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Fællesmøde 1, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune 

Mødet blev holdt den 5. marts 2014 i kantinen ved Landbrugsrådgivning Syd. 

 

Mødedeltagere i forhold til vedlagte liste. 

Referat: 

1. Grødeskæring og sandopgravning ved Tønder Kommune 

Tønder Kommune:  

Grødeskæringen er gået godt i årets løb, der var dog lidt problemer midt på sommeren, hvor det 

var meget tørt og derfor ikke ret meget vand i nogle af vandløbene. For at grødebåden kan sejle er 

der behov for en vis vandstand i vandløbet. Vandet kom dog senere og grødeskæringen blev 

foretaget indenfor den fastsatte termin, men ikke præcis på det ønskede tidspunkt. Det bevirkede 

at entreprenørerne måtte flytte lidt rundt, men det lykkedes at holde arbejdet i gang i hele 

perioden, så der ikke var perioder hvor entreprenørerne lagde stille. 

 

I forbindelse med oprensningen i vandløbene fører maskinføreren journal over alle vandløb og 

derudfra foretages opmålinger af vandløbene. 

 

Med hensyn til sandopgravning, så har der generelt været flere henvendelser end tidligere og 

Tønder Kommune har valgt at forhøje budgettet til fjernelse af sand fra vandløbene.  

Opgravning af sand bliver altid foretaget efter regulativet. Den regulativmæssige bundkote måles 

ud med GPS, ligesom bredden af strømrenden fastsættes i forhold til regulativet. Derfor vil der 

sommetider ligge sand tilbage i vandløbet efter opgravningen.  

En var forundret over, at det kom bag på kommunen at der kommer sand i vandløbet. Tønder 

Kommune siger dog, at det ikke er overraskende, da der de sidste 10 -15 år er skåret med mejekurv 

og betyder flere sandaflejringer i vandløbene. 

Kommunen opfordrer til, at der fortsat kommer indmelding til kommunen om problemer i 

vandløbene fra lodsejerne. 

  

Der er forslag om, at der sker en pejling af bundkote i forbindelse med oprensningen. Kommunen 

siger at det endnu ikke er teknisk muligt, da det vil stille store krav i forhold til udstyret og det vil 

samtidig kræve at entreprenøren holder helt stille for hver pejling. Det vil derfor være en meget dyr 

løsning i forhold til nuværende metode. Men det vil taget med i overvejelserne i forbindelse med 

fremtidige udbud af opgaven. 

 

Der er forslag om, at hele kommunens vandløb gennemgås systematisk, kommunen oplyser at der 
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hvor der er erfaring for problemer er der sat en systematik i gang og der pejles ofte på kendte 

problemsteder. 

  

Kontrakten med entreprenørerne er udløbet med årsskiftet, men kontrakten genforhandles på 

samme betingelser og der er givet tilsagn om, at entreprenørerne er interesserede i at forsætte. 

Der er mulighed for at forlænge med 2 år, således at de samme entreprenører kører i max. 4 år, 

herefter skal der foretages en ny licitation. Kommunen vurderer, at det er en fordel for alle at 

fortsætte med de samme entreprenører 2 år mere, da der altid er opstartsproblemer. 

Som følge af det vil der kunne forventes den samme vedligeholdelse af vandløbene i 2014. 

 

Fra 1. juli 2013 er der indført fælles grødeskæringsterminer i hele Tønder Kommune, de 6 gamle 

kommuners grødeskæring er nu kommet til at hænge sammen. Samtidig er der nu mulighed for at 

starte grødeskæringen i juli. Et laug melder ud, at stemningen er positiv omkring den nye 

grødeskæring. Der er hurtig reaktion fra kommunen når man henvender sig. 

 

Asger henviser til at maskinførerne burde have plantekendskab, da det ikke er alle planter der er til 

skade for afvandingen af vandløbene. 

Men kommunen siger, at opdraget i øjeblikket er, at der skal skæres grøde, helt uden skelen til 

hvilke plantetyper.  

 

Vandrådet: 

Der skal nedsættes et vandråd, som skal være med til at sikre en bedre demokratisk proces 

omkring vandløbene. 

Vandrådet skal komme med gode råd til vandløbsindsatsen i ”vandløbskassen” og kun der. 

Kommunerne skal være sekretariat for vandrådene og der skal være et vandråd og et sekretariat 

for hvert vandløbsopland. Tønder Kommune skal være sekretariat for Vidå-Kruså og Esbjerg 

Kommune for Vadehavet. 

