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5. november 2019 
 
Åbent brev til: 
Miljøminister Lea Wermelin 
miljoeministeren@mfvm.dk 
 
 
Kære Lea Wermelin 
 
Vi tillader os at rette henvendelse til dig, fordi du netop har meldt ud, at 500 km vandløb vil få et 
konkret miljømål i de kommende vandområdeplaner. Som vi forstår udmeldingen, så drejer det sig 
om 500 ud af 1000 km som blev udtaget af vandområdeplanerne, som du nu vil have ind i planerne 
igen. 
 
Vi undrer os meget over hele tilgangen til vandløbenes liv i vandområdeplanerne. 
 
I vandrådene blev der i 2017 brugt meget tid og mange kræfter på at blive enige, således at 
ministeriet fik et solidt lokalt kvalificeret indspil, hvor de miljømæssigt værdifulde vandløb forblev i 
Vandområdeplanen og de ikke-værdifulde vandløb skulle udgå. Dette er gjort i forventning om, at 
med enighed når man længst. 
 
Dengang blev der da også peget på en række vandløb, som staten mente var kunstige, men som 
vandrådet mente var naturlige, og at disse derfor skulle fastholdes i vandområdeplanen. 
 
Til trods for et enigt vandråd, så blev disse vandløb udtaget af vandområdeplanen. Det modsatte 
har naturligvis også været tilfældet. Altså at vandløb, der blev anbefalet udtaget, forblev i planerne. 
 
Nu kan vi så se, at der startes forfra igen. Efter vores mening laves denne øvelse fordi ministeriet 
har kørt med bind for øjnene. Man har ikke lyttet til de vandråd, man ude lokalt bad om at kvalificere 
viden om vandløbenes reelle tilstand.  
 
Nu står vi så over for at starte op på en ny runde i vandrådene. Her bliver vi endnu mere i tvivl om, 
hvorvidt det arbejde, som der lægges mange kræfter i, reelt bliver brugt, eller om det igen bare 
ender i ministeriets ”nu har vi hørt jer krukke”. 
 
Hermed sendes en opfordring til at vende tilbage til fagligheden og de gode saglige synspunkter. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Hans Gæmelke, formand 
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