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Dansk Skovforenings høringssvar til bekendtgørelse om vandråd, samarbejde med 
kommunalbestyrelser m.v. 
 
Vi takker for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til Bekendtgørelse om 
vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem 
kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers 
supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport. 
 
Dansk Skovforening bakker op om etableringen af regionale vandråd, der får mulighed for at 
drøfte lokale forslag til vandløbsindsatser til vandplanlægningen ud fra de rammer staten 
udstikker. 
 
Vi anbefaler at der gøres brug af de erfaringer som er indsamlet ved de to foregående 
vandrådsarbejder, således at fejltagelser ikke gentages. Det er helt væsentligt at den opgave der 
stilles vandrådene er egnet til et sådan fora, hvor det er målet at opnå konsensus og fælles 
udtalelser. 
 
Processen for nedsættelse af vandrådende er unødig administrativ tung. Det er lagt op til at alle 
organisationer kan anmode alle kommuner om at oprette vandråd og kan indstille et medlem og 
en suppleant til en tilfældig kommunalbestyrelse i et hovedvandopland. Det vil være mere logisk 
og mindre administrativt tungt, hvis proceduren er, at det først besluttes hvilke vandråd der 
nedsættes, hvilke kommune der har sekretariatsfunktionen og at organisationer og foreninger 
herefter får en rimelig tidsfrist til at indstille medlemmer. 
 
Vi konstaterer at der igen er sat en meget stram tidsfrist for arbejdet. Vandrådene forventes 
nedsat i oktober og har kun frem til og med juni måned næste år til at fremkomme med deres 
indstillinger. Og dette inden opgaven er endelig kendt. Dansk Skovforening opfordrer til at 
vandrådenes tidsfrist forlænges så der gives ordentlig tid til vandrådets arbejde, herunder 
mulighed for besigtigelse af vandløbsstrækninger og forankre et fælles forståelsesgrundlag. 
 
Dansk Skovforening er endvidere bekendt med høringssvaret fra Landbrug og Fødevarer og kan 
bakke op om deres synspunkter og input til fundamentet for vandrådenes arbejde. 
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