Kommissorium
Sekretariatet for

Vandråd for Nissum Fjord

Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Struer
Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Silkeborg Kommune.
Januar 2017

Indhold
Baggrund for sekretariatet ....................................................................................................................2
Formål ..................................................................................................................................................2
Organisering .........................................................................................................................................2
Sekretariat.............................................................................................................................................3
Opgavens omfang.................................................................................................................................3
Tidsramme............................................................................................................................................3
De enkelte kommuner ..........................................................................................................................4
Økonomi...............................................................................................................................................4

Baggrund for sekretariatet
I december 2015 indgik et flertal i folketinget aftale om en fødevare- og landbrugspakke (FLP).
Som en del af FLP blev det vedtaget, at alle små vandløb med et opland på under 10 km2 skulle vurderes på baggrund af faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset miljømæssigt potentiale. Dette arbejde har til formål af afklare hvilke små vandløb, der ikke bør indgå med miljømål i vandplanerne. I forbindelse hermed skal der etableres vandråd. Vandråd har tidligere været inddraget i vandplanlægningen i 2014, men ophørte herefter. Nu kommer de
i gang igen. Vandrådene skal bidrage til at sikre en lokal inddragelse og kvalificering af udpegningen for de små vandløb. Sekretariatet skal facilitere det kommende arbejde i vandrådene.

Formål
Sikre at lokalviden inddrages i vandplanlægningen for oplandet til Nissum Fjord.

Organisering
Herning Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af Vandråd for Nissum Fjord, herunder driften
af vandrådets hjemmeside, hvor sekretariatets medlemmer fremgår samt referater og dagsordener og
anden relevant viden.
Vandrådsmøderne ledes af Jens-Bernhard Knudsen (Teknik- og Miljøudvalget, Herning Kommune)
og Karsten Filsø (Udvalget for Natur, Miljø og Klima, Holstebro Kommune) som suppleant.
Kommunerne Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Lemvig Struer, Ringkøbing-Skjern og Silkeborg
udgør kommunerne i hovedoplandet til Nissum Fjord.

Sekretariat
Sekretariatet varetager den koordinerende funktion for Vandråd for Nissum Fjord bl.a. i forbindelse
med afholdelse af rådets møder og driften af vandrådets hjemmeside. Dertil offentliggør sekretaria-

tet valg af sekretariats kommune, samt sikrer oprettelse af vandrådets medlemmer og herunder en ligelig fordeling af interessenter.
Sekretariatet samler vandrådets anbefalinger til kommunalbestyrelserne i oplandet, herunder eventuelle mindretalsudtalelser som organisationerne og foreningerne i vandrådet ønsker forelagt miljøog fødevareministeren.
Der tages forbehold for detaljerne i arbejdet, da vejledningen, i form af ’vandrådspakken’, til vandrådsarbejdet endnu er ukendt.

Opgavens omfang
Den præcise afgrænsning af opgavens omfang kendes endnu ikke, da vandrådspakken ikke foreligger, dog forventes de overordnerede linjer i opgaven at være som følger:
Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) tilretter et opdateret udkast til
teknisk afgrænsning af vandløb på baggrund af de opdaterede kriterier. Herefter fremsendes en vandrådspakke, som vejledning til arbejdet i vandrådet.
Kerneopgaven for vandrådet forventes at være følgende:
1. Afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.
2. Udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede.
3. Kommentering på vandløbsindsatser videreført fra Vandplan 2009-2015.
Kommuner og vandråd skal se på, om vandløb med et opland på under 10 km2 lever op til kriterierne for at indgå i vandområdeplanerne. De skal desuden udvælge vandløb, der skal analyseres med
henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at blive udpeget som kunstige eller stærkt
modificerede vandløb.
Endelig vil man lokalt have mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser fra første
planperiode, som af økonomiske eller miljømæssige årsager ikke er hensigtsmæssige at gennemføre.

Tidsramme
Tidsrammen for arbejdet foreligger endnu ikke. Vandrådspakken forventes dog at komme primo
2017. Ligeledes forventes det, at input fra kommuner og vandråd vil ligge til grund for en endelig
afgrænsning, med ændring af bekendtgørelse om miljømål ultimo 2018.

De enkelte kommuner
Arbejdet organiseres således, at de ansvarshavende afdelingschefer i oplandskommunerne sikrer, at
kommunalbestyrelserne i oplandskommunerne er orienteret om vandrådets arbejde.
Afdelingscheferne har også ansvaret for at koordinere det tekniske samarbejde, det sker bl.a. ved at
udpege medlemmer til en faglig teknikergruppe i kommunerne. Afdelingschefernes koordinationsforum har ansvaret for de lov- og aftalebestemte opgaver, som Vandrådet har.

Økonomi
De økonomiske udgifter til varetagelse af sekretariatet for Vandråd for Nissum Fjord afholdes af
oplandets kommuner efter følgende principper svarende til de, som gjorde sig gældende for Vandrådet for Hovedvandopland Nissum Fjord, da Vandrådet sidst fungerede i 2014. De økonomiske udgifter deles efter følgende princip: 50% af udgifterne fordeles ligeligt mellem kommunerne, mens
de resterende 50% af udgifterne fordeles efter de enkelte kommuners geografiske opland i Hovedvandopland Nissum Fjord.

