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Dokumentation for samarbejde Kystvandråd Ringkøbing Fjord 

Der har i det vestjyske altid været en lang tradition for at samarbejde og søge fælle

samarbejde udmøntede sig i 2009 i, at man ansatte en fælles projektmedarbejder m

Skjern kommune og landboforeningen vestjysk og som i godt 12 år har arbejdet i k

myndigheder og landbrug. Her har hun taget hånd om primært større vådområde -

lavbundsprojekter og hun har desuden været tovholder på vandrådsarbejdet i tre o

Vandoplandsstyregruppe Ringkøbing-Fjord siden 2010. Landbrugsavisen bragte d

artikel vedrørende det unikke samarbejde mellem kommunen og landboforeninge

https://landbrugsavisen.dk/avis/vestjysk-deler-milj%C3%B8medarbejder-med-k

%C2%BBjeg-er-b%C3%B8lgebryder-og-brobygger%C2%AB og 

https://landbrugsavisen.dk/avis/forening-og-kommune-er-enige-delt-medarbejde

Den nuværende sammensætning af Kystvandråd Ringkøbing Fjord bærer desuden

mange gengangere fra vandrådsarbejdet både i 2014, 2017 og 2019/2020 hvorfor

siges at være langvarigt. Sammensætningen af vandrådene kan ses på Ringkøbing-

hjemmeside: https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissio

ringkoebing-fjord-2019 . Det skal nævnes, at vandrådene i alle årene er blevet enig

indstilling som efterfølgende er blevet fulgt af de respektive kommunalbestyrelser

D. 13. september 2021 afholdtes et temamøde om vandområdeplaner VP3 Ringkøb

deltagelse af politikere, landboforeninger og en række interesseorganisationer   

Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner stod, sammen med landboforeningen vest

Ministerhenvendelse til Miljøminister Lea Wermelin d.  30. juni 2021, som blev fulg

hos Miljøministeren d. 14. september 2021. Her blev susedriften og miljøtilstanden

vigtigheden af et velfungerende samspil og samarbejde pointeret.  

Kystvandråd Ringkøbing Fjord konstituerede sig selv ved et møde d. 19. september

kommissorium ligeledes blev godkendt. Kommissoriet er vedlagt ansøgningen. 

Ovenstående viser med al tydelighed evnen og viljen til at ville samarbejde på tvær

landbrugsorganisationer og interessenter, uanset hvilken opgave man bliver stillet
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