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Opstartsmøde for dannelse af vandløbslaug for Aabenraa Øst 

Opstartsmødet blev afholdt tirsdag den 10. september 2013 hos LandboSyd, hvor der deltog 11 lodsejere, 

samt Johanne Ludvigsen, LHN og Britt Paulsen, LandboSyd, for Sønderjyske Vandløb.  

Der blev enighed om, at der skulle udpeges tovholdere for området nord for Aabenraa og tovholdere for 

området syd for Aabenraa. Vandløbslauget skal fungere som en mail- og erfaringsudvekslingsgruppe, der 

mødes min. 1 gang om året (november). Britt udarbejder en mailing-liste, og hvis man vil være med på den, 

kan man sende en mail eller ringe til Britt på 7436 5079 / bbp@landbosyd.dk 

På mødet blev der valgt to tovholdere for nord og foreløbig en tovholder for syd  

Nord Vagn Fallesen, Nørskovvej 31, Genner, 6200 Aabenraa, tlf. 7469 8713 

 Knud Strøm, Øster Løgumvej 63, Genner, 6200 Aabenraa, tlf. 7469 8741 / 2127 9996 

Syd Peter From Eriksen, Sdr. Hostrup Østergade 40, tlf. 2129 3316 

Der blev aftalt, at forsøge at finde yderligere en eller to tovholdere i den sydlige del. Britt kontakter et par 

lodsejere, som kunne være interesserede. 

Formålet med at udpege tovholdere er, at have nogle personer, der kan repræsentere vandløbslauget ud 

ad til, f.eks. til møde med kommunen. Sønderjyske Vandløbs konsulenter holder årligt møde med 

vandløbsforvaltningerne i Aabenraa og Sønderborg Kommune. Når der er udpeget tovholdere for alle 

vandløbslaugene, kan vi få et møde for laugsformænd / tovholdere med Aabenraa Kommunes tekniske 

udvalg, og få drøftet de problemstillinger, som det ikke har været muligt at løse administrativt, eller som 

skal vurderes mere overordnet. 

På mødet blev der snakket meget om grødeskæring, vandløbsoprensning, beskæring af hegn langs vandløb 

mv.  og diskuteret erfaringer. En havde god erfaring med at få et vandløb målt op af landmåler, hvilket 

havde ført til at kommunen fik vandløbet renset op. Andre havde oplevelse af at det var svært at få 

kommunen til at tage affære. Enighed om at det er vigtigt at være opmærksom på sine vandløb, og tage fat 

i kommunen, hvis man har fornemmelse af at de trænger til oprensning.  

Der var ønske om, at der bliver lavet et årligt møde om vandløb, gerne et møde sammen med Sønderborg 

Kommunes vandløbslaug, da der forventes at være de samme problematikker omkring vandløbene i dette 

område. 

Der var desuden et ønske om, at der kommer en tjekliste på hjemmesiden for dokumentation – billeder, 

opmåling, kontakt til kommune osv. til brug for evt. erstatningssager. Det sørger Britt for. 

  


