
 

 

Referat af møde mellem Sønderjysk Vandløb og Aabenraa Kommunes TMU  

Aabenraa mandag den 1. december 2014 

Deltagere i mødet: 

Knud Strøm, Aabenraa Østvendt 

Vagn Fallesen, Aabenraa Østvendt 

Kurt Westergaard, Bjerndrup Mølleå 

Lorenz Peter Christiansen, Sønderå/Gammelå 

Finn Johannsen, Sønderå/Gammelå 

Peter Hell, Hjordkær-Bolderslev-Uge Laug 

Andreas Bonde, Hjordkær-Bolderslev-Uge Laug 

Peter From-Eriksen, Aabenraa Østvendt 

HC David, Terkelsbøl Å 

Asger Worm, Terkelsbøl Å 

Henning Nørgaard, Tsunamigruppen 

Torben Heisel, SVL-styregruppen, Danske Vandløb, Gl. Rødekro Kommune 

Thomas Meyer, Gejlå 

Jens Wistoft, TMU og formand for Gejlå laug 

Claus Andersen, Immervad Å, Gl. Rødekro Kommune 

Rasmus Lyngbak Bøgen, TMU 

Kurt Andresen, næstformand TMU 

Christian G. Lauridsen, TMU 

Stig Isaksen, direktør i Teknisk Forvaltning 

Niels Julsgaard, Teamleder, Natur 

Helga Nørgaard,TMU 

Christian Panbo, TMU 

Bent Sørensen, formand TMU 

Barbara Frenzel, Afdelingschef Byg, Natur og Miljø 

Britt Paulsen, SVL 

Johanne Ludvigsen, SVL, ref. 

 

1. Velkomst 

Bent Sørensen bød velkommen og pointerede, at det ikke var et forhandlingsmøde. 

 

2. Præsentationsrunde 

 

3. Siden sidst 

Niels Julsgaard: 2014 er gået godt og bedre end tidligere sæsoner. Der er rettet op efter de 

sidste års kritik. 



Der er ført flere tilsyn med entreprenørerne og der har været fokus på grøde, sandproblemer 

og træer. Tilsyn har i 2014 været prioriteret frem for andre opgaver. 

Niels beder os være opmærksomme på, at det ikke er alt der bliver klaret sammen med 

grødeskæringen og derfor kan man ikke være sikker på, at alt er på plads inden afslutningen af 

grødeskæringssæsonen. 

Entreprenøren melder problemer ind via Ipad og der er kommet i hundredvis af indberetninger. 

Erfaringen for denne sæson er, at entreprenørerne tager deres arbejde mere seriøst. 

Der er sat en ekstra mand ind, som er udstyret med en ATV og en motorsav.  

Niels peger på, at lodsejere sommetider forventer mere end regulativet tillader. Kommunen 

lægger vægt på, at der ageres efter regulativerne. 

Stødsmøring, diskussion om hvilke midler der kan bruges til stødsmøring. Niels oplyser, at der 

er blevet stødsmurt i denne sæson. 

Thomas Meyer har oplevet, at der stadig ligger træer i vandløbene i statsskovene selvom han 

har fået oplyst, at de er fjernet. 

Bent Sørensen forventer, at lodsejerne og kommunen er gode til at melde skriftligt frem og 

tilbage. 

Ud over, at entreprenørerne er i alle vandløbene bliver der også ført tilsyn, hvor der gås langs 

vandløbene. 

 

Britt Paulsen: I denne grødeskæringssæson varede det længe inden de første henvendelser 

kom. Britt har kun fået nogle få henvendelser om problemer i Aabenraa Kommune. 

Generelt har der været tilfredshed med oprensningen mange steder i kommunen.  

Knud Strøm fortæller, at han har oplevet 2 tilfælde, hvor der har været lavet et pænt arbejde, 

men et andet sted er der sket en brist i systemet. Der havde været foretaget maskinel 

oprensning og nedstrøms er der foretaget håndoprensning, det gav problemer med 

vandstuvning ovenfor den håndvedligeholdte strækning. 

Britt fortæller, at der på en strækning, hvor der skulle have været oprenset stod så meget vand, 

at en entreprenøren ikke kunne færdes i vandløbet og man havde derfor valgt at rense op med 

maskine, det har været en fin løsning og har givet et godt resultat. 

Britt fortalte om en besigtigelse, hvor kommunen havde en forventning om, at et sandfang blev 

renset hvert år, men hvor det tilsyneladende ikke var gjort i de sidste par år.   

Finn Johannsen bemærker, at han ikke synes, at man får meget for pengene ved 

håndoprensning, da det tager utrolig lang tid og man med maskinen kan lave et rigtig fint 

arbejde. 

Claus Andersen peger på, at der skal føres et bedre tilsyn med entreprenørens arbejde, så man 

får mere for pengene. 

 

Niels Julsgaard orienterer om, at den nuværende tilsynsmedarbejder Finn Colmorn stopper til 1. 

februar og at man har ansat Anders Kjær Skau, tidligere ansat ved LandSyd I/S, fra den 1. 

december. Den nuværende og den nye tilsynsmedarbejder får dermed et overlap på 2 

måneder.  