Opgaveformuleringen fra Naturstyrelsen kommer til kommunerne den 1. april 2014. Først der 

kender kommunerne den endelige opgave. Det bliver ikke klassificeringen at vandrådet skal 

koncentrere sig om, det gør staten. Staten vil fortælle vandrådene præcis hvilke input de vil have 

fra Vandrådene. 

Fristen for at indstille medlemmer til Vandrådene er nu overskredet og kommunen har modtaget 

forslag, herefter skal kommunen sammensætte rådet så det består af max. 20 medlemmer og med 

en ligelig fordeling. Den ligelige fordeling henviser til en ligelig fordeling mellem erhvervs- og 

naturinteresser.  

Vandrådet får en meget koncentreret arbejdsindsats, hvor vandrådet skal være klar til, at der kan 

startes en politisk behandling inden sommerferien, det betyder at størstedelen af vandrådets 

arbejde skal være afsluttet inden sommerferien. Der skal afleveres et fælles input inden oktober til 

Naturstyrelsen. Naturstyrelsen kan herefter bruge inputtene eller lade være.  

Der er målsat ca. 19.000 km vandløb, heraf opfylder ca. 8.000 km vandløb allerede nu 

målsætningen. Og det bliver derfor ca. 10.000 km vandløb, som Vandrådene skal komme med input 

til. 

Der er kritik af, at indflydelsen via Vandrådene bliver så begrænset, men både kommunen og SVL 
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henviser til, at selvom det er en begrænset lokal indflydelse vi får gennem Vandrådet, så er det 

vigtigt at bruge denne mulighed bedst muligt.  

Der henvises til, at vi har en fordel i det sønderjyske, da vi allerede nu er organiseret igennem 

Sønderjyske Vandløb og derfor har et formaliseret samarbejde omkring vandløbene, som kan 

bruges i processen med, at få de gode ideer videre til Vandrådene. 

 

Øvrige punkter: 

Der spørges til en hydraulisk beregning af vandløbene i kommunen. Kommunen har stillet sig 

positiv overfor at sætte midler af til en sådan beregning. Det er sket i forbindelse med, at der har 

været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tønder Kommune og Sønderjyske Vandløb  til at kigge 

på Brede Å oplandet. Pengene er ikke sat af i 2014, men der er en forventning om, at der bliver 

afsat et beløb i 2015. 

 

Flere kommenterer klimaproblematikken, hvor vi kan forvente yderligere vandmængder. 

Kommunen henviser til Vandmiljøplan 2, hvor emnet klima og afvanding forventes at blive et 

punkt, endnu er der ingen økonomi til at håndtere problematiken. 

 

Forslag til at der etableres smallere strømrender i vandløbene så der kan opnås en større hastighed 

i vandløbene og dermed en selvrensende effekt. Kommunen henviser til, at det måske netop kan 

blive en del af den ændrede vedligehold, som Vandplan 1 stiller krav om.  

 

Sandfang blev vendt. Kommunen oplyser, at der ikke er ret mange lovlige sandfang i kommunen, 

eller i hvert fald er der ikke ret mange sandfang der har været igennem en sagsbehandling. 

Der bliver henvist til at der er problemer med sandbanker i Sønderå og kommunen siger, at det 

godt kan være tilfældet og at de gerne vil kigge på det. Men at vi samtidig skal være 

opmærksomme på, at der godt kan være sandbunker i vandløbene, hvor regulativet alligevel er 

overholdt. Der kan være en strømrende udenom sandbankerne, som svarer til regulativmæssig 

bredde og dybde og så vil sandbankerne ikke blive fjernet. Men der sker altid en opmåling i 

forbindelse med en evt. fjernelse af sand fra vandløbene. 

I det hele taget anbefaler Miljøstyrelsen, at man bekæmper sandflugten ved kilden og ikke løser det 

ved etablering af sandfang. 

 

Kommunen oplyste, at de i øjeblikket arbejder på at udarbejde en folder, som giver svar på de 

hyppigste spørgsmål omkring private vandløb, folderen vil kunne findes på kommunens 

hjemmeside efterfølgende. 

 

2. Status Sønderjyske Vandløb ved Ole Hansen 

Der er nu dannet 35 laug og alle burde nu være dækket ind. Der er etableret nogle store laug mod 

øst og nogle mindre mod vest.  

Hjemmesiden www.soenderjyskevandloeb.dk bruger vi til samle alle informationer omkring 

vandløb. Målet er, at hjemmesiden skal give den letteste adgang til oplysninger om vandløb i 

Sønderjylland.  

Alle vandløbslaug er lagt på hjemmesiden og man kan se, hvem man kan kontakte omkring de 

http://www.soenderjyskevandloeb.dk/
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enkelte laug, ligesom man kan se mødereferater fra laugene. Der er tilknyttet en konsulent til hvert 

laug fra Sønderjyske Vandløb. I Tønder Kommune er det Ole Hansen LRS, Asger Kristensen SLF og 

Johanne Ludvigsen LHN. 

