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Til organisationer og foreninger, som har anmodet om oprettelse 
af vandråd i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav 
 
 
 
 
 
 
 
Oprettelse af vandråd i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav 

 

Kære organisationer og foreninger, 

 

Tak for jeres anmodninger om oprettelse af vandråd i hovedvandoplandet 

Det Sydfynske Øhav og indstilling af kandidater og suppleanter til rådet. 

 

I henhold til Lov om vandplanlægning1 kan der på initiativ fra organisatio-

ner og foreninger omfattet af loven oprettes lokale vandråd indenfor et ho-

vedvandopland. Kommunerne i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav 

har modtaget anmodninger om oprettelse af vandråd samt indstilling af 

kandidater fra jer. 

 

Afgørelse om sammensætning af vandrådet 

 
I henhold til vandrådsbekendtgørelsens2 § 5, stk. 3 træffer Svendborg 

Kommune, som er sekretariatskommune i hovedvandopland Det Sydfyn-

ske Øhav, i samråd med de øvrige kommuner i oplandet afgørelse om 

sammensætning i vandrådet. 

I vandoplandsstyregruppen for Det Sydfynske Øhav har byrådenes re-

præsentanter for oplandskommunerne på møde den 25. november 2019 

drøftet sammensætningen af vandrådet og følgende fremgår af referatet:  

Vandoplandsstyregruppen for Det Sydfynske Øhav vedtog nedenstående 

sammensætningen for Vandrådet til Det Sydfynske Øhav.  

Se tabellen på næste side. 

Vandoplandsstyregruppen for Det Sydfynske Øhav vedtog, at Danske 

Kloakmestre ikke kunne optages i vandrådet, da de ikke var omfattet af 

den gældende bekendtgørelse om oprettelse af vandråd. 

                                                
1 Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017) 
2 Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og sam-
arbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til 
indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport 
(BEK nr. 1060 af 22/10/2019) 

Miljø, Erhverv og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

2. december 2019 

 

Sagsid: 19/12467 

Afdeling: Natur og Miljø 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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For en god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke kan klages over 

ovenstående til anden administrativ myndighed, jf. vandrådsbekendtgø-

relsens § 8. 

Tabel: Følgende organisationer/foreninger udgør vandrådet for hovedvandoplandet Det 

Sydfynske Øhav. 

Bæredygtigt Landbrug Dansk Ornitologisk Forening 

Centrovice Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Skovforening Danmarks Sportsfiskerforbund 

Fyns Familielandbrug Dansk Amatørfiskerforening 

Landbrug & Fødevarer Friluftsrådet 

Langeland Vandløbslaug Sportsfiskeren Langeland 

Nyborg Vandløbslaug Svendborg Sportsfiskerforening 

Sydfynske Øhav Vandpleje Fyn 

Patriotisk Selskab DANVA 

Svendborg Vandløbslaug  

 
 

Vandrådets opgave 

Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der nu skal udføres. 

 

Kommunerne i et hovedvandopland skal udarbejde forslag til supplerende 

foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for 

vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som mi-

nisteren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og 

programmer. 
 

Sekretariatskommunens opgave 

Oplandskommunerne har besluttet, at Svendborg Kommune er sekretari-

atskommune i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav. 

 

Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrå-

det, lede møderne i vandrådet og efter samråd med de øvrige kommuner 

i oplandet oprette vandrådet senest den 2. december 2019. 

 

Desuden skal sekretariatskommunen samle og koordinerer oplandskom-

munernes vurderinger og senest den 22. september 2020 sende ét sam-

let bidrag for hovedvandoplandet samt eventuelle udtalelser og mindre-

talsudtalelser fra vandrådet til Miljøstyrelsen. 
 

Vandrådets mødedatoer 

Vandrådets møder forgår alle i Svendborg Kommunes lokaler på adres-

sen: Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge i mødelokale 1 og 2.  

 

Dagsorden til 1. vandrådsmøde udsendes cirka 1 uge inden mødet. 

 

I bedes reservere følgende datoer til møder i vandrådet: 

https://postnr.dk/5762-vester-skerninge
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Vandrådsmøde nr. 1: Torsdag den 19. december, kl. 17.00-19.00. 

 

Vandrådsmøde nr. 2: Torsdag den 5. marts, kl. 17.00-19.00. 

 

Vandrådsmøde nr. 3: Torsdag den 2. april, kl. 17.00-19.00.  

              Der afholdes evt. ekskursion om eftermiddagen. 

 

Vandrådsmøde nr. 4: Torsdag den 14. maj, kl. 17.00-19.00.  

                Møde kan aflyses, hvis der ikke er behov. 

 

Frist for vandrådets eventuelle udtalelser eller mindretalsudtalelser: Den 

1. juni 2020. 
 

Vandrådspakken 

Miljøstyrelsen har forud for arbejdet i vandrådet udsende en såkaldt 

”vandrådspakke”, som omfatter en vejledning, der beskriver rammer og 

vilkår for opgaven. 

Vandrådspakken indeholder desuden et IT-værktøj, som har til formål at 
gøre arbejdet så let for kommuner og vandråd som muligt. Samtidig sikrer 
værktøjet en ensartet tilbagemelding fra kommunerne til Miljø- og Føde-
vareministeriet. 
 
”Vandrådspakken” kan hentes fra ministeriets hjemmeside: 

https://mfvm.dk/natur/vande/vores-vandmiljoe/proces/vandraad-2019-

2020/ 

 

Vandrådets repræsentanter vil modtage passwords til IT-værktøjet sna-

rest. 

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte under-

tegnede. 

Venlig hilsen 

Terkel Broe Christensen 

Biolog 

Dir. tlf. 62 23 34 38 

 

 

Kopi til: 

Langeland Kommune: rimafl@langelandkommune.dk og ae@langeland-

kommune.dk 
Ærø Kommune: kjo@aeroekommune.dk 
Faaborg-Midtfyn Kommune: henal@fmk.dk, sthan@fmk.dk og 

rakbr@fmk.dk 

Nyborg Kommune: sou@nyborg.dk 
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Svendborg Kommune, birger.jensen@svendborg.dk og birgitte.frederik-

sen@svendborg.dk 

 

 

 

 

 

mailto:birger.jensen@svendborg.dk

