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Vandløbsmøde, Sønderborg Kommune 
 
Onsdag d. 22. oktober kl. 19-21.30 på LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa 
 
 
Ordstyrer: Britt Bjerre Paulsen 
Referat: Ole B. Hansen. Referatet sendes til godkendelse ved kommunen  
 
Dagsorden 
Kl. 19: Velkomst og intro til aftenens program v. Torben Heisel 
 
Kl. 19.10: Sønderborg Kommune:  
Præsentation af kommunens ansatte på vandløbsområdet 
Udbud af vandløbsvedligeholdelse – hvilke ønsker og forventninger har kommunen haft til 
vedligeholdelsen – grødeskæring samt andre opgaver 
Erfaringer fra den første sæson med Hede Danmark som entreprenør 
Kommunens forventninger til den fremtidige vedligeholdelse  
Præsentation af app til rapportering af vandløbsproblemstillinger 
 
Kl. 19.55 – 20.10. Kaffe 
 
Kl. 20.10: Åben debat: 
Spørgsmål til forvaltningen og politisk ledelse, erfaringer og debat 
 
Kl. 21: Opsamling og fremtidigt samarbejde  
 
KL. 21.30: Tak for i aften 
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Referat 
 

 
Velkomst ved Torben Heisel. Præsentation af foreningen Sønderjyske Vandløb, samt 
præsentationsrunde. 
 
Oplæg fra Sønderborg Kommune 
Vibeke Kuntz gennemgik baggrunden for udbud af den kommunale grødeskæring, som blev 
udbudt i 2013. Hede Danmark har grødeskæringen, mens Vej og Park laver mindre opgaver. 
(rensning af riste, sluser mv., tømning af sandfang samt fjernelse af træer og buske og andet 
ekstraarbejde). Ekstraarbejde (fjernelse af større grenspærringer, opgravning af sand mv.) 
udføres også af Hede Danmark efter aftale med kommunen i hvert enkelt tilfælde. 
 
Regulativer fra de gamle kommuner er meget forskellige, hvilket af og til giver udfordringer. 
De fremsendes efter anmodning, men ligger ikke digitalt, da de er i meget forskellig form og 
ikke digitaliserede. På kommunes hjemmeside kan tidsplanen for grødeskæring ses. Der er 
udarbejdet grødeskæringsplaner for hvert enkelt vandløb, der kan fås ved henvendelse til 
kommunen. Grødeskæringsplanerne tilpasses løbende, hvor det er nødvendigt. 
 
Kommunen forventer at gå i gang med en gennemgribende regulativrevision, dette startes 
op i 2015 og forventes at strække sig over 2015 og 2016. 
 
Herefter gennemgik Ronnie Olsen app’en ”Giv et Praj”. Her kan der direkte indsendes tip, 
hvis der f. eks. ligger træer eller grødeskæringen menes at være mangelfuld mv. Prajet bliver 
gemt, og man får besked når opgaven er løst. Dog skal man ringe til kommunen, hvis der er 
tale om hastesager. 
 
Debat:   
Der blev spurgt til klimatilpasning og større vandmængder. Kommunen arbejder med 
klimatilpasningsplaner både på kortere og længere sigt. Det vil tildels indgå i forbindelse 
med revision af vandløbsregulativer. Der ligger også en stor opgave i at lave nye kloakplaner 
og opgradere kloaknettet.  
 
Der blev spurgt til, om kommunen har afsat midler til udskiftning af udtjente rørledninger, 
og hvilken andel kommunen har i udskiftning af offentlige rørlagte vandløb. De offentlige 
rørlagte vandløb er ejet af lodsejerne, og udgiften til udskiftning af hele rørstrækninger skal 
bæres af lodsejerne samt medbenyttere af vandløbet – herunder kommunen for den del, 
der er vand fra veje og offentlige arealer. Dette kræver, at lodsejerne selv rejser en 
reguleringssag, så kommunen forventer ikke at have store udgifter ved det. Kommunen 
forventer at udarbejde et ansøgningsskema til brug i forbindelse med reguleringssager, så 
det bliver lettere for borgerne og også lettere for kommunen. 
 
