
 7. juli 2014

Referat fra møde i vandrådet for oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord

den 25. juni 2014 kl. 17.00 - 20.00 på Roskilde Rådhus

1. Velkomst ved byrådsmedlem Lars Berg Olsen

Orientering om tilføjelser til referat fra sidste møde, opsamling fra besigtigelsesturen (økonomi for 
dobbeltprofil, faldforhold, artikel i Politikken mv.)
 
Indstilling: Tages til orientering
Beslutning: Godkendt. Revideret og endeligt referat ønskes sendt til vandrådet.

2. Præsentationsrunde

Deltagere ved mødet:

Danmarks Naturfredningsforening Gudmund Nielsen, 

Friluftsrådet Gunnar Brüsch

Danmarks Sportsfiskerforbund Rune Hylby

Danmarks Jægerforbund Poul Kjeldgaard,                                 

Værløse Naturgruppe Lars Kamp Nielsen, 

Foreningen af Vandværker i Danmark Jens Andreasen

DANVA Jens Rasmussen

Nordsjællands Landboforening Andreas Höll

Landboforeningen Gefion Per Thomasen
Bæredygtigt Landbrug O. P. Nielsen
Dansk Skovforening Anders H. Petersen

Vandløbslav for Roskilde Kommune Niels Bundgaard

Havelse Ålaug Thomas Jensen

Gribskov Vandløbslaug Anette Slesvig
Holbæk Ålav Ole Olsen
Danske Vandløb Niels Erik Pedersen
Roskilde Kommune Lars Berg Olsen

Kim Dahlstrøm
Lars Gøtterup
Anne Lise Dahl (referent)

Århus Universitet Morten Graversgaard



Indstilling: Tages til orientering
Beslutning: Godkendt

3. Præsentation og drøftelse af kommunernes udkast til forslag til indsatsprogram

På mødet blev der fra flere sider udtrykt ros til kommunernes arbejde og med besigtigelsesturen.

På mødet blev fremlagt bemærkninger til kommunernes udkast til forslag til indsatsprogram af 19. juni 
2014: 

Fra Nordsjællands Landboforening var der bemærkninger til åbning af en rørlagt strækning i Vejlemølle Å, 
åbning af rørlagt strækning og genslyngning i Hønepilsgrøften, åbning af rørlagt strækning i Duemose 
Vandløb, miniådal ved Hessemose Å, åbning af 2 rørlagte strækninger i Jørlunde Å, udlægning af groft 
materiale i og træplantning ved Skarndalsgrøften, genslyngning af Freerslevsgrøften. Bemærkningerne var 
inden mødet sent til vandrådet medlemmer i mail af 24. juni 2014.

Holbæk Ålav bemærkede, at der var et lille fald i Tuse Å og at Regstrup Å løber tør i perioder.

Landsforeningen Gefion bemærkede, at Særløserendens regulativ skulle overholdes

Indstilling: Forslaget drøftes
Beslutning: Godkendt

4. Kommentarer til udkast til forslag til indsatsprogram

På baggrund af bemærkningerne under pkt. 3 udarbejdede Vandrådet en fælles udtalelse:

”Vandrådet kan i sin helhed anerkende anvendelsen af det foreslåede indsatsprogram for Isefjord og 
Roskilde Fjord, da det findes at være gennemarbejdet og indeholdende en bred vifte af virkemidler samt 
indsatser i en stor og repræsentativ del af oplandet.

Dog med følgende bemærkninger;

Det anbefales, at kommunerne vurderer om:

-  hvorvidt åbning af rørlagte strækninger er hensigtsmæssigt i forhold til de konkrete strækninger, 
jordbundforhold, dybde og begrundelsen for at strækningen oprindeligt blev rørlagt

-  indsatserne overholder gældende vandløbsregulativ, således at der ikke sker en forringelse af 
vandløbets vandføringsevne

- der ikke foreslås indsatser i vandløb, som ikke kan opfylde god tilstand, som følge af regelmæssig 
udtørring

- Naturstyrelsen foretager en overvågning, således at vandløbskvaliteten kan dokumenteres før og 
efter indsatsen er gennemført

- det generelt lægges vægt på, at forundersøgelser er så grundige, at der ikke gennemføres 
indsatser, hvor de lokale forhold ikke er egnet til det”

Udtalelsen sendes til oplandets kommuner, der kan lade den indgå i deres vurderinger af indsatserne i 
forslaget til indsatsprogram og i forelæggelsen af dette for de politiske udvalg.



Hvis udtalelsen giver anledning til ændringer i forslaget af 19. juni 2014, finder vandrådet det 
hensigtsmæssigt, at kommunerne udpeger indsatser i henhold til de anbefalinger, vandrådet er kommet 
med og holder sig inden for den økonomiske ramme, som Naturstyrelsen har anvist. 

Revideret forslag til indsatsprogram vil blive sendt til vandrådet snarest og repræsentanterne i rådet kan på
den baggrund vurdere, om der er forhold, som de ønsker skal indgå i de politiske overvejelser i 
kommunerne, når sagen forelægges politisk efter sommerferien. Eventuelle bemærkninger skal være sendt 
til sekretariatet inden den 8. august 2014.  

Indstilling: Vandrådet aftaler, hvilke anbefalinger og kommentarer, der skal sendes til kommunerne.
Beslutning: Den udarbejdede fælles beslutning sendes til kommunerne med henblik på at indgå i den videre
behandling af sagen i kommunerne

5. Miljøvurdering (SMV)

Sekretariatskommunen orienterede om at kommunernes bidrag til statens miljøvurdering (SMV) var under 
udarbejdelse.

Indstilling: Tages til orientering
Beslutning: Godkendt

6. Næste møde ved Lars Berg Olsen

Forslag til dagsorden til næste møde den 1. oktober 2014:

- Præsentation af kommunernes fælles forslag til indsatsprogram

- Drøftelse og kommentering af dette

- Præsentation af miljøvurdering

- Evaluering af vandrådets arbejde

Indstilling: Forslag til dagsorden for næste møde godkendes
Beslutning: Godkendt

Tak for i dag