 

  



4. Områder, hvor Sønderjyske Vandløb ønsker politisk fokus 

Gennemgang af vandløbene. Kommunen bliver nødt til at forlange, at entreprenørerne 

gennemgår vandløbene hele vejen, også strækninger som ikke grødeskæres, da der kan være 

spærringer af grene og andre ting. 

 

Der kom en række eksempler på problemer i vandløbene, som der bør sættes fokus på 

løsningen af.  

 Tilsyn med steder, hvor entreprenøren springer over, fordi de ikke kan komme til, i 

byer, i skove eller hvor vandløbene løber sammen, 

 Helligdage i vandløbene, hvor ”glemt” grøde samler propper. 

 Nedhængende grene i vandløbene, som samler grøde og danner propper. 

 Overkørsler, der er forkert indrettet og skaber spærringer.  

 Klipning og fældning af træer og buske omkring vandløbene. 

 Snigende bundhævning og opgravning. 

 Klimaproblematikken med højere vandstand til følge, hvordan løses det.  

 Oprensning af sandfang og okkerbassiner. 

Vandløbsregulativerne er meget gamle, nogle er 50 – 60 år gamle, der er meget der skal 

afvandes nu i forhold til for så lang tid siden. Bent Sørensen medgiver, at regulativerne er 

meget gamle, men erkender også at det er en meget stor og ressourcetung opgave at gå i gang 

med og det er endnu ikke besluttet, hvordan man gør. 

5. Den gode kommunikation og samarbejde i hverdagen 

Barbara Frenzel siger, at man i kommunen ikke altid har skelnet så meget mellem myndigheds-

og driftsopgaven omkring vandløbene. Men kommunen vil fremover fokusere mere på at træffe 

en afgørelse. Barbara gør opmærksom på, at når man administrerer efter vandløbsloven er der 

mange andre love man samtidig skal tage hensyn til.  

Britt lagde vægt på, at skriftlighed er vigtig også fra kommunens side. Så der kommer en 

bekræftelse og en opfølgning på, hvad der bliver gjort. 

Der vil ofte blive ringet om et problem, men det kan som regel følges op med en mail der 

fortæller om problemet så kommune og lodsejer er enige om problemstillingen. 

 

Konklusionen på diskussionen var, at det er vigtigt, at kommunikationen er meget præcis, så det 

er det rigtige der reageres på. Det gælder både fra lodsejer og fra kommune. Meget gerne 

skriftlig kommunikation og gerne med kort eller billeder, som beskriver problemet tydeligt og 

det der er relevant for sagen.  

Når der meldes et problem ind er det en god ide, at overveje om problemet evt. også er aktuelt 

for naboen eller det udelukkende er et problem for egen ejendom. 

Herudover er det vigtigt, at man som afsender skriver om det er en selv, en gruppe lodsejere 

eller et vandløbslaug man henvender sig som. 

Når kommunen har lavet en afgørelse efter vandløbsloven er der klagemulighed, der kan klages 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Der er i øjeblikket 3-6 mdr’s sagsbehandlingstid. 

 



Der blev snakket om, hvordan man fremover kan melde ind til kommunen, evt. en hurtig 

kontakt til Anders (ny tilsynsmand). Kommunen siger Anders forventes at kunne tage de hurtige 

opgaver ved direkte kontakt. 

 

Det blev drøftet, om elektronisk indberetning ville kunne hjælpe i kommunikationen. 

Kommunen kunne evt. bygge videre på et eksisterende system, hvor problemer med veje kan 

meldes ind. Ud fra mødedeltagernes umiddelbare tilkendegivelse, vil kommunen ikke prioritere 

elektronisk indberetning i 2015.. 

 

6. Forsøgsvist samarbejde med entreprenørgården/entreprenør om tilrettelæggelse af 

vedligeholdelse 

Entreprenørerne vil gerne være med til at prøve et samarbejde med vandløbslaugene omkring 

grødeskæring af vandløb. Det kan være 5 -6 strækninger, det skal være mindre strækninger. Ud 

fra disse udvælger forvaltningen sammen med entreprenørerne et par strækninger. 

Britt og Johanne samler deltagerne og melder videre til Niels Julsgaard. 

 

7. Opsamling og officiel afslutning af mødet 

Bent Sørensen takker af for i dag og siger at vi er nået stykke med mødet.  

Foreslår at næste møde skal være den 7. maj kl. 13.30. 

Det blev aftalt, at der afsættes 2 timer til mødet. 

Punkter til næste møde: 

- Status vintervedligeholdelse 

- Næste sæson 

 

Kommunen oplyser om, at der arbejdes på at lave et forbedret kommunalt digitalt kort, der 

viser vandløbene. Vandløbene med oplysninger om vedligeholdelse kan ses på kommunen 

hjemmeside. Vælg kort over kommunen og kommunale temakort. Vandløbene skal ”slås til” 

efterfølgende. Kortet virker endnu ikke på iPad. 

 

 

 