Der er lavet aftale i Sønderjyske Vandløb om, at konsulenterne har mulighed for at deltage i 1 

møde i hvert laug og at konsulenterne deltager i møderne med kommunerne. Herudover betaler 

laugene, hvis man ønsker hjælp fra en konsulent. 

 

3. 3 – 5 minutters oplæg om arbejdet i de enkelte laug. 

Rejsby og Vester Åbølling Bæk 

Der er afholdt 2 møder i 2013. Nogle var lidt opgivende i forhold til at protestere imod 

vandplanerne. Men man blev enige om, at lave et fælles høringssvar og nogle lodsejere betalte i 

fællesskab. Der overvejes i øjeblikket om der skal laves en forening med kontingent, da man så ville 

have mulighed for at lave en fælles indsats uden at skulle hente penge til det enkelte projekt. Der 

er godt 20 medlemmer af lauget. 

Brøns Å 

Der har været afholdt et møde i 2013, der er betalt for en indsigelse til Vandplanen. Der er ikke 

stiftet en forening. Der er 4 medlemmer af lauget. 

Brede Å 

Der er dannet 5 underlaug. Der er afholdt et fællesmøde i 2013 og der er lavet et fælles høringssvar 

for hele området. Der er aftalt, at Ole Hansen indkalder til et årligt fællesmøde for Brede Å. 

Lauget forventer, at kommunen laver en hydraulisk beregning for hele oplandet. 

- Brede Å nord 

Der er generelt tilfredshed med grødeskæringen og entreprenørerne er blevet gode til at tage sand 

op. Der er størst bekymring i forhold til klimaændringerne. Håber at kommunen prioriterer 

indsatsen ud fra klimaændringerne. 

Lauget har bedt om nedlæggelse af en vandløbsstrækning, men kommunen mener, at det kræver 

en behandling efter § 62 og sagen ligger stille lige nu, der arbejdes på nedlæggelsen politisk. 

Med hensyn til udarbejdelse af fælles høringssvar opfordrer lauget til, at Sønderjyske Vandløb 

sætter et beløb af til dette. Mener ikke det er de enkelte laug og dermed lodsejere der skal have 

denne udgift. 

- Brede Å syd 

Der er ikke holdt møder i lauget, men lodsejerne er gode til at komme med input.  

- Ballum Marsk 

Der arbejdes med 2 m bræmmer, som er helt forkert. Lauget har brugt en anden konsulent, ikke en 

konsulent fra Sønderjyske Vandløb. 

- Brede Å øst 

Der blev afholdt møde i sidste måned, hvor der skete en afstemning i forhold til dette møde med 

kommunen. Der er 8 lodsejere i lauget. 

- Fiskbæk/Skallebæk 

Der er afholdt et møde sidste sommer, hvor 2 mødte op. Der er fastsat et nyt møde til den 18. 

marts. Lauget har haft kommunen med ude ved et vandløb, hvor det viste sig, at det var manglende 

vedligehold der var problemet. 

Vær opmærksom på, at der skal klages inden 14 dage efter oprensning hvis der er problemer, ellers 
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kan kommunen ikke sende opgaven tilbage til entreprenøren.  

- Smedebæk/Kisbæk 

Her er der sendt skemaer ud til alle lodsejere og de er blevet brugt flittigt af lodsejerne, de er 

samlet og Ole Hansen har sendt dem videre til kommunen. 

Der vil fremover blive holdt 1 årligt møde i lauget. Der er god tilslutning til møderne, der er 8-9 

medlemmer af lauget. Lauget har indsendt høringssvar på Vandplanerne. Lauget efterlyser 

nyhedsbreve. 

Vidåen 

- Digelauget 

Digelauget har bestået i ca. 75 år og alt er sat i sit eget system. Der er aftale om møder med 

kommunen.  

Digelauget afvander ca. 10.000 ha, der betales til digelauget pr. ha og efter niveau ca. 188 kr./ha. 

Der er i alt 5 pumpestationer med nogle meget dyre pumper med stor kapacitet. 

- Arnå 

Der er nedsat en bestyrelse, men der er fravalgt at lave en forening med generalforsamling. I 

fremtiden forventes lauget at komme til at fungere som Smedebæk/Kisbæk. 

-Hvirl Å vest 

Ingen repræsentanter fra dette laug. 

- Grønå / Slogså 

Ingen repræsentanter herfra. 

