
 
 
 

Løgumkloster 9. september 2013 
 
 
 

Referat af vandløbsmøde for formænd og næstformænd for fælles vandløbslaug for 
hele Brede Å systemet. 
 
Mødet blev afhold torsdag den 29. august kl. 13.00-15.00 i kantinen ved 
Landbrugsrådgivning Syd, Guldagervej 2, Løgumkloster. 
 
Deltagere: 
Kristen Fromsejer, Brede Å Nord, Niels Thomsen, Brede Å Øst, Martin Hansen, 
Fiskbæk/Skallebæk, Leif H. Andersen, Smedebæk/Kisbæk, Klaus Nørregård Petersen, 
Smedebæk/Kisbæk, Asger Petersen, Sønderjyske Vandløb og Ole Hansen, Sønderjyske 
Vandløb  
 
 
Dagsorden. 
 

1. Arbejdet i de enkelte lodsejerudvalg. 5 min oplæg fra hvert udvalg. 
2. Fælles grødeskæringstermin, erfaringer 
3. Referat af møde afholdt 21. august. (se nedenunder) ved Ole Hansen 
4. Det fremtidige arbejde. 
5. Næste møde 
6. Evt 

 
AD. 1. Brede Nord. Har holdt et udvalgsmøde. Har lavet et forslag til kommune om at få 
ændret et vandløbs strømretning ved røgelstrømmen. Har endnu ikke fået svar. Brede Å 
syd. Ingen mødte op. Brede Ø Øst. Har ikke holdt møde, men Niels Thomsen har været i 
dialog med kommunen om starttidspunkt for grødeskæring. Fiskbæk/Skallebæk. Har holdt 1 
møde med få fremmødte. Har lavet et par klager over manglende oprensning, som er sendt 
til kommunen. Smedebæk/Kisbæk. Har holdt 1 møde. Har lavet et par klager over 
manglende oprensning, som er sendt til kommunen.  
 
AD. 2. Positiv at der er kommet fælles grødeskæring, men det skal overvejes, at når der 
startes tidlig med grødeskæring, så kan det give problemer med genvækst. Det er endnu 
ikke faldet meget vand i år, så det er svært at vurdere. 
 
AD. 3 Der har været afholdt første møde mellem kommunen og Asger Kristensen, SLF, 
Johanne Ludvigsen LHN.(ny for Anne Katrine Thomsen) og Ole Hansen LRS om mulige 
tiltag for ændret afvanding, højvandspumpe ny sluse mv. Det blev her besluttet, at der i 
første omgang skal ses på muligheder for tiltag vest for hovedvej 11 og under kvote 3,0 m 
(Ballum Enge). 
 
AD. 4 
Det blev besluttet at der fremover skal holdes ét årligt møde hvor formænd og næstformænd 
for hele Brede Å systemet indkaldes. Ole Hansen Sønderjyske Vandløb indkalder. Afholdes i 



november måned. Desuden ønskes der afholdt et fælles møde mellem alle laugsformænd og 
næstformænd for vandlaug i Tønder kommune. Mødet ønskes afholdt som et fællesmøde 
med teknikere fra Tønder Kommune i første halvdel af mødet og anden halvdel ønskes 
afholdt uden kommunens medvirkning. Mødet ønskes afholdt i februar. Sønderjyske vandløb 
indkalder. 
Arbejdet i de enkelte laug skal som udgangspunkt foregå uden Sønderjysk Vandløbs 
medviren. Det er vigtigt at der bliver indkaldt til møder, således at alle lodsejere føler at der 
sker noget. Evt referater kan sendes til Ole Hansen, som derefter vil få lagt det ind på 
Sønderjyske Vandløbs hjemmeside. Hvis der ønskes hjælp til indkaldelse mv. så kontakt Ole 
Hansen. 
 
AD. 5. Der indkaldes til næste møde midt i november, hvor der skal tages stilling til om der 
skal laves fælles indsigelse mod vandplanerne. (deadline 23. december). 
 
AD 6 
Sønderjyske vandløbs hjemmeside fungerer endnu ikke optimalt. Der arbejdes på sagen. 
Hvis der er noget som ønskes medtaget, så send det til Ole Hansen  
 
 
Referent 
 
Ole Hansen 
Planteavlskonsulent 
73742031      obh@lrs.dk 

mailto:obh@lrs.dk

