
 

LOKALT FORANKREDE 
VANDOMRÅDEPLANER
 
- HVORDAN SKABES EN ØGET LOKAL INVOLVERING I FREMTIDIGE VANDOMRÅDEPLANER? 
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WATER CO-GOVERNANCE

Begrebet Co-Governance er i projektet centralt for  
arbejdet med at skabe mere lokalt baserede vandplaner.  
 
Co-governance indebærer, at lokale og regionale aktører 
og interessenter er involveret i samskabelsen og design 
af lokale vandplaner for på den måde at decentralisere 
beslutningerne vedrørende komplekse vandplanlægnings-
problemstillinger.  

CO-GOVERNANCE

Udfordringen med at finde veje til et bedre vandmiljø og sam-
tidig fastholde et konkurrencedygtigt landbrugserhverv fordrer 
lokalt differentierede løsninger. Vandforvaltningen bør derfor 
afsøge og inddrage lokale løsninger, hvor overordnede mål for 
direktiver og nationalt politiske prioriteringer møder lokalt 
tilpassede løsninger og prioriteringer. 

Water Co-Governance projektet (WaterCoG) søger alternati-
ver til den traditionelle tilgang til vandmiljøforvaltning, der 
har været centralt styret med begrænsede muligheder for 
lokal involvering og indflydelse. I WaterCoG er Limfjorden 
pilotområde, og der testes specifikt med at finde nye metoder 
til inddragelse af lokal viden samt at undersøge, hvordan vi i 
praksis kan arbejde sammen om at skabe forbedrede og mere 
helhedsorienterede vandområdeplaner.

I projektet samarbejder vi med andre projekter/områder i 
Danmark, som søger lokalt baserede løsninger for at udveksle 
viden og høste al den erfaring som allerede findes flere steder 
i landet.
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Lokalt baserede løsninger, som element i vandområdepla-
ner vil først og fremmest medføre at planer bliver baseret 
på netop de lokale forhold som er gældende for et specifikt 
område. Det vil samtidigt kunne skabe et øget engagement 
og ejerskab for de gennemførte planer.  

FORDELE VED LOKALT FORANKREDE 
VANDOMRÅDEPLANER

Af yderligere fordele ved denne tilgang, kan der nævnes:
• Øge kendskab om vandmiljø og de elementer, der 

påvirker det
• Øget dialog og accept blandt involverede parter
• Mere konsensusorienteret implementering 
• Større gennemsigtighed i beslutningsprocesserne



Danske partnere i projektet er Limfjordssekretariatet, Kommunernes Landsforening (KL) og SEGES.
Omkring Nordsøen samarbejdes der med partnere i Tyskland, Sverige, Holland og England.
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