
 

 
 

  
Referat fra mødet vandløbsmøde mellem Sønderborg Kommune og Lodsejere afholdt  
26. november 2015  19-00-21-45hos Landbo Syd. 
 
 

Dagsorden 
 

1. Velkomst ved Torben Heisel formand for Danske vandløb 
 

2. Sønderborg Kommune 
Hvordan er årets grødeskæring gået? 
Spørgsmål og kommentarer til vandløbsvedligeholdesen fra salen. 
Nyt Fællesregulativ- i overordnede vendinger 

 
Kaffe 
 
3. Vandplan, vandområdeplan- hvor er vi henne. Ved Britt Bjerre Paulsen? 
4. Nyt fra danske Vandløb, Ved Torben Heisel, 
5. Hjælp til dannels af vandløbslaug Ved Britt Bjerre Paulsen 

 
 

Referat skrevet af Ole Hansen, Landbrugsrådgivning Syd 
 
 

Ad 1 
Torben bød velkommen. Herefter kort præsentationsrunde. 
 

Ad 2 
Ronnie Olsen orienterede. Hede Danmark står for grødeskæring. Én gang om året. Det er andet år 
Hede Danmark oprenser. Grødeskæring er stort set gået som ønsket. Der tages foto både inden 
og efter at grødeskæring er foretaget. For hver ca 200 meter. Bliver lagt hos kommunen som 
dokumentation. Er ikke endnu offentlig tilgængelig. 
Ekstra oprensning fjernelse af træer mv blev foretaget sidste vinter. Det forventes også at ske 
denne vinter.  
Hede Danmark måler ikke bundkvote eller bundbredde når de renser op. Der er stor forskel på 
terminer i de forskellige vandløb. Generelt skal grødeskæring ikke ske i vinterperioden. Hvis man 
er i tvivl om regler mht det enkelte vandløb rettes henvendelse til kommunen. Der har været et 
efterslæb efter kommunesamlægningen, som er ved at blive indhentet. Hvis der opdages 
spærringer så kontakt kommunen. Kommunen er ISO 9000 certificeret, så de målinger der bliver 
lavet er korrekte. Kommunen skal også overholde miljøregler §3 mv. 
Hvor der er konkrete problemer så ret henvendelse til Ronnie Olsen. Tlf27904483 
rool@sonderborg.dk 
 
 
Ny person er ansat i kommunen, som i løbet af de næste 2½ skal gennemgå alle vandløb med 
opmåling af bundbredde, bundkvote mv. Dette skal bl. andet bruges til at lave nye regulativer. 
Træer indenfor 2 meter bræmmen må ikke fjernes af lodsejeren. 
 

mailto:rool@sonderborg.dk


Nyt fællesregulativ. 
Der skal laves et nyt fælles overordnet fællesregulativ. Forventes at sættes i høring i 2016. Evt 
ønsker hertil kan rettes til Kommunen 
 
 

Ad 3 
Britt gennemgik status for vandplaner. I den sidste er ændret vedligeholdelse stort set taget ud. 
Sønderborg kommune har vedtaget vandhandleplan 30. september 2015. Landbo Syd har givet 
indsigelse vdr. bilag 1.4. Eva Kjer Hansen har udsendt hyrdebrev til kommunerne om at vandløb i 
første omgang skal bruges til at aflede vand. Sønderjyske vandløb ved Britt og Ole har deltaget i 
møde med Sønderborg Kommune om indstilling til nye vandløbsregulativer. Sønderjyske Vandløb 
har deltaget i vandråd med konkrete forslag i konkrete vandløb sammen med andre organisationer. 
Det har været en positiv oplevelse. 
 
Ad 4 
Torben Heisel fortalte om arbejdet i danske vandløb. Er en organisation for landmænd, husejere, 
sommerhusejere mv. Det er lettere at arbejde nu end før regeringsskiftet. Eva Hansens hyrdebrev 
der siger at vandløb skal bruges til at lede vand væk fra markerne, forventes at få positiv effekt på 
oprensningen. 
 
Ad 5 
Hvis der ønskes hjælp til at danne laug så kan henvendelse ske til Britt eller Ole 
 
 
 

Referat skrevet af Ole Hansen 
 
 
 
 

Deltagere. 
Fra kommunen mødte:  
 
Politiker i teknisk Udvalg: Inger Plauborg  
Afdelingsleder Ebbe Enøe 
Miljø- og vandløbsmedarbejder Vibeke Kuntz  
Tilsynsassistent Ronnie Olsen 
 
 
Fra Sønderjyske Vandløb 
Konsulenterne Britt Paulsen Landbo Syd  og Ole Hansen, Sønderjysk Familielandbrug samt 
Torben Heisel som folkevalgt i Sønderjysk Vandløb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lodsejere 
 

 


