
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Referat 3. møde for vandlauget til Smedebæk og Kisbæk, 
 
Afholdt onsdag den 12. november kl. 10.00-11.30 hos Landbrugsrådgivnings Syd, 
Guldagervej 2, Løgumkloster.  
 
 
Deltagere:  Leif Andersen, Klaus Petersen, Nicolaj Jensen, Dirk Matzen, Andreas Hansen, Morten 
Nielsen og Ole Hansen, SDR Vandløb. Afbud Henry Ågård. Poul Steffensen ikke mødt. 
 
 

Dagsorden 
1. Oprensning nedre Kisbæk  
2. Grødeskæring 2014. Erfaringer 
3. Indberetninger til kommune App fra Danske Vandløb 
4. Fremtidige tiltag fra Tønder kommune vdr Brede Å. 
5. evt 

 
Add1. 
Ole Ottesen, Tønder Kommune var inviteret vdr 
oprensning af det nedre af Kisbæk ved overgang til 
projektet med slyngninger af Kisbæk til Mølledammen. 
Nye målinger af vandføringsevnen viste at det kniber 
med at regulativet er overholdt, svarende til at vandet 
står ca 3 cm for højt ved en vandføring på 1000 l. pr 
sekund. Beregnet ved målestation ved vejoverkørsel 
ved Branderupvej. 
Kommunen vil være OBS på oprensning i det øverste 
stykke af slyngningsprojektet, samt evt nygravning på de 
ca første 100 meter af slyngningsprojektet. Tæt dialog i 
foråret 2015 med udvalget (Nicolaj Jensen) forsøges, 
således at afstrømningen kan forbedres tilstrækkeligt 
 
 
Add 2. 
Der var generelt tilfredshed med grødeskæring/oprensning. Henvendelser til Kommunen bliver 
fulgt hurtigt op. Diskussion om hvornår grødeskæring skal starte. Man er klar over at (for)tidlig 
grødeskæring kan give problemer for sene afgrøder (Majs).  
 
Add 3. 
Indberetninger foregår ikke automatisk. Henvend til Ole Hansen, hvis rapport skal sendes til 
kommunen. Hvis der ønskes lavet en rapport kan henvendelse ske til Ole Hansen 

 
 
 



Add 4. 
Tønder kommune har i 2015 afsat midler til udarbejdelse af hydraulisk afstrømningsmodel for hele 
Brede Å systemet. Beregningerne forventes at blive udarbejder af ekstern virksomhed efter udbud. 
Resultat forventes klar ultimo 2015. Herefter kan der komme gang i politiske drøftelse om evt tiltag 
hvis der er ønsker/krav om forbedringer, under skyldig hensyntagen til fremtidens udfordringer med 
global opvarmning, havvandstigninger og øget nedbør, herunder forventninger om flere og 
kraftigere skybrud.t  
 
Add 5 
I foråret ved grødeskæringens start søges afholdt et Åstedsmøde med kommunen vdr . 
grødeskæring af nedre Kisbæk. 
I oktober 2015 indkaldes til orienteringsmøde for alle lodsejere med jord der afstrømmer til 
Smedebæk Kisbæk. Her foretages valg til nyt udvalg.  
 
Næste møde afholdes nov 2015. 
 
Referent Ole Hansen, 
 73742031  
l  obh@lrs.dk 
 
 
 