-Abild og Omegn 

Lauget har 6 medlemmer. Vandløbene er ret forsømte i dette område fra Kommunens side, der er 

mange træer i vandløbene. Men nu er der blevet renset op. 

Der er lavet fælles høringssvar til Vandplanen. 

- Sønderå / Gammelå 

Der er dannet en bestyrelse og der blev afholdt generalforsamling i aftes den 4. marts 2014.  

Det meste af vandløbene ligger i Aabenraa Kommune. Lauget opfattelse er, at der gøres mere for 

vandløbene i Tønder Kommune. Der nu renset meget kraftigt op i vandløbene i Aabenraa 

Kommune efter, at der har været et politisk pres for at få renset op. Det er Aabenraa Kommunes 

folk der har renset op og lauget mener ikke de er så dygtige, da oprensningen er blevet meget 

hårdhændet. 

Lauget fortalte om et tidligere projekt, hvor der er blevet plantet på sydsiden af vandløbet for at 

undgå grødevækst og det hjalp meget på grødevæksten, men nu er problemet at der ikke er fulgt 

op med vedligeholdelse af beplantningen, som nu giver problemer i vandløbet. 

 

4. Dannelse af vandråd ved Asger Kristensen 

Som sagt tidligere så kender vi endnu ikke Vandrådenes opgave. Men generelt for alle vandløbene i 

Vidå-Kruså og Vadehavet, så er det manglende fald i vandløbene. Problemet med fald kan kun 

afhjælpes ved at etablere sumpområde. 

Den endelige udpegning til vandrådet foretager kommunerne, men de forskellige organisationer 

har indstillet medlemmer til rådene. 

For L&F er indstillingen: 

Vidå – Kruså Asger Kristensen SLF, suppl. Ole B. Hansen LRS 



6 
 

Vadehavet Per Vinther, Jysk Landbrugsrådgivning 

Lillebælt/Jylland Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd 

 

For Sønderjyske Vandløb er indstillingen: 

Vidå – Kruså Harro Marquardsen LHN og suppl. Ole Hollænder LHN 

Lillebælt/Jylland Thomas Hansen KHL og suppl. Mogens Westen, KHL 

Vadehavet Asger Kristensen SLF og suppl. Ole B. Hansen 

 

For Danske Vandløb er indstillingen: 

Vidå – Kruså Torben Heisel og suppl. Andreas Bonde 

Lillebælt/Jylland Torben Heisel og suppl. Andreas Bonde 

Vadehavet Svend Åge Stenholdt Familielandbruget og suppl. Henrik Petersen 

 

I øjeblikket ser det ud til at Natur- og Landbrugskommissionens arbejde er sendt til hjørnespark og 

er sendt helt ud af det politiske billede i forbindelse med det seneste ministerskifte. Ellers et rigtig 

godt arbejde kommissionen havde lavet. 

Reelt er den eneste indflydelse vi har i sigte lige nu deltagelsen i Vandrådene. Så vi må tage 

opgaven meget seriøst og vi er godt organiseret i Sønderjylland i kraft af vandløbslaugene og 

Sønderjyske Vandløb til at komme med et kvalificeret input. 

Et forslag om, at der også kommer hydrologer med i vandrådene. 

Kommunerne beslutter endeligt, hvem der skal være med i Vandrådet ud fra en ligelig fordeling. 

Landbruget vil følge tæt, hvem der kommer med og ikke kommer med. 

Der er planer om, at der skal dannes undergrupper for repræsentanterne i Vandrådet, for at få 

mest mulig indflydelse på den korte tid og dele og støtte hinanden med gode ideer. 

 

5. Næste møde 

Der opfordres til, at Å-manden kommer med til mødet næste år.  

At mødet gøres længere og bliver på 3 timer, så der er bedre tid til at snakke med kommunen.  

Kommunen opfordres til, at strukturere deres indlæg lidt mere og komme med eksempler på 

udfordringer og løsninger i vandløbene.  

 

Evt. 

Asger oplyste om, at der er lavet høringssvar på Klimatilpasningsplanen fra Tønder Kommune. Muligt at 

se høringssvaret ved at henvende sig til Asger Kristensen ask@slf.dk  

Vi skal være opmærksomme på, at hele Danmark er skannet for § 3 områder og der er derfor udpeget 

endnu flere områder. God ide at tjekke om ens egne arealer er blevet registreret som § 3. Det er ikke 

sikkert at man kan undgå registreringen, men det er overvejelse værd. 

Danske Vandløb har udgivet en App til registrering af problemer i vandløbene. Sønderjyske Vandløb 

arbejder med at få App’en til at fungere helt rigtigt. 

 

Referent: Johanne Ludvigsen 

mailto:ask@slf.dk

