
     Sønderjyske vandløb 
               Vandløbslaug for Gram å med tilløb 
     d. 6.6.2013 
Til Vandløbslauget 
 
Hermed følger et kort referat af mødet  
torsdag d. 6. juni kl 19.30 hos Carsten R. Hansen, Spidsvej 4, 6560 Sommersted 
 
Dagsorden: 

1. referat – kommentarer 
2. siden sidst og gennemgang af de lister vi skulle lave. Det drejer sig om de lister med navne på 

lodsejere, der bor ved de forskellige vandløb. 
3. Aftale om hvem der aflevere breve og modtager navne og mailadresser for de lodsejere, der vil 

være med. 
4. Asger orientering om samarbejdet med kommunerne og hvor vi starter nu. 
5. evt  

 
 
ad. 1. Kort referat. Ingen bemærkninger 
ad.2. Alle har været i gang med listerne, så stor ros og tak for det. Listerne samles af undertegnede og 
sendes til Asger, som derefter udarbejder udleveringsark med navn og adresse. Vi forsøger at blive færdige 
inden slutningen af næste uge. Derefter vil I alle få et antal ark til aflevering i postkasser til de enkelte 
lodsejere.  
Ad. 3.Brevet til lodsejerne rettes til med logo, Asgers mail, evt. mulighed for at skrive jeres navn på som 
afsender, og at faktura udsendes fra SLF hvis man vil støtte det arbejde lauget udfører sammen med Asger.. 
Desuden opfordres til indsendelse af mail til en mail ads. Hos SLF, så der nemt kan udsendes orientering til 
lodsejere ved Gram å med tilløb. Desuden medsendes ark til udfyldelse af lodsejer.  
Ad. 4. Det er vigtigt at samarbejdet med kommunerne kommer op at stå nu. Især Vejen kommune, som skal 
have alt vedr. den gamle Rødding kommune op at stå. Haderslev Kommune har der været møde med. Det 
bliver ikke nemmere fremover med vandplanerne.  
De målsatte vandløb skal ned klarificeres, hvis det er muligt. Spørg Asger, hvis I er i tvivl. Tallet skal være 5 
eller derunder (vandløbs fauna indeks).  
Henvisning til hjemmeside: Danmarksmiljøportal.dk  
Og så snakkede vi om alt muligt vedr. vores opservationer . Det opfordres stærkt til at tage billeder af 
vandløb og oversvømmelser eller tørlagte grøfter i løbet af året, og datere billederne.  
Ad. 5. Muligheder for pleje af fugtige arealer. Link sendes senere.  Asger går en tur ved Jels å sammen med 
Karl Hansen, Ole Nyhøj, Klaus Hansen og undertegnede. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Kirstine Lauridsen   
Mojbølvej 14 
Mobil 20436104 
 


