
 
 

 
 

Løgumkloster 13. november 2014 
 
 

Referat af møde mellem Tønder Kommune TK og Sønderjyske Vandløb SV afholdt 13. 
november 2014. 
 
 
Til Stede.  Lise Lotte Petersen, LLP, Kirsten Kerrigan, KK, Per Jepsen PJ og Jørgen 
Nicolaisen JN, Tønder Kommune, samt Johanne Ludvigsen JL, Asger Petersen AP og Ole 
Hansen OH (Mødeleder/referent), Sønderjyske vandløb.  
 
 

Dagsorden 
1. Grødeskæring 2014. Erfaringsudveksling. 
2. Randszoneordning, sådan skal den administreres. 
3. Træer buske, hvordan indberettes til kommunen? 
4. APP. DV-vandløbstjek gennemgås. 
5. Fælles møde med lodsejerudvalg i marts. 
6. Næste møde 

 
Add 1. 
Generel tilfredshed med grødeskæring 2014. Laugene er klar over problemer med, at tidlig 
grødeskæring kan give rigelig genvækst. Optimal tidspunkt er svær at finde. Problemet tages 
op på mødet til marts med Laugene. Der skal være ny udbudsrunde til 2016 mht 
grødeskæring. OH gjorde opmærksom på at GPS- teknologi bør overvejes. Samt 
dokumentation for udført arbejde. 
 
Add 2. 
Stor usikkerhed for alle, hvor der skal være randzoner. 2 kort findes. Et kort er fra 
Naturerhvervsstyrelse og ét er fra miljøstyrelsen med Randzonebærende vandløb. Navnlig i 
marskområder er der stor forskel. Det er sandsynligvis miljøstyrelsens kort som bliver 
gældende. 
Randzonekortene indeholder en del fejl, både med hensyn til randzoner og vandhuller. 
Henvendelse herom kan ske til Tønder Kommune. Tønder Kommune vil snarest sende en 
vejledning om, hvorledes de gerne vil have henvendelserne til at ske.(se efter referatet). Det 
er vigtigt, at der er præcis beskrivelse af ønsker til rettelse med begrundelser. Kommunen vil 
herefter tage stilling til henvendelsen og give besked tilbage til ejeren. Når det bliver muligt, 
vil kommunen herefter indberette via det elektroniske system, således at det kan blive 
korrekt. Det er uvist om ændringerne vil slå igennem til ansøgningsrunden 2015. 
 
Add 3. 
PJ sagde at både entreprenører og lodsejere henvender sig vdr buske og træer. Herefter 
undersøger kommunen sagen og sørger for at nødvendig beskæring/oprydning sker. Aftale 
om hvor materialet skal placeres aftales individuelt hver gang med den enkelte lodsejer. Ved 
henvendelse er det vigtigt at være præcis, mht placering omfang mv. Kommunen prioriterer 
når der er mange henvendelser. Og om beskæring er nødvendig. 
 



 
Add4. 
OH gennemgik kort DV-vandløbstjek. Rapport herfra må gerne bruges ved henvendelse til 
kommunen. Det er igen vigtigt at placering er entydig og præcis; herunder hvem der har 
sendt henvendelsen. OH omtalte system fra Sønderborg Kommune (Giv et Tip) hvor man 
direkte via App/Smartphone kan sende oplysning til kommunen med sted og billede, samt 
beskrivelse af et givet problem. Systemet er udviklet til indberetning af f. eks vejskader/skilte, 
men der er også medtaget mulighed for at indrapportere problemer vdr vandløb. 
Tønder har ikke et lignede system. 
 
Add5. 
Fælles møde mellem laugsformænd/næstformænd i Tønder Kommune, Teknikere for 
Tønder kommune, samt politikere fra Teknisk Udvalg afholdes i marts måned. (Det sidste 
står i referat fra møde afholdt 7. okt. mellem landbruget og Tønder kommune i 
kommunenetværket). 
Sønderjyske vandløb sørger for indkaldelse. 
Teknikere fra Tønder Kommune kommer med ca ¼-½ times oplæg. Det samme gør 
Sønderjyske vandløb. 
Foreløbige emner fra Kommunen: Grødeskæringstermin. Oplæg af grøde. Således laves 
grøderende i vandløbet. Regulativer, sådan ser de ud. Træer og buske. 
 
Fra Sønderjyske vandløb. Vandløbenes planter og betydning for vandføringen, herunder  
intelligent grødeskæring, afhængig af planter. 
 
Herefter generel erfaringsudveksling mellem kommunen og laugene. Det er vigtig med en 
stram styring, således at vi holder os til emnerne. 
Der afsættes i alt 3 timer til mødet, hvor kommunen er med i første halvdel. 
 
Add 6 
Næste møde afholdes november 2015. Sønderjyske vandløb indkalder.  
 
 
Referent  
 
Ole Hansen. 
 
 
Nedenstående er bagefter modtaget fra Tønder Kommune vdr Rettelser til Randzonekort. 
 

Til landmænd, der vil indberette fejl i Randzonekortet.  

Tønder Kommune har nu fået mulighed for at rette i det kort, der viser 

”Randzonebærende vandløb”. Vi kan rette fejl, der berører offentlige vandløb, 2 meter 

bræmme vandløb og §3-vandløb.  

 

For at vi kan gøre det så godt og så hurtigt som muligt vil vi gerne have følgende 

oplysninger: 

 Et godt oversigtskort med landkending på (stednavn eller lignende), og en prik, 

der viser hvor det er. Helst ikke luftfoto.  

 Et godt detailkort, der viser den aktuelle fejl. Gerne luftfoto.  

 Gerne et matrikelnummer med ejerlav, men det er ikke strengt nødvendigt, hvis 

kortene er gode.  

 Beskriv med ord, hvorfor du mener der er tale om en fejl,  for eksempel: 

o vandløbet er rørlagt  



o vandløbet ligger et andet sted – vis gerne hvor 

o der er slet ikke noget vandløb 

 Navn, adresse og kontaktoplysninger (mail adresse eller telefon) 

 

Send oplysningerne ind til os, gerne på teknisk@toender.dk  

 

Vi vil svare på den enkelte henvendelse - det vil sige afkræfte eller bekræfte, at der er 

tale om en fejl – og det vil vi gøre, så hurtigt, som vi kan.  

 

Med hensyn til at rette i det kort, som bliver vist på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, 

så ved vi ikke, hvornår det kort bliver opdateret, så der kan gå nogen tid. Så vidt vi 

forstår på de breve vi har fået, regner Staten med at lave én årlig opdatering.  

 

Tønder Kommune kan IKKE rette i kortet, der viser ”Randzonearealer” - det er 

NaturErhvervstyrelsen, der retter i det kort.  

 

 

Venlig hilsen  

 

Kirsten S. Kerrigan 

Miljømedarbejder  

Team Natur og Vandløb 

Teknik og Miljø 
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