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Til Miljøministeriet 

Vand og klimatilpasning 
 

kystvandraad@mst.dk. 
 
 

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) vedrørende udkast 
til bekendtgørelse om kystvandråd m.v. 

 
Miljøministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om kystvandråd for kystvande, 

oprettelse af kystvandråd og samarbejde mellem kommunalbestyrelser og 
kystvandråd om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende 
foranstaltninger for kystvande (Bekendtgørelse om kystvandråd) i høring frem til den 

7. oktober 2022. Samme dag er der frist for at interessenter kan anmode deres 
kommune om at nedsætte et kystvandråd. 

 
DN har følgende overordnede bemærkninger til udkastet: 
 

1. Det er overordnet DNs opfattelse at faste vandråd, som nedsættes permanent 
til drøftelse af udfordringer og løsninger til opnåelse af miljømålene i 

overfladevandet – vandløb, søer og kystvande – ville udgøre en konkret 
styrkelse af dialogen mellem vandoplandets interessenter og kunne bidrage 
positivt til det lokale medejerskab overfor valg af virkemidler og hermed for 

indfrielse af miljømålene  
2. Det er omvendt DNs opfattelse at gentagne etableringer og nedlæggelser af 

vandråd – først to gange vandråd med fokus på vandløb og nu et kortlivet 
kystvandråd med under 1 års levetid – med stor sandsynlighed er en model, 
som udtrætter og fører til tab af engagement hos de lokale interessenter, der jo 

som oftest består af frivillige kræfter. 
 

Det konkrete bekendtgørelsesudkast lægger sammen med den udsendte vejledning 
desværre op til nedsættelse af 3-5 kystvandråd med meget kort levetid og en reel 
arbejdsperiode på omkring ½ år. De skal uafhængigt af den eksisterende 

vandplanlægning udarbejde analyser af kystvandenes væsentligste udfordringer, samt 
forslag til indsatsprogram for planperioden 2021-2027: 

 
” Med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 blev der 
vedtaget, at ind-satsbehovet og håndteringen af resterende indsatsbehov for fjernelse 

af kvælstof revurderes i forbindelse med genbesøget af aftalen i 2023/24. 
Revurderingen vil tage højde for resultater fra Second opinion hvortil projektet Lokalt 

funderede analyser er sat i værk for at, der i udvalgte kystvande gennemføres lokalt 
funderede analyser, som skal afdække om der kan findes andre veje til at opnå 
målopfyldelse, som defineret i EU’s Vandrammedirektiv. Projektet lokalt funderede 

analyser baseres på udvalgte kystvande, hvor opgaven varetages af kommunerne i de 
omkringliggende kystvandoplande og lokalt nedsatte kystvandråd bestående af 

relevante interesseorganisationer og -foreninger.” 
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Iflg bekendtgørelsen kan kystvandrådene tidligst nedsættes med statstilskud 15. 
november 2022 og de skal senest aflevere deres indspil til staten/Miljøstyrelsen 1. 

september 2023. Såfremt kystvandrådet har fundet frem til alternative virkemidler til 
det indsatsprogram der allerede ligger i Vandområdeplan 2021-27 og ønsker det 

vurderet i miljøministeriet, skal man allerede 1. august 2023 indlevere forslagene til 
Miljøstyrelsen – altså 2 måneder før aflevering af hele deres indspil, hvilket reelt kun 
efterlader 8 måneder inkl. ferier til rådighed. 

 
Det er efter DNs opfattelse alt for kort tid til at starte et meningsfyldt samarbejde 

mellem de lokale interessenter i et vandopland. Derfor er forventningen da også at 
det kun er i oplande, hvor der allerede eksisterer et godt interessent-samarbejde og 

en dialog-platform med fokus på kystvande, der vil blive foreslået og oprettet 
kystvandråd.  
 

Vi ved nu også at der er valgkamp frem til november 2022 og herefter 
regeringsdannelse af ukendt varighed. Såfremt valget betyder udskydelse af 

kystvandrådenes nedsættelse forventer DN at rådenes tidsfrister tilsvarende 
forlænges i den anden ende – ellers bliver tidsrammerne helt urimelige. 
 

Både som konkret og fremadrettet model er de hidtidige vandråd og dette 
kystvandråd altså ikke en konstruktion, som er vokset i DNs have, uagtet at der 

faktisk en del steder kom gode relationer og resultater ud af anden runde vandråd. 
DN kan også henvise til den af miljøministeren nedsatte Tange Sø – arbejdsgruppe, 
som havde et sammenligneligt set-up som kystvandrådene med meget kort tid til 

rådighed, en nogenlunde ligelig fordeling mellem interessentgrupper og adgang til 
ekspertbistand. Udkommet af arbejdsgruppens indsats har på ingen måde sat sig spor 

i vandområdeplan 3, hvor Tange Sø problematikken endnu engang er sendt til hjørne. 
Pointen er at såfremt resultaterne af sådanne dialogbaserede processer ikke ses at 
føre til nogen synlige resultater i de endelige statslige vandområdeplaner, så er det på 

sigt ødelæggende for de frivillige lokale kræfters lyst til deltagelse. 
 

Der lægges i vejledningen til kystvandråd op til at et råd kan bestå af op til 20 
medlemmer, som skal sammensættes ligeligt mellem de forskellige interessenter 
(som udgangspunkt en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser på 

den ene side og erhvervsinteresser på den anden side). Det skal være DNs opfordring 
at man hellere skal gå efter råd af mindre størrelse, da store fora afgjort ikke bliver 

mere effektive og leveringsdygtige indenfor den stramme tidsfrist. 
 
Det fremgår ikke specifikt hvorledes rådene når frem til anbefalinger til 

vandområdeplan 3 – kun at ” Sekretariatskommunerne bør aftale en procedure med 
kystvandrådet, som klarlægger afrapporteringen, samt hvordan kystvandrådet kan 

komme med evt. mindretalsudtalelser til det godkendte forslag til indsatsprogram” 
Denne mangel på konkret procedure for at indstille scenarier kan forventeligt give 
anledning til betydelige problemer i rådene. 

 
Tilbuddet fra Miljøstyrelsen om at præsentere grundlaget for opgørelse af 

indsatsbehovet for kystvandrådet, såfremt kommunerne eller kystvandrådene er 
interesseret heri, er uhyre væsentligt for helt fra starten at skabe et fælles grundlag 

for interessenterne at arbejde ud fra og således sikre en forventningsafstemning i 
rådet. 
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DN vil i overensstemmelse med ovenstående betragtninger opfordre sine lokale 

afdelinger at indtræde de steder, hvor der faktisk oprettes kystvandråd, men ikke til 
at DN-afdelingerne selv fremsætter ønsker herom med mindre de allerede indgår i et 

velfungerende lokalt interessent-samarbejde om kystvandsproblematikken. 

 
Venlig hilsen 

 
 

Henning Mørk Jørgensen 
Havbiolog i DN Sekretariat 

31193235  hmj@dn.dk 
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