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Til
Niels Erik Vedel.
Jeg beder dig videresende følgende til alle vandrådsmedlemmer med vedhæftede straks.
Mvh. EUH

Til alle vandrådsmedlemmer.
Jeg har læst sekretariatets referat af vores møde d. 25. oktober 2017.

Referatet afspejler så godt som intet af de synspunkter, der kom frem på mødet fra mange forskellige sider
om det igangværende vandrådsarbejde.
Alle kom med deres større eller mindre frustration over opgaverne udstukket fra centralt hold, og udtrykte
magtesløshed og at de meste var uforståeligt.
Der var ikke en eneste der gav udtryk for, at man var i stand til at løse Naturstyrelsens og DCEs stillede
opgaver. Fundamentet var ganske enkelt ikke til stede og ingen kunne forklare - andet end at opgaven
var udstukket fra overordnede myndigheder.

Et væsentligt punkt på mødet blev det af ministeren skrevne brev til alle landets vandrådsmedlemmer,
dateret 8. september 2017, og udsendt til alle vores vandrådsmedlemmer d. 11. september 2017.
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I brevet fortæller Esben Lunde Larsen, om opgaven for vandrådene:

Sidste afsnit side 1: ”Opgaven for kommuner og vandråd er at karakterisere vandløbenes fysik samt
vurdere, hvilken restaureringsindsats der vil være nødvendig for opnåelse af god økologisk tilstand, og
hvilken vandstandsstigning som skønnes at følge heraf.”

På spørgsmålet om nogen i vandrådet havde fulgt denne opgave, formuleret af ministeren, var svaret nej.
Ingen, incl. sekretariatet, gav udtryk for at de havde forstået denne opgave. Og sekretariatet havde ej heller
i de modtagne indsigelser/ændringer, om ud og ind i vandplanerne, set dem begrundet med ministerens
opgaveformuleringer.
Dette er en katastrofe, at samtlige danske vandråd i den grad er blevet ført bag lyset og gjort til grin.

Hvor har vores sekretariat været i denne proces, hvor de har haft ansvaret for at vejlede og samle trådene?

Jeg anmoder om, at der straks udarbejdes et korrekt, udførligt referat fra mødet, som afspejler samtlige
synspunkter fra alle sider.

Endvidere en redegørelse for hvorfor sekretariatet ikke fra begyndelsen har redegjort for ”den rigtige”
opgaveformulering. Og samtidig hvorfor sekretariatet forholdt sig passivt til ministeren brev af 8. september
2017 og videresendte det - uden kommentarer.

Mvh. Erik Ugilt Hansen.
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