af indsatserne
med at få bedre vandløb – til gavn for alle.

Der blev ved vandrådsmødet den 8. september 2020 aftalt, at rådet fik frem til 18.
september til at komme med yderligere kommentarer til det forslag til indsatser, der lå
fra kommunernes fagmedarbejdere eller til at komme med indstillinger fra eventuelle
mindretal. Køge Kommune har ikke modtaget yderligere bemærkninger eller
mindretalsudtalelser i vandrådet for Køge Bugt.
Der var af miljøstyrelsen givet en økonomisk ramme på 7.3 mio. kr. i
hovedvandoplandet, samt en minimumsindsats på 50 km samt 3 spærringer. De
foreslåede indsatser har en estimeret udgift på 7.3 mio. kr. og omfatter 56 km vandløb
samt 3 spærringer.

Med venlig hilsen
Anja Eberhardt, Bjarne Bringedal Svendsen og Stefan Lildal-Schrøder
Sekretariat for Vandrådet for Køge Bugt
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