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Fagligt grundlag for de kommende vandplaner og ny miljøregulering

Baggrund
I 40 år har vi i Danmark haft en vandforvalt
ningskultur, der primært har fulgt to hoved
planlægningsspor: Statslig vandmiljøhand
lingsplanlægning samt kommunal, amtslig/
regional sektorplanlægning. De statslige 
vand miljøhandleplaner (læs næringsstofre
duk tionsplaner) har alle været planer, hvor 
hovedmålsætningen har været nationale 
re duktionsmål af næringsstofbelastningen 
gennem generelle reguleringer af punkt og dif
fuse kilder /1/. Planerne har medvirket til at re
ducere kvælstof og fosforoverskuddet ved en 
”topdown” styring i form af generelle regler 
og lovgivning, hvorfor de har været en succes. 
Implementeringen af Vandramme direktivet 
(VRD) har medført behov for at fokusere mere 
målrettet afhængig af den enkelte recipients 
økologiske tilstand. I den forbindelse har de 
statslige vandmiljøhand lingsplaner svigtet; jf. 
problemerne med at indføre generelle krav om 
randzoner, efterafgrøder m.v. samtidig med at 
de planlagte generelle tiltag ikke kunne dække 

det ønskede indsatsbehov /2/.
På kommunalt plan er der foruden det stats

lige planlægningsniveau et væld af sek tor pla
ner og lovgivninger med fokus på forure
ningskontrol indenfor de kommunale græn ser. 
Her er der erfaring med at involvere in teres
senter og organisationer igennem forskellige 
projekter og organer, som f.eks. vådområde
indsatsen, borgermøder, grønne råd m.fl.. Det 
er dog væsentligt, at en del af involveringen i 
det kommunale system stadig har karakter af 
høring mere end aktiv involvering, typisk gen
nem høringsrunder, efter de fleste sektorpla
ner er vedtaget. Derfor forekommer erfaring
erne med en aktiv involvering yderst 
be grænset såvel statsligt som kommunalt.

En ny type vandforvaltning  
– implementeringen af VRD
Med EU's VRD og artikel 14 blev der indført et 
krav om tilskyndelse til offentlig interessent
ind dragelse. I artikel 14 og i det fælles vejled
ningsdokument til implementeringsstrategien 
for VRD /3/ er der opstillet tre forskellige ty per 
af involvering af interessenter; 
1. Informere (skal gennemføres)
2. Konsultere (høringer) (skal gennemføres), 

og
3. Aktivt involvere (facilitering af en dialog og 

læringsproces) (skal tilskyndes).

I 1. generations vandplaner blev det fra sta
tens side forsøgt at etablere en involverende 
tilgang til vandplanlægning via den tidlige ”idé
fase”. Dette mislykkedes, fordi forvalt nings 
strukturen ikke var på plads og hele pro cessen 
foregik i en lukket ”topdown” styring, hvor 
diskussion med interessenter, kommu ner og 

borgere var fraværende. Det er først med vand
plan 2, at staten har åbnet op for, hvad der i 
EU benævnes som ”bedste praksis” på involv
eringsområdet. Dette skete med etableringen 
af de første danske vandråd i 2014.

De danske vandråd
Siden april 2014 har mere end 380 personer fra 
forskellige interesseorganisationer siddet med 
i de danske vandråd (boks 1). Formålet med 
vandrådene var at rådgive kommunerne ved 
udarbejdelse af forslag til vandløbsindsatspro
gram. Et vigtigt element i arbejdet var at sikre 
en større lokal forankring og brug af lokal vi
den. I den danske udgave af Vandråd kan dette 
ses som en del af planlægningsfasen til vand
plan 2, og som en slags avanceret forhøring. 

Vandrådsprocessen blev hastet igennem, og 
mange kommuner, organisationer og vand
rådsmedlemmer fik da sikkert også kaffen galt 
i halsen, da tidsrammen blev fremvist. Et halvt 
år fik man til at komme med et indsatspro
gram. Alligevel, eller trods alt, er der fremkom
met 23 gennemarbejdede indsatsprogrammer 
med rådgivning fra vandrådene. Dette i sig selv 
er en succes og udtrykker en stor vilje til 
denne nye tilgang til vandplanlæg ning, en ny 
undersøgelse viser, at arbejdet i vandrådene 
samtidigt overvejende har været en lærerig 
proces for deltagere, organisationerne og kom
munerne.

