
Referat fra mødet mellem Sønderjyske Vandløb og Tønder Kommune  

den 9. oktober 2012. 

 

1. Præsentationsrunde 

Fra Tønder Kommune, Team Natur og Vandløb deltog: 

Jørgen Nicolaisen, jn@toender.dk – arbejdsområder særligt projekter for natur og vandløb, vandplaner og 

indsatsplaner 

Kirsten Kerrigan, kke@toender.dk – arbejdsområder særligt lovgivning, tilladelser, afgørelser, vandplaner 

og indsatsplaner 

Per Jepsen, paj@toender.dk – arbejdsområder særligt koordinering og iværksættelse af grødeskæring 

Fra konsulentnetværket Sønderjyske Vandløb deltog: 

Ole Hansen, Familielandbruget, obh@lrs.dk, Planteavlskonsulent 

Asger Kristensen, Sønderjysk Landboforening, ask@slf.dk, Natur- og vandløbskonsulent 

Anne Katrine Thomsen, LHN, akt@lhn.dk, Miljøkonsulent 

2. Hvad er Sønderjyske Vandløb, hvad kan hjemmesiden bruges til. 

Organisationen Sønderjyske Vandløb består at et nyt samarbejde mellem KHL, Sønderjysk Landboforening, 

LandboSyd, Familielandbruget og LHN. Formålet er at varetage landbrugets interesser på vandløbsområdet 

samt at sikre en god og konstruktiv dialog med kommunerne.  

Organisationen består af en styregruppe med 1 bestyrelsesmedlem fra hver forening samt et 

konsulentnetværk med en konsulent fra hver forening. 

Foreningens nye hjemmeside blev præsenteret: 

http://www.soenderjyskevandloeb.dk/soenderjyskevandloeb.htm 

3. Sådan er kommunen organiseret mht. vandløb 

Det blev aftalt, at Tønder Kommune udarbejder en vejledende liste til konsulenterne, hvoraf de forskellige 

medarbejderes arbejdsområder vedr. vandløb fremgår. Da listen er vejledende og opgaver jævnligt flyttes 

rundt, samt det også afhænger af om det er en myndigheds eller driftsopgave, bliver listen ikke 

offentliggjort på Sønderjyske Vandløbs hjemmeside. 

4. Udveksling af viden om eksisterende vandløbslaug. 

Sønderjyske Vandløb vil arbejde for at styrke og udbygge vandløbslaug. Derfor blev der udvekslet viden om 

eksisterende vandløbslaug. Der blev henvist til listerne, som er overført fra Sønderjysk Landboforenings 

hjemmeside til Sønderjyske vandløb.dk. Tønder Kommune er ikke umiddelbart bekendt med, at der er 

andre vandløbslaug i kommunen. En hensigtsmæssig fremadrettet organisering blev drøftet. Kommunen vil 

fremsende et kort der viser den geografiske afgrænsning af de 9 hovedentrepriser for 

vandløbsvedligeholdelse, og som også følger nogle oplandsgrænser. Sønderjyske Vandløb kan med fordel 

tages udgangspunkt i dette kort i forbindelse med arbejdet med at danne nye og opgradere eksisterende 

vandløbslaug. 



5. Fremtidig udveksling af informationer 

Det blev aftalt, at hvis Tønder Kommune iværksætter nyere tiltag af bredere interesse på vandløbsområdet, 

så orienteres Sønderjyske Vandløb. 

Mulighederne for at få videreformidlet instrukser for udførelse af vedligeholdelsesopgaven som beskrevet i 

udbudsmaterialet blev drøftet. Tønder Kommune vil formulere en tekst til kommunes hjemmeside, hvor 

principperne for kommunens vandløbsvedligeholdelse bliver beskrevet, som danner grundlag for instruksen 

til entreprenørerne. Efterfølgende kan Sønderjyske Vandløb formidle det ud til lodsejere vha. hjemmesiden 

samt kanaler i de enkelte foreninger.  

Mulighederne for at videreformidle tidsplanen blev drøftet, kommunen er ikke helt afvisende, men meget 

forbeholdne for ikke at blive hæfte op på, at en vejledende tidsplan ikke overholdes. At den vejledende 

tidsplan ikke overholdes, kan blandt andet skyldes, at vejret det pågældende år kan betyde ændringer i 

tidsplanerne. 

