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Vingsted, den 5. oktober 2022. 
 
 

Danmarks Sportsfiskerforbund’s høringssvar til Bekendtgørelse om kystvandråd og vejledning til 
samme. 
Miljøministeriet har udsendt udkast til bekendtgørelse om kystvandråd for kystvande, oprettelse af 
kystvandråd og samarbejde mellem kommunalbestyrelser og kystvandråd om udarbejdelse af for-
slag til indsatsprogrammers supplerende foranstaltninger for kystvande (Bekendtgørelse om 
kystvandråd) samt vejledning til Kystvandrådsarbejdet i høring frem til den 7. oktober 2022.  
 
Indledningsvis vil vi takke for tilsendte, samt muligheden for at kunne afgive høringssvar. 
 
Baggrund: 
Af vejledningen fremgår det at med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 
2021, blev det vedtage at indsatsbehovet 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 Vand-
rammedirektiv. 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. 
 

Danmarks Sportsfiskerforbund’s bemærkninger: 
Det er vores helt klare opfattelse, at der er behov for bedre og mere lokal inddragelse.  
Når det er sagt, mener vi at nedsættelsen af Kystvandråd sker sent i vandområdeplanprocessen 
frem mod 2027, hvor Danmark er forpligtiget til at der skal være god tilstand i vores kystvande, 
vandløb og søer. 
  
Det er et kompliceret stof og reel deltagelse i arbejdet, der skal igangsættes i kystvandrådene, 
stille store udfordringer til deltagerne. Derfor forventer Danmarks Sportsfiskerforbund, at Staten 
tager initiativer, herunder afsætter midler til at sikre deltagerne en opdatering af indsatser, der er 
planlagt i de vandoplande der bliver omfattet, når kystvandrådene er udpeget. Et tilbud som også 
fremgår af tilkendegivelser fra Miljøstyrelsen om at præsentere grundlaget for opgørelse af ind-
satsbehovet for kystvandrådene, hvis kommunerne eller kystvandrådene er interesseret. Det er 
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vigtigt fra starten at skabe et fælles grundlag for interessenterne at arbejde ud fra og således sikre 
en forventningsafstemning i Rådene ved opstart. 
Der er desuden brug for en præcisering af at kystvandrådenes medlemmer, er klar over de forvent-
ninger som Staten og kommunerne har til arbejdet. De skal opdateres fagligt, samt vide hvad det 
forventes de kan bidrage med. Dette kræver der afsættes tid og penge til dette arbejde. 
 
DSF mener ikke at et antal på 20 er synonym med succes. Et mindre antal interessenter, mener vi 
kan kvalificere proces og resultaterne, hvis det er de væsentligste parter, og de som har en reel in-
teresse i at der skabes resultater.  
Vores frivillige har desværre igennem flere omgange vandrådsarbejde, oplevet, hvordan enkelte 
organisationers repræsentanter, ikke har ville anerkende formålet med vandrådene og politiseret 
og derfor modarbejdet arbejdet og været mere politiske i deres bidrag, end de har arbejdet for at 
finde de fælles gode løsninger. 
 

Kystvandrådene forslag skal behandles fagligt og seriøst og ikke misbruges 
De anbefalinger og forslag der måtte komme, skal behandles fagligt og seriøst. Efter arbejdet i Tan-
gearbejdsgruppen i 2021-22, må vi erkende at dette arbejde og de resultater, der blev fremsendt 
til miljøministeren, blev brugt i et politisk ærinde fremfor at blive anvendt i det videre arbejde for 
at finde en løsning for Gudenåen ved den ødelæggende opstemning ved Tange. 
Dette må ikke gentage sig med de anbefalinger og forslag kystvandrådene måtte nå frem til. 
 
Kystvandrådene er inden start allerede i et voldsom tidspres, da perioden fra opstart til deadline 
for levering er meget kort. Da der nu er udskrevet valg til Folketinget, vil dette også forsinke op-
start og DSF mener derfor, dette skal resultere i tilretninger i tidsplanen, der sikrer arbejdet den tid 
som oprindelig blev afsat. 
 

