
 
 

  

Vandløb med i vandplaner på forkert grundlag? 
 

Invitation til præsentation af ny analyse  

af indsatsbehov i vandløb og de afvandingsmæssige konsekvenser 

 

1. oktober 2018 kl. 13-15 

Rødbyvej 45, ved Ågeby Å 

4920 Søllested 

 

Som opfølgning på Fødevare- og Landbrugspakken fik lokale vandråd i 2017 til opgave 
at gå udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne efter i sømmene. Vandrådenes 
rolle var at sikre, at de rigtige vandløb er med i planerne, og at de karakteriseres rigtigt. 
 
Intentionen var god, men DLS, Gefion, Sønderjysk Landboforening og L&F mener, at 
det faglige grundlag og rammerne for vandrådenes arbejde var mangelfuldt. Vi er derfor 
bekymrede for, at for mange små vandløb tages med i vandområdeplanerne på et 
forkert grundlag, og at for få vandløb bliver udpeget som stærkt modificerede. Forkert 
målsætning af vandløb i vandplanerne risikerer at føre til forkerte indsatser, der kan 
forringe den nødvendige afvanding fra landbrug og bebyggelse. 
 
Vi har derfor bedt EnviDan A/S om at lave en faglig analyse af vandløb og virkemidler, 
som kan kaste lys over sammenhængen mellem vandløbenes fysiske tilstand, de 
nødvendige indsatser for at opnå god økologisk tilstand og de afvandingsmæssige 
konsekvenser ved at gennemføre indsatserne. Desuden har EnviDan A/S foretaget 
beregninger for specifikke vandløbsstrækninger. Ågeby Å er ét af de undersøgte 
vandløb. 
 
Målet er at bidrage til at forbedre grundlaget for udpegningen og karakteriseringen af 
vandløb i vandplanerne.  
 
Esben Astrup Kristensen fra EnviDan A/S vil på mødet præsentere analysens vigtigste 
resultater.  
 
Tilmelding senest 27. september 2018 til:  
Lene Christiansen – lech@lf.dk eller 3339 4046 

 
Program 
Kl. 12.30 Sandwich, øl og vand 
Kl. 13.00 Velkomst / Formand John Nielsen, Dansk Landbrug Sydhavsøerne 
Kl. 13.10 Arbejdet i vandrådene / Erhvervspolitisk konsulent Jens Kahr, Dansk 

Landbrug Sydhavsøerne 
Kl. 13.20 Præsentation af ”Analyse af vandløb og virkemidler” / Esben Astrup 

Kristensen, EnviDan A/S  
Kl. 13.50 Politisk perspektivering / Viceformand Lars Hvidtfeldt, Landbrug & 

Fødevarer 
Kl. 14.00 Diskussion 
Kl. 14.15 Besigtigelse af Ågeby Å / Lodsejer Svend Olsen 
Kl. 14.45 Kaffe 
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