Anmodning om oprettelse af vandråd samt forslag til medlemmer søges
Miljøministeren har anmodet kommunerne om at nedsætte vandråd.
Vandrådene skal primært rådgive kommunerne i udarbejdelse af forslag til den fysiske vandløbsindsats i
målsatte vandløb, så der skabes grundlag for at opnå ”god tilstand”.
Nord- og Syddjurs Kommuner opfordrer landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne
organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 20.
november 2019 at anmode om at oprette et vandråd indenfor vandområde 1.6 Djursland. (Vedr vandråd for
Randers Fjord og Århus Bugt skal anmodningen foreligge inden d.10 november). Med anmodningen
indsendes en indstilling af medlem og suppleant til vandrådet med angivelse af organisation, navn, adresse,
email og telefonnummer samt hvilket hovedvandopland indstillingen vedrører.

Hovedvandopland: 1.5-Randers Fjord, 1.6-Djursland og 1.7 Århus Bugt
Kommunerne inden for de enkelte hovedvandoplande beslutter herefter at oprette et vandråd og
kommunerne udpeger i fællesskab medlemmerne af de enkelte vandråd.

Vandrådenes nedsættelse og medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside.
Norddjurs Kommune varetager sekretariatsfunktionen. Anmodning om oprettelse af vandråd samt indstilling
af medlem kan ske til:
Norddjurs Kommune (natur@norddjurs.dk)

Hvilke organisationer og foreninger kan anmode om oprettelse af et Vandråd
De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan anmode om oprettelse af et vandråd
- og senere søge om deltagelse i Vandrådet -, er:
-

relevante landsdækkende erhvervsorganisationer

-

landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som
efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

-

lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser
forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger
henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.
Du kan læse mere om vandområdeplaner og vandråd på miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