Permanente Råd skal nedsættes til at finde gode løsninger 
Danmarks Sportsfiskerforbud forventer at Staten vil opdatere og sikre deltagerne møder forvent-
ningsafstemte og med nødvendig viden, når de udvalgte kystvandråd indkaldes til første møde.  
 
DSF har tidligere foreslået, at der sker yderlig involvering udover at komme med supplerende 
vandløbsforanstaltninger i vandrådene.  
Vi har påpeget af lokale (vand)råd kan bruges til meget andet og mere end hidtil erfaret i vandråds-
arbejderne. Med den politiske beslutning med Aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. 
oktober 2021, hvor det fremgår at 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.  
 
Nedsættelse af kystvandråd viser at DSF har ret i tidligere fremsendte forslag om at der er et behov 
for etablering af ”nye råd”, der vil kunne rådgive om vand, natur, klima og biodiversitet og afløse 
eller supplere vand-, natur- og grønne råd. Herved vil der ske en bred lokal involvering og de 
mange ildsjæle med et stort lokalkendskab, vil gennem organisationer kvalificere de beslutninger 
der skal træffes lokalt, regionalt og nationalt. Gode løsninger vil også kunne befordre landdistrikts-
udviklingen og fremme det gode liv på landet. 
 
Et nyt Råd skal nødvendigvis ikke have faste mødeterminer, men indkaldes hvis der ønskes rådgiv-
ning ved f.eks. udarbejdelse af regulativer, placering af vådområder eller klimatiltag i vandløbssy-
stemerne og meget mere. Der lægges fra alle sider op til helhedstænkning i hele 



             

 

     

vandløbssystemer, som en del af klimatilpasningerne, hvilket er med i anbefalinger fra ekspertpa-
nelet i 2017, der kom med input til en revision af vandløbsloven.  
 

Permanente råd vil skabe kontinuitet og motivere deltagerne og give bedre rådgivning 
Danmarks Sportsfiskerforbund er en grøn organisation med begrænsede resurser. Permanente råd 
vil styrke det output, vi får ved investeringer i uddannelse af de frivillige, der med deres store lo-
kale viden, er parate til at deltage i arbejdet.  
De tre runder med vandråd har haft meget korte levetider, og vandrådene blev automatisk nedlagt 
efter hver omgang. Dette vil sige efter cirka et halvt års arbejde. Denne tilgang betyder, at folk igen 
og igen skal kontaktes, motiveres og klædes fagligt på, og det er både et stort ressourcespild og de-
motiverende for de mange frivillige ildsjæle. Vi har brug for ét permanent råd, hvis de lokale aktø-
rer skal kunne bidrage optimalt. Som landsdækkende organisation, vil det også betyde en langt 
bedre udnyttelse af de resurser vi med glæde investerer i den lokale inddragelse.  
 
Nu skal vi igen finde kvalificerede og gøre dem klar. Nu i et nyt forum til et komplekst arbejde i 
Kystvandrådene og DSF vil igen opfordre til at vi får nedsat permanente råd, med lokale kræfter 
der i fremtiden ikke skal ”ansættes” og ”fyres” uden mulighed for den kontinuitet i viden, tillid og 
respekt mellem parterne, som opbygges i et forløb.  
Befri aktører og organisationerne for at vi hver gang, der er nationale udfordringer og opgaver som 
skal kvalificeres med lokal viden og input til løsninger, skal starte forfra. Tillid skal på ny opbygges 
og viden fyldes på, som vi har oplevet, hver gang de tre gange vandrådsarbejdet skulle sættes i 
værk.  
 
Afslutningsvis kan vi meddele at Danmarks Sportsfiskerforbund vil være repræsenteret de steder, 
hvor der oprettes kystvandråd. Vi har ikke fremsat ønsker om nedsættelse af kystvandråd, men har 
tilkendegivet, at vi bakker op om ideen med lokal inddragelse.  
Sandsynligheden for udarbejdelse af kvalificerede forslag, vil vi vurdere sker de steder hvor der al-
lerede er et velfungerende lokalt samarbejde om kystvandene og arbejdet med sikring af målopfyl-
delse. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Lars Brinch Thygesen 
Natur- og Miljøkonsulent 

 