Torben Heisel og flere andre spurgte til, om man har overvejet at gøre vandløbene bredere, 
evt. med dobbeltprofil, for at få en større kapacitet til afledning af vand. Sønderborg 
Kommune afviste med henvisning til at der er brug for god strømhastighed for at 
vandløbene kan være selvrensende, og at dobbeltprofiler er kunstige anlæg. 
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Herefter var der generel drøftelse om oprensning. Der var udtryk for at der er sket 
forbedringer efter at Hede Danmark er kommet til. Der er dog efter lodsejernes opfattelse 
en del efterslæb at indhente og flere gjorde opmærksom på, at der kan blive behov for 
ekstrabevillinger for at leve op til regulativerne.  
 
Det er vigtig at rette konkret henvendelse til Kommunen, hvis der er steder hvor lodsejeren 
ikke mener, at der er renset tilstrækkeligt op eller skåret grøde. Kontakt i 1. omgang Ronnie 
Olsen, tlf. 27904483, eller mail rool@sonderborg.dk. Hvis der er tvivl om hvorvidt bundkoten 
er overholdt, pejler han vandløbsbunden, og sammenholder med regulativet. Hvis der ligger 
sand- eller mudder aflejringer ovenpå den faste vandløbsbund skal de fjernes.  
 
Grødeskæringen følger regulativerne, og der forsøges skåret tilstrækkeligt op ad 
brinkkanten, til at grøde og stængler ikke vælter ned over strømrenden igen. 
 
Frode Sørensen sagde at kommunen er interesseret i at rense op, således at markerne kan 
dyrkes. Det giver også den bedste skatteindtægt. Hvor regulativet mht. bundkvote/bredde 
ikke er overholdt, har kommunen pligt til at sørge for at det sker. 
Budget for oprensning i 2015 er på samme niveau som 2014. Man har sparet noget ved at 
nedklassificere en del rørlagte strækninger, men til gengæld har udbuddet af 
grødeskæringen betydet, at denne opgave er blevet dyrere.   
 
I forhold til kommunens planer om regulativrevision blev offentliggørelse og høring drøftet.  
 
Ved reguleringssager, hvor der sker en fysisk ændring af et vandløb, er kommunen forpligtet 
til at høre den enkelte lodsejer direkte. Ved revision af administrative regulativ-
bestemmelser gælder denne pligt ikke, og der vil typisk blive annonceret via hjemmeside og 
avis. Det blev aftalt, at kommunen sender høringsmateriale til Sønderjyske Vandløb, så 
konsulenterne kan medvirke til at formidle høringsmateriale via foreningernes hjemmesider, 
mailinglister og nyhedsbreve.  
 
Der blev spurgt til, om man kan risikere, at regulativerne tilpasses den nuværende situation i 
vandløbene, i stedet for at vandløbet bliver oprenset til nuv. regulativbundkote. Det svarede 
kommunen nej til, og pointerede, at kommunen ikke har en interesse i at vandløbsbunden 
hæves. 
 
Britt Bjerre Paulsen fortalte om app’en Vildsvin og Vandløb fra Danske Vandløb, til at gemme 
billeder og stedsangivelse og kommentarer vedr. vandløbsproblemer. Sønderjyske Vandløb 
har Brugernavn  DV1012  og adgangskode 1012. Hjælp til at bruge systemet kan fås ved 
henvendelse hos Britt Bjerre Paulsen eller Ole Hansen. 
 
Næste møde blev aftalt til oktober 2015 med interesserede lodsejere, kommunes ansatte i 
vandløbsafdelingen samt Teknisk Udvalg i det omfang, der er stof til politisk drøftelse. 
Sønderjyske Vandløb sørger for indkaldelse. 
 
 
Referat 
Ole Hansen 
 
73742031      obh@lrs.dk      
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Deltagere. 
Fra kommunen  
Teknisk Udvalg: Inger Plauborg og formand Frode Sørensen 
Afdelingsleder Ebbe Enøe 
Miljø- og vandløbsmedarbejder Vibeke Kuntz  
Tilsynsassistent Ronnie Olsen 
 
Fra Hede Danmark 
Claus Clemmensen og Claus Jepsen 
 
Underentreprenør Robert Jensen  
 
Fra Sønderjyske Vandløb 
Torben Heisel, samt konsulenterne Britt Paulsen og Ole Hansen  
 
Lodsejere: 
Hans Michelsen, Henning Michelsen, Henry Blom, Jens Chr. Lassen, Jørgen Bertram, Peter 
Beck, Claus Christensen, Jørgen Christensen, Torben Lei, Jørn E. Rasmussen, Hans Jørgen 
Bonde, Per Petersen, Preben Mathisen, Jens Peter Christensen, Jens Peter Kaad, Iver E. 
Zachariassen, Hans Laue 
 


