
Vandløbsmøde Fjelstrup Kro  

Haderslev nord/øst-Sillerupbæk 

På Fjelstrup Kro d. 24-02-2014 kl. 19:30 

Dagsorden: 
 

1. Opsamling på laug 
2. Høringssvar på vandplaner 
3. Næste generation af vandplaner 
4. Vandråd 
5. Projekt BufferTech og Vådområdeprojekt 
6. Nyt fra kommunerne omkring jer 
7. Evt. 

 
1. Der er lige nu ikke de store problemer, omkring vandløb i Haderslev nord/øst, men lidt problemer med 
træer/buske og nedsunkne dræn. Haderslev Kommune er lige nu, i gang mede at beskære træer/buske 
langs vandløb i området. 
Der er interesse for at få ”Vandløbsregulativ” for div. vandløb i området, dette skaffer Asger. 
 
2. Asger fortalte kort om hørings processen for 1.genneration af vandplaner og, at der var sendt et 
høringssvar ind. 
 
3. Asger gennemgik kort, at 2.genneration af vandplaner er i gang og processen omkring. 
 
4. Vandråd er en del af dette og der bliver brugt en del ressourcer på dette, fra de forskellige 
organisationer, der har mulighed for at deltage i disse. Kravet for at være med er, at organisationen har 
interesse i vand, afvanding og tilstanden i vandløb.  
Der er 23 vandoplande i Danmark, hvor der er mulighed for, at etablere et vandråd og det er der blevet 
indstillet fra landbrugets side. Der skal i vandrådene være en ligevægt af interesser. 
Britt B. Poulsen fra LandboSyd og Thomas Hansen KHL sidder i vandråd Lillebælt/Jylland og Asger sidder i 
Vidå/Kruså og vadehavet. 
Der blev aftalt, at lade KHL og LandboSyd være dem der repræsentere Haderslev nord/øst i vandråd 
Lillebælt/Jylland 
 
5. Asger fortalte kort om BufferTech, som er et projekt om intelligente randzoner, bioenergi og 
biodiversitet i samarbejde med bl.a. Aarhus universitet, VFL og Sønderjysk Landboforening. Projektet bliver 
forsøgt etableret langs Sillerupbæk eller Aller Å. 
 
6. Asger oplyste fra de forskellige Kommuner, at der er og kommer Kommuneplaner, Klimaplaner og 
spildevandsplaner i høring og disse bliver der svaret på efter behov. 
At hele Danmark er blevet screenet for § 3 natur, og at Kommunerne nu skal tjekke disse arealer, med 
henblik på et besøg hos lodsejer, hvis der bliver fundet problemer ved den administrative gennemgang. 
8. Der blev foreslået at etablere en erfagruppe, hvor lauget invitere politikere og Kommunens 
medarbejdere ud, for at se forholdene sammen.(Laug kontakter Asger) 
  
 



 


