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Referat vandløbsmøde Sønderborg Kommune afholdt 26. sep 2013 af Sønderjyske Vandløb v. Ole B. Hansen, 
LRS og Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd  

 
Dagsorden 
Velkomst ved Britt Bjerre Paulsen 

1. Sønderborg Kommune- Kommunes opgaver på vandløbsområdet ved Hans Erik Jensen og Vibeke 

Kuntz 

2. Spørgsmål til kommunen 

Kaffe 
3. Dannelse af vandlaug tovholder/fremtidig samarbejde omkring vandløb 

4. Høringssvar til vandplanerne 

 
Referent Ole Hansen, LRS 
 
Ad.1 Britt bød velkommen og fortalte om baggrunden for Sønderjyske Vandløb, der er et samarbejde mellem 
de 5 landboforeninger i Sønderjylland – Fortalte hvordan vandløbslaug i Sønderjylland er ved at blive 
organiseret. Der er stor forskel fra laug til laug om hvordan de er organiseret. Kan ses på hjemmesiden 
soenderjyskevandloeb.dk. 
Åbenrå Kommune østvendt ønsker at have samarbejde med vandlaug i Sønderborg Kommune, da vandløbene 
ligner hinanden meget. Herefter præsenterede de 37 lodsejere sig. 
 
Ad 2. Vibeke Kuntz og Hans Erik Jensen orienterede fra kommunen ved først at præsentere sig. Kommunen 
vedligeholder de kommunale vandløb og hjælper hvis der opstår konflikter i private vandløb. Opretter 
reguleringssag hvis der kommer henvendelse fra lodsejere. Har arbejdet meget med projekter om at 
nedklassificere vandløb, med henblik på overdragelse til lodsejerne. Ved start var 200 km i spil; nu er der 100 
km tilbage. I 2014 kommer vandløbsoprensning i udbud. Viste kort over Sønderborg Kommune hvor staten 
med Vandplanerne har pålagt kommunen at lave ændringer. Vandplaner er igen sent i høring, med 
høringssvarfrist 23. dec. 2013. Der arbejdes med ca. 40 projekter. De økonomiske og de miljømæssige 
konsekvenser for de enkelte projekter er ved at blive beregnet. Der er i alt ca 490 km vandløb, hvoraf ca 290 
km er rørlagte. Viste hvor forskellige regulativer kan se ud. Består normalt af en bundkvote og en bundbredde. 
Naturbeskyttelsesloven står over vandløbsloven, hvilket kan give problemer mht vedligeholdelsen. Ved 
grødeskæring er det lodsejerens opgave at fjerne grøden fra brinken. Kommunen arbejder på at få vandløbene 
indtegnet på kort på nettet, og tager tilløb til en revision og harmonisering af regulativerne. 
 
Ad 3. En del spørgsmål om diverse konkrete sager. Generelt klager om manglende oprensning de sidste år. 
Var bedre inden kommunesammenlægningen. Vandløb er til for at lede vand væk er lodsejerens generelle 
holdning.  
 
Ad 4.  Der blev ikke dannet egentlig laug, men alle deltagere bliver skrevet på Sønderjyske Vandløbs 
hjemmeside. Der bliver også sat på hvilke vandløb den enkelte er tilknyttet. Ved manglende grødeskæring skal 
der henvendes til kommunen. Hvis grødeskæring ikke er udført tilstrækkelig, så ret henvendelse hurtigst muligt 
til kommunen. Hvis man er i tvivl om regulativet er overholdt, så ret konkret henvendelse til kommunen. Gerne 
et par lodsejere i fællesskab. Sønderjyske vandløb indkalder til fællesmøde oktober 2014 for alle interesserede. 
Indspil fra de enkelte vandløb ønskes. 
 
Ad 5.  Britt gennemgik vandplaner og hvorledes der kan laves indsigelser. Frist er 23. december 2013.  

 

 

 