Erfaringer fra undersøgelsen omkring 
de danske vandråd
En undersøgelse af de danske vandråd (boks 
2) påviser nogle erfaringer, som kan bruges 
i evalueringen af interessentinvolvering i 
vandforvaltningen. På den ene side er der 

Vandråd – et nybrud i dansk  
vandforvaltning

I 2014 kom et nybrud i dansk vandforvaltning ved etableringen af de 

første vandråd. Et nybrud, fordi vi ser en bevægelse mod en vandfor

valtning, hvor aktiv involvering bliver central for en effektiv plan

lægning. Men hvilke traditioner bevæger vi os fra? Og hvor er plan

lægningen på vej hen, når aktiv involvering bliver 

omdrejningspunktet for vandforvaltningen? 
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Boks 1. De 23 danske vandråd
Der blev i foråret 2014 oprettet 23 
vandråd - ét i hvert hovedvandop-
land. I hvert vandråd har der siddet 
mellem 12 og 20 medlemmer. I alt 
var 401 med-lemmer registreret ved 
opstarten, og ud af dem har ca. 387 
deltaget i vandrådsarbejdet. 



38 • Vand & Jord

Fagligt grundlag for de kommende vandplaner og ny miljøregulering

Figur 1. Hvad ser du som vandrådets vigtigste funktion, hvis du skal 
prioritere?

fremkommet mange gode eks. på, hvordan 
lokale løsninger findes ved at inddrage dem 
der bor nær, arbejder med og har lokal viden 
og interesse i de danske vandløb. På den an
den side er der også mindre gode eks. hvor 
både involveringsprocessen er løbet af sporet, 
hvor vandrådsmedlemmerne ikke har følt sig 
involveret og hvor kommunerne ikke har haft 
tid og ressourcer til en så stor opgave, som det 
er at involvere forskellige typer af interes senter 
på kort tid. 

Til spørgsmålet ”Hvad ser du som vandrå
dets vigtigste funktion?” svarer 39 %, at vand
rådets vigtigste funktion er at skabe dialog 
mellem interessenter (figur 1.) Dialog er en 
vigtig funktion, særligt da der historisk har 
været en interessekonflikt mellem hovedorga
nisationerne i vandforvaltningen, primært mel
lem de grønne organisationer og landbrugsor
ganisationerne. 

Derudover er hele 87 % meget enige eller 
enige i, at ”Ledelsen og koordineringen af ar
bejdet i vandrådene har fungeret til freds stil
lende”. Der er størst tilfredshed i de vandråd, 
hvor sekretariatskommunerne har været me
get bevidste om deres rolle; som facilitator af 
en proces, og ikke styrende af en proces. 

Hele 64 % af vandrådsmedlemmerne har i 
høj grad følt sig involveret i arbejdet med ind
satsprogrammet. Og lige så mange (figur 2.) 
mener, at deres involvering har haft betydning 
for indsatsprogrammet. 

De fleste vandrådsmedlemmer svarer, at 
deres indsats giver mening og har betydning. 
Det kan dog diskuteres, hvilken type involve
ring der har været tale om? I vandrådene har 
medlemmerne diskuteret overordnede prin
cipper for udvælgelse af vandløb og overord
nede principper for valg af virkemidler. I 
den ne opgave føler mange vandrådsmedlem
mer sig involveret. Forklaringen på den meget 
overordnede arbejdsopgave er den stramme 
tidsramme og de vilkår, vandrådene har skullet 

arbejde under.
Resultaterne fra undersøgelsen viser, at der 

er stor tilfredshed med sekretariatskommu
nerne og en høj grad af involvering, men hvad 
kan vi lære af utilfredsheden? Og hvad skyldes 
denne? 

