
Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Vis hjælpelinjer 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

F 

Resultater fra 
workshoppen om lokal 
interessentinddragelse  

Blåt Fredriftsforum den 20. september 2019 

Flemming Gertz og Irene Wiborg 
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Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 
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Deltagere på dagen: 

• KL 

• KTC 

• Limfjordssekretariatet 

• DI 

• Sportsfiskerne 

• Danske Vandløb 

• LF 

• SEGES 

• KU 

• AU 

 

(der var flere tilmeldte der måtte melde 

afbud pga valget) 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 
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Drøftelse af hvor og hvordan aktører kan inddrages i 
vandplanarbejdet  
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DSF*: Bidrage med oplysninger 
DI**: Spildevand 
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Inputs til: 
Bygge partnerskaber og Karakterisering 
 
• Vigtigt lokal viden/ lokale data inddrages. Der opleves at der er fejl i nationale data. Der 

findes historisk lokal viden der bør findes frem. 

• Der bør igen ses på hvilke vandløb der skal indgå i vandplanerne.  

• De hidtidige vandråd har ikke været tilstrækkeligt lokalt forankrede. Man bør længere ned 
i skala for at sikre at lokal viden reelt er til stede og for at skabe reelt ejerskab til arbejdet. 
kan evt. organiseres ved at der etableres ”undervandråd”  

• Der bør oprettes en form for forum for videndeling der bidrager med viden på lidt højere 
niveau – fx på regionalt niveau? 

•  Der bør være en form for ”stats-check” forud for at den lokale viden inkluderes i det 
videre vandplanarbejde.  
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Inputs til: 
Mål og løsninger 
 

• Der bør ses på hvad der er muligt for den konkrete recipient. Dette vil bl.a. afhænge af 
recipientens status. 

• Det blev drøftet hvem der sætter mål. Staten har en vigtig rolle og det overordnede 
ansvar, regionale enheder kan med fordel få en rolle, viden om det faktiske potentiale er 
ofte langt bedre i kommunerne, i samarbejde med interessenterne -> de skal kunne 
bidrage aktivt. 

•  Ift. løsninger så bør der være mulighed for at tage udgangspunkt i et bredt 
virkemiddelkatalog. Her bør man sikre at man lokalt kan indtænke klima-løsninger 

•  Når mål og løsninger er definerede, bør der være et statsligt check af at disse er 
tilstrækkelige til at nå vandplanmålene 
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Inputs til: 
Implementere plan 

• Implementering skal ske i ID15 skala i en multifunktionel tænkning 
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Der blev set forskelligt på flere dele 

• Stor interesse for at bidrage i vandplanprocessen og det på flere niveauer 

• Processen indikerede at det at få diskuteret en god struktur kræver tid 

 

 

 

 

 

• Mere viden fra dagen er tilgængelig til videre proces 
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Erfaringer fra Irland 

• 1. runde VRD: Ingen ejerskab/ ”one size fits all”  

• 2018 ny forvaltningsstruktur hvor tilgangen er samspil og samarbjde/ fokus på ”right 
measure at right place” 

• Det tog 1 til 2 år at udvikle forvaltningsstrukturen mellem ministerier, forvaltninger og interessenter 
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Fortsat opfordring 
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Næste skridt? 

• Processen kræver noget tid 

• Kræver at alle interessenter inddrages i set-up 

• Skulle vi sætte os sammen og drøfte hvordan vi kan løfte opgave? 

•  Skal vi tage til Irland for at få inspiration?  

 

 


