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Vandrådet i Vandplanområde 1:1. Nordlige Kattegat og Skagerrak.
Vandrådet indstiller hermed til godkendelse i de berørte kommuner, at det beskrevne indsatsprogram for
vandløb i vandområdeplanerne 2021-2027 godkendes. De fysiske forhold vil generelt ikke mere være til
hinder for målopfyldelse i de målsatte vandløb når indsatsprogrammet bliver gennemført.1
Det er rådets opfattelse, at graden af målopfyldelse generelt vil være stor. Dog vil lokale forhold enkelte
steder gøre det umuligt inden for de givne rammer.
Vandrådet finder, at der ikke er fortaget tilstrækkelig overvågning ift. planteindekset, selvom det er en
forudsætning for at kategorisere vandløbenes tilstand.
Vandrådet har i sit arbejde lagt vægt på, at de enkelte kommuner og de deltagende organisationer har haft
et godt overblik over, hvilke spærringer, der findes og foreslået dem fjernet. Der er endvidere beskrevet
tiltag til forbedringer af enkelte strækninger bl.a. ved anvendelse af sandfang, udlægning af groft materiale
samt plantning af træer.
Det vil samtidig være en væsentlig forbedring i forhold til målopfyldelse, at arbejdet med områdets store
spærringer fra vandplan 1 og 2, der endnu ikke er realiseret, færdiggøres.
Vandrådet har drøftet problemerne med overløb. Medlemmer har generelt afvist at debattere dette, fordi
der iflg. meddelelser fra Miljøstyrelsen igen bliver ”set på, om der er målsatte vandløbsstrækninger, hvor
der er behov for yderligere indsats mod overløb for at kunne opnå god økologisk tilstand i disse”.2
Sandvandringer er et stort problem, især i Nordjylland. Vandrådet vil derfor anmode om at problemet
bliver gennemanalyseret og, at man søger at nå frem til, hvordan sandvandring kan reduceres og hvordan
man bedst kan reducere dens følgevirkninger.
Problemerne, som sandvandringen medfører, skal løses effektivt, for at opnå den fulde den fulde effekt af
de øvrige tiltag.
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Et mindretal, bestående af Bæredygtigt Landbrug, Haslevgaard Ålaug, Agri Nord, Nordøstvendsyssel Vandløbslaug,
Vendsyssel Familielandbrug og Voer Å Vandløbslaug ønsker, at de enkelte lodsejere skal høres inden der godkendes
planer for deres ejendom.
2
Et mindretal, bestående af Bæredygtigt Landbrug, Dansk Skovforening, Nordøstvendsyssel Vandløbslaug, Agri Nord,
Vendsyssel Familielandbrug, Voer Å Vandløbslaug og Haslevgaard Ålaug, gør opmærksom på, at udlægning af groft
materiale, gydegrus og forbedring af fisks levevilkår kan forringes af vandets kemisk-fysiske indhold. Derfor henstilles
det, at de målinger som EU forlanger i vandløb foretages.

