
Deltagere:
Vandrådet:

Christian Moeslund Larsen, Tim Krarup Sørensen, Ivan B. Jensen, Knud Nielsen, Jørn Jørgensen, Per 
Christensen, Lars Palle, Kurt Jørgensen, Ulrich Hansen, Erling Brock Jakobsen, Søren Gammelby Jensen, 
Kalle Ludvigsen, Jørn Jervelund, Jette Reeh, Søren Christensen, Jens Müller, Bent Christensen som 
suppleant for Anders Skafte.

Holbæk Kommune:

John Harpøth, Morten Marcher, Michael Tranekjær Jensen, Sune Bach

Fraværende:

Bent Christensen, Anders Skafte

Referat
Velkomst
John byder velkommen. 

Mødeplan
Næste møde udvides til kl. 19.30 for at sikre, at der er tid nok til at gennemgå de enkelte indsatser. I den 
forbindelse vil der være mad til mødet.

Organisering
Der er enighed om at samarbejdet var godt i sidste planperiode, og at vi bygger videre på det. Der var en 
fælles forståelse af, hvad der var muligt de enkelte steder, så man kunne finde indsatser uden store gener.

Indsatskatalog
På nationalt plan er ca. 30 % af indsatserne blevet afsluttet. Vandrådet ønsker en redegørelse for status på 
VP1+2-projekter i Kalundborgoplandet. Holbæk Kommune tager det med videre til de andre kommuner.

Holbæk Kommune fremsender oversigt over indmeldte indsatser fra VP2 til det nye vandråd.

Vandløbene er blevet kategoriseret ud fra tre parametre: smådyr, fisk og planter. For flere af parametrene 
er der ikke lavet målinger i de enkelte vandløb. Det er den laveste af de parametre, som der er målinger for, 
der fastsætter den samlede vandløbstilstand. Der skal derfor vælges et virkemiddel, som hjælper på denne 
parameter. Vandrådet tager med i betragtningerne om man kan prioritere strækninger, hvor der er et 
målingsgrundlag på så mange af de tre parametre som muligt..

Der foregår også indsatser mod andre påvirkninger af vandløbene, blandt andet spildevand. Disse indsatser 
er ikke en del af vandrådets arbejde, men hvis der på specifikke vandløbsstrækninger er særlige 
problemstillinger, kan de meldes ind i IT-værktøjet, dog med en begrænsning på 254 tegn.

På strækninger hvor der er angivet en indsats, betyder det ikke nødvendigvis, at indsatsen skal 
gennemføres på hele strækningen. Det kan f.eks. være en bundudskiftning på 30 % af 
vandløbsstrækningen, der kan være en indsats.



IT-værktøj
Alle kommuner melder indsatser ind i IT-værktøjet – f.eks. har Odsherred allerede gjort det.

Det er også muligt at se indsatserne fra VP2 i IT-værktøjet.

Brug derfor IT-værktøjet – og kontakt Holbæk Kommune, hvis der er problemer. Vi hjælper gerne med at 
løse både praktiske og forståelsesmæssige spørgsmål, hvis vi kan. Hvis der ikke er noget der virker, så kan 
man lave en aftale om at komme ind på Kanalstræde og blive hjulpet i gang.

Der vil blive udtrukket en liste med de indsatser, som kommunerne melder ind, så de fremsendes inden 
mødet d. 27. februar.


