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Kommissorium Kystvandråd Ringkøbing Fjord 

Baggrund 

Som opfølgning på Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (oktober 2021) gennemføres en 

evaluering af det faglige grundlag for kvælstofindsatsen – en second opinion. En second opinion vil 

også indebære lokal inddragelse gennem etablering af kystvandråd. Via lokalt funderede analyser skal 

kystvandrådene afdække om der findes andre veje til at opnå målopfyldelse i nærmere udvalgte 

kystvande. Resultaterne fra kystvandrådets arbejde vil skulle integreres i den samlede gennemgang af 

det faglige grundlag for kvælstofreguleringen.  

Kystvandråd skal sammensættes af en til flere relevante kommuner og relevante 

interesseorganisationer, herunder landbrugsorganisationer. Efter ansøgning udvælges mindst 3 

kystvandråd til at gennemføre analyser med brug af anerkendte faglige rådgivere og med nationale 

tilskud efter ansøgningskriterier fastlagt i Bekendtgørelse om kystvandråd. 

Kystvandråd kan rådgive kommunalbestyrelserne med udarbejdelse af forslag til supplerende 

foranstaltninger i kystvande til indsatsprogrammerne for vandområdedistrikterne for planperiode 

2021-2027.  

Formål 

Kystvandrådet kan udarbejde analyser af kystvandenes væsentligste udfordringer samt forslag til 

indsatsprogram for planperioden 2021-2027. Forslag til indsatsprogrammer skal understøtte de mål, 

som gælder for kystvandene efter bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og 

grundvandsforekomster.   

Organisering og økonomi 

Ringkøbing-Skjern kommune vil stå som ansvarlig og sekretariatsbetjene kystvandråd Ringkøbing 

Fjord, herunder mødeledelse og koordinering af kystvandrådets vurderinger mm. Miljøstyrelsen 

dækker kommunalbestyrelsernes udgifter såfremt ansøgningen imødekommes i henhold til 

bekendtgørelsens §7.  

Deltagere i Kystvandråd Ringkøbing Fjord er: 

Ringkøbing-Skjern kommune (sekretariatskommune) 

Herning kommune 

Ikast-Brande kommune 
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Varde kommune 

Vestjysk Landboforening 

Herning-Ikast Landboforening og Familielandbruget Vestjylland 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Sportsfiskerforbud 

Dansk Ornitologisk forening 

Ringkøbing-Skjern Forsyning 

Herning Vand 

Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening 

Tidsramme 

Den ansvarlige kommunalbestyrelse melder senest d. 5. november 2022 ind til Miljøstyrelsen hvilken 

kommunalbestyrelse som varetager sekretariatsopgaven samt medlemmer af Kystvandrådet. 

Kystvandrådet skal være oprettet senest d. 15. november 2022.   

Ansøgning om nedsættelse af vandråd skal sendes til Miljøstyrelsen senest d. 7. oktober 2022 

Sekretariatskommunen skal senest d. 30. september 2023 indsende en samlet analyse af kystvandets 

væsentligste udfordringer, samt forslag til indsatsprogram, der sikrer målopfyldelse, som defineret i 

EU’s vandrammedirektiv. Såfremt kystvandrådet ønsker at få vurderet de lokale indsatsprogrammer 

med henblik på en teknisk indarbejdelse i gen-besøget af Vandområdeplanerne 2021-2027, skal 

forslag til indsatsprogrammer indsendes senest d. 1. august 2023 