Når vi ser på hvem, de utilfredse er, og hvad 
de er utilfredse over, så er der 11 %, som har 
været utilfredse med sekretariatskommu
nernes arbejde. Vi kan se, at det er de samme 
vandrådsmedlemmer, fra de samme hovedop
lande, som mener, at ledelsen og koordinerin
gen af arbejdet i vandrådet har fungeret util
fredsstillende. Det viser igen, at det er vigtigt, 
at kommunerne påtager sig rollen som facilita
tor og ikke styrende for processen, hvilket er 
afgørende for den aktive involvering. 

Udenlandske erfaringer 
Vandrammedirektivets krav om tilskyndelse 
til aktiv involvering har udmøntet sig vidt 
for skelligt i selv de nærmeste lande omkring 
Danmark. 

I England startede 1. planperiode som i 
Danmark med en udpræget ”topdown” stra
tegi med ingen eller kun lidt involvering. Dette 
førte, som i Danmark, til "papirplaner", som 
ikke kunne føres ud i livet. Den store utilfred
shed med processen førte til et 180 graders 
skift i strategi, således at lokal involvering nu 
har fået en central rolle. 

I SlesvigHolsten har man en lang tradition 
med lokal forankring at bygge videre på. Dette 
har ført til stor lokal indsats med omkring 500 
lokale grupper, som har arbejdet med vand
planer. 

I Sverige har en tidlig oprettelse af Vandråd 
ført til en delvis succesfuld inddragelse af inter
esserede borgere, men det kniber med sam
menhængen til en overordnet planlæg ning. 

Konklusionerne er sammenfaldende, at 
uden involvering vil planerne ikke kunne gen
nemføres. Modstanden mod planerne vil blive 

for stor eller de vil ikke være praktiserbare. 
Meget tyder på, at konkrete mål, midler og 
rammer motiverer til at medvirke i vandråds
arbejdet. Samtidigt mangler der i alle landene 
at blive udviklet en struktur, der kan sikre 
bedre sammenhæng mellem lokal inddra gelse 
og overordnede mål. I EUprojektet WaterCap
Taskforce /4/ og i en igangværende under
søgelse er der blevet set nærmere på erfaring
erne med den aktive involvering i for skellige 
EUmedlemsstater /5/.

Bud på fremtidens vandforvaltning
De første danske og udenlandske erfaringer 
med vandråd og lokal involvering har demon
streret ret overbevisende, at lokal forankring 
og aktiv involvering er nøglen til en succesfuld 
vandforvaltning. At der kan findes løsninger i 
samspil, når der gives en ramme og økonomi 
for samspillet og der gives reel indflydelsesmu
lighed. Det kan dog diskuteres, hvilken type 
inddragelse af viden der har været ta le om, og 
om fremtidens vandråd kunne formu  leres i en 
anden type struktur, så den lokale og aktive 
involvering sikres en bedre repræsentation?

Figur 2. Føler i jeres involvering i vandrådsarbejdet har haft en be-
tydning for indsatsprogrammet?

Figur 3. Bud på fremtidens vandrådsstruk-
tur, hvor det er vigtigt at sikre overensstem-
melse mellem planlægning og handling.
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Kommunerne har i den korte periode med 
vandrådenes eksistens vist, at de er i stand til at 
facilitere processerne omkring vandråd – og 
med den danske myndighedsstruktur er det 
oplagt, at kommunerne får en central rolle 
også i en fremtidig vandrådsstruktur. Erfaring
erne fra de danske vandråd viser dog, at de til 
dels kan betegnes som ”topdownvandråd”, 
hvilket er i modsætning til lignende strukturer 
fra de nærmeste lande, hvor vandrådene har 
permanent karakter og bærer præg af en mere 
involverende og lokalt forankret tilgang. Det er 
derfor vigtigt, at kommunerne ikke laver en ny 
”topdown” regulering nu på mere detal jeret 
niveau – men at de stiller sig til rådighed som 
facilitatorer for en reel aktiv involvering. 