Kommunen ønsker at nye tiltag/opfordringer, som lægges på kommunens hjemmeside, også kan formidles 

ud via Sønderjyske Vandløbs hjemmeside. F.eks. hvordan risiko for forurening af vandløb via 

markvandingshydranter undgås. Konsulentnetværket vil gerne være behjælpelige. 

6. Vandløbsvedligeholdelsen 2012, hvordan er den gået. 

På trods af at der i år har været nye entreprenører flere steder, har hovedparten af henvendelserne til 

kommunen gået på, at grøden lægges ud af 2 m bræmmen og op på marken. Der har ikke været mange 

henvendelser om tidspunkt for grødeskæring eller til udførelse af selve grødeskæringen. Tønder Kommune 

er positive over, hvor godt det er gået med nye entreprenører.  

7. Nye tiltag i den nærmeste fremtid, status på Vandplaner. 

Pt. bearbejdes høringssvar på handleplanerne. Der skal ske politisk behandling af den endelige plan inden 

nytår. 

Først derefter er det formelle grundlag for indsatserne på plads, så kommunen er ikke begyndt på 

forarbejderne endnu. De har planlagt at få dannet sig et indtryk/set på forholdene inden jul for de 11 

spærringer, der skal ske tiltag for. Men selve projekteringen vil først ske efter endelig vedtagelse af 

handleplanen og efter Vandløbslovens spilleregler. 

Mht. ændret vedligehold har de ideer til hvordan det kan gennemføres med miljømæssig gevinst og måske 

uden vandstandshævning/afvandingsproblemer, f.eks. med mindre men oftere vedligehold. 

Kommunen oplyser at vandstandshævning ikke er et mål i sig selv – heller ikke hvor der er okkerindsats. 

Kommunen kan dog ikke love at vandstanden vil være upåvirket i alle tilfælde.  

Der kommer fra Statens side en model til udarbejdelse af konsekvensanalyse. 

Ole Hansen spurgte til en arbejdsgruppe mht. afvandingsproblemerne i Brede Å. Kommunen afventer en 

tilbagemelding fra landboforeningerne med personer til arbejdsgruppen. Kirsten Kerrigan vil sende de 

sidste mails vedr. projektet ud til konsulentnetværket, og der vil arbejdes for at få igangsat arbejdsgruppen 

igen. Rækkefølgen af vedligeholdelsen har givet bedre afvanding pt.  

Der er ikke en indsats på Brede Å i vandplanerne, men der er for området i naturplanerne. 



8. Vandløbsregulativer- hvor findes de/hvorledes får vi adgang til dem 

Kommune ligger inde med flere hundrede regulativer og beder om, at vi ikke ønsker at få alle på en gang, 

men får dem tilsendt efter behov.  

Der er 6 fællesregulativer, 1 fra hver gl. kommune, der beskriver grødeskæringsterminer m.v. Kommunen 

vil arbejde på, at få dem samlet eller i hvert fald revideret afsnittet om terminer i hver. Regulativerne 

kommer i høring. Arbejdet er ikke på baggrund af indsatserne i Vandplanerne men for at opnå 

harmonisering i kommunen.  

9. Fremtidig mødestruktur 

Sønderjyske vandløb foreslår 2 faste møder årligt. 1 i foråret før grødeskæring samt en i efteråret efter 

grødeskæring. Emnerne skal være grødeskæring, nye tiltag ved vandløbene herunder affødt af 

vandplanerne, hvad kan vi bruge det fælles forum til m.v. Der må gerne lægges besigtigelse ind af konkrete 

forhold i vandløbene. Ved ad hoc opgaver/problemstillinger mødes vi ved behov. Sønderjyske Vandløb 

indkalder til de faste møder. 

10. Næste møde 

Afholdes ultimo marts, Anne Katrine Thomsen indkalder. 

11. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

”Siden mødet er Sønderjyske Vandløbs mail postkasse blevet aktiv. Ved generelle henvendelser 

opfordres kommunen til at sende mail til info@soenderjyskevandloeb.dk” 


