Dagsorden og referat af styregruppemøde 11. sep. 2014
kl 16 hos Hans Jakob Fenger
Deltagere:
Hans Jakob, Christian, Henrik, Flemming
Orientering:
- Status for Vandrådets arbejde
- Ref:
o 3 møder afholdt
o Vandråd sat rammer, tekniker gruppe fra kommune udarbejdet forslag – høring i vand.
Kommuner har vedtaget som ”beset”. Og det sendes ind til NST. Det forventes at NST
optager det stort set som det er i vandplaner.
o Lave gode vandløb bedre – enighed om dette. Penge ikke bruges til erstatning til vandløb
o Rådet fastholdte at anbefale åbne vandløb over en mark – et dilemma for rep. For
landbruget
o Fokus på sammenhængende vandsystemer
- Målrettet/ny regulering
- Ref:
o ID15 oplande – fremtidens inddeling i 1500 ha vandområder. Miljøministeriet inddeler
landet i 1500 ha mindre deloplande som der skal kvælstofforvaltes efter fra 2016. bilag
o VFL Tester 2 forvaltningsmodeller for miljøstyrelsen - ”projektejendomme”. Det handler om
hvorledes man kan skal gå fra input til output regulering
o NICA/Soil2sea/Trends - forskning i ny målrettet regulering. Workshop i november er der
opbakning til.
o GUDP – fillerup. Nyt projekt om målinger i dræn med henblik på regulering ved
drænmålinger
- Minivådområder og andre nye virkemidler i 2. generations vandplaner
o Orbicon – besøg af minister –
o minivådområder kommer med som virkemidler ifølge Henrik. Både åbne og filtersystemer.
o etablering af 2 stk i fensholt. Hos Carsten Kjær. Niels Lauridsen (IDRÆN projekt)
- Buffertech/balticsea2020 – intelligent randzone ved Tesdorpf som der måles på fra dette efterår
- Drænundersøgelser, hvad er status i vores område og hvad kan vi bruge dem til
o Seminar af VFL. Link til indlæg
- Konference under planlægning om vandrådene i DK. 30. okt. 2014. arrangeres af KL og VFL.
o 2 dages konference hvor der erfaringer fra vandråd og tænkes fremtidig planlægning
Fremadrettet arbejde:
- Fensholt – friopland? Der blev i styregruppen enighed om at afvente vandplaner i december i
forhold til om der skal gøres yderligere med tanken om at gøre fensholt til friopland

-

-

Styregruppen besluttede at næste møde i oplandsråd afholdes i januar 2015 – umiddelbart efter
vandplaner er sendt i høring i december.
Det var opbakning til at der laves en Workshop i november med udgangspunkt i de 2 projekter
nica/soil2sea. Det vil dreje sig om sårbarhedskortlægning og ny regulering. Vigtigt med input fra
landmænd og alle berørte interessenter
Opfølgning på fensholt oplandet. Hans Jakob + flemming vil tage en markvanding i efteråret med
henning og leif og carsten kjær med henblik på at se om der er tiltag som ligger lige til højrebenet.
Opdatering hjemmesiden med nye projekter og aktiviteter

Bilag. ID15 oplande.
3000 stk 1500 ha store oplande som DK inddeles i med henblik på ny regulering

Norsminde fjord opland markeret med blå og 7 ID15 oplande som oplandet er blevet inddelt i jf den ny
inddeling.
ID15 oplandene skelner ikke mellem højbund og lavbund mellem drænet og ikke drænet, og derfor vil
forskelle i arealer på markniveau blive midlet sammen og der vil reelt ikke blive den store forskel på
arealer inden for en geo-region