Hvis vandrådene skal have en mere bred ap
pel til alle i et opland, og der skal ske en reel 
”bottomup” tilgang, er det vigtigt, at vand
rådgivningen ikke er begrænset til 20 medlem
mer. Det er vigtigt, at alle kan deltage (som i 
de svenske vandråd), og de så samtidig struk
tureres med styregrupper evt. temagrupper, så 
der er plads til dialogen, selvom de skulle blive 
store (figur 3). 

Det vil være helt afgørende, at de store fler
tal i et opland netop ikke er repræsenteret ved 
få medlemmer, men at alle kan have mulighed 
for at deltage direkte i arbejdet. Det er lige så 
vigtigt, at vandrådene fortsætter i et kontinu
erligt arbejde. Opbygning af viden og tillid er 
en årelang proces, og vandrådene vil ikke 
kunne håndtere mere udfordrende pro blem
stillinger, hvis de nedlægges og gendan nes 
med års mellemrum til en specifik lejlighed. 

Med VRD er der sket et skifte fra stort set 
udelukkende at have fokus på reduktionsmål, 
til at have fokus på opnåelse af miljømål. Dette 
skifte fordrer en langt mere nuanceret tilgang 
til vandplanlægning. På sigt kan vand rådene 
med fordel få en langt større rolle i vandforvalt
ningen, og måske også i andre opgaver, hvor 
samspillet med vandforvaltningen er essentiel 
(figur 4.). Her tænkes bl.a. på naturråd, hvor 
interessenterne inddrages i naturplanerne. 
Derudover kan indsatser ift. sikring af god 
økologisk tilstand for fjorde og søer med 
fordel sammentænkes i et råd, hvor forskellige 
interessenter med god lokal indsigt og forskel
lige fagligheder er repræsenteret. 

I regi af forskningsprojektet NiCA, blev det 
første danske vandråd oprettet maj 2012 /6/ og 
blev derved model for den senere imple
mentering af vandråd i lovgivningen. Med bag
grund i rådets flerårige erfaringer blev med
lemmerne foreholdt vandrådenes potentielle 
rolle i forhold til målrettet regulering og kvæl
stofvirkemidler. De tilkendegav klart, at man 
ville kunne komme med forslag på et langt 
mere detaljeret niveau end hidtil, hvilket vil 
være afgørende i en ny målrettet regulering, 
men det blev også tilkendegivet, at der er be
hov for styring. Det kan således ikke gå an, at 
efterlade et kvælstofreduktionskrav til et frivil
ligt råd, uden en myndighed som i sidste ende 
foretager beslutningerne. 

Mulighederne er mange for, at vandrådene 
kan få en central og vigtig rolle i den fremtidige 
vandforvaltning. Noget tyder på, at der er et 
nybrud i dansk vandforvaltning – ”ånden er 

lukket ud af flasken”. Mange interessenter og 
kommuner har allerede taget tanken om vand 
rådene til sig, og uanset hvad miljø mi ni ste riet 
beslutter om vandrådenes fortsatte skæb ne, så 
er bolden sat i bevægelse. Det er på den anden 
side også svært at forestille sig nogen ønske 
den kiksede forvaltning fra 1. planperiode 
tilbage, så i den kontekst bliver det spændende 
at følge vandrådenes fremtid.
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Boks 2. Spørgeskemaundersø-
gelse blandt de danske vandråds-
medlemmer
Morten Graversgaard har gennem-
ført en undersøgelse af de danske 
vandråd. Det drejer sig om observa-
tionsstudier ved 11 forskellige vand-
rådsmøder, interview med 12 sekre-
tariatskommuner og to spørgeske-
maundersøgelser, én blandt alle 
vandrådsmedlemmer og én blandt 
alle 23 sekretariatskommuner. Her 
præsenteres nogle af resultaterne 
fra spørgeskemaundersøgelsen 
blandt vandrådsmedlemmerne. Ud 
af de ca. 387 aktive medlemmer har 
63 % besvaret spørgeskemaet. 

Figur 4. Involverende vandforvaltning med synergi. Vandrådene kan med fordel få en langt 
større rolle i planlægningen, hvor samspillet med andre områder er essentiel. 
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