
Referat af møde mellem Aabenraa Kommune og Sønderjyske Vandløb mandag d. 30. juni kl. 13-15 på 
Aabenraa Rådhus 
 
Til stede: Niels Julsgaard, Poul Beck og Ann-Kirstine Pedersen fra Aabenraa Kommune samt Johanne 
Ludvigsen og Britt Paulsen, Sønderjyske Vandløb.  
 
Sønderjyske Vandløb havde sendt en række spørgsmål frem, som dannede dagsorden for mødet. 
 
NOJ oplyste, at der kommer svar fra TMU på de spørgsmål, der endnu ikke er blevet besvaret efter mødet 
d. 17. marts 2014. Svarene skal godkendes politisk. Kommunen forventer at kunne sende det afsted i uge 
28, når Hans Harald Hansen er tilbage fra ferie. 
 
Årets grødeskæring 
Grødeskæringen følger samme rækkefølge som sidste år, så lodsejerne kan forvente, at grødeskæringen 
sker på omtrent samme tidspunkt som sidste år. Der ligger en plan for grødeskæringen, men den er ikke 
lagt ud på hjemmesiden, da kommunen gerne vil have det integreret i deres gis-løsning, på en måde, så det 
kan opdateres løbende, hvilket de endnu ikke har fundet en løsning på. Kommunen spurgte, om en oversigt 
over grødeskæringsplanen er meget efterspurgt, hvilket konsulenterne egentlig ikke oplever, men det er jo 
især hvis der kommer en våd periode, at der vil være interesse for det. 
 
Der er gennemført sommerskæring i en række vandløb, hvor regulativerne giver mulighed for det – bla. 
Immervad Å, Rødå, Hvirlå og Bjerndrup Mølleå (øvre del).  
Den gængse vedligeholdelse påbegyndes i august og forventes afsluttet midt oktober. 
 
Kommunen vil skærpe tilsynet med grødeskæringen i år, og tilstræbe at tjekke arbejdets udførelse indenfor 
1-2 uger fra arbejdet er lavet, for at kunne se om det er gjort tilfredsstillende. 
I forhold til den nyligt udførte sommerskæring har kommunen generelt været tilfreds, dog er der et par 
steder sket brinkskader, muligvis på grund af for stor mejekurv. Der var en stor prop af grøde, der havde 
samlet sig et sted, som skulle fjernes. 
 
Kommunen og Sønderjyske Vandløb er enige om at en tæt opfølgning er vigtig for at kunne se om 
grødeskæringen er udført tilfredsstillende, og kommunen vil meget gerne have tilbagemeldingerne fra 
lodsejerne prompte, hvis der er noget, der ikke er i orden: hvis det ikke er i orden, skal entreprenøren have 
det at vide med det samme, så det kan blive efterbedret, i stedet for at lodsejerne ”brokker sig” i efteråret. 
 
Gennemgang af vandløbene med henblik på at sikre fri passage er også en opgave, der varetages af 
entreprenøren i samme omgang, så grendynger og spærringer skal også være fjernet. Det er derfor også 
relevant at tjekke, om der på skovbevoksede strækninger er opstemninger eller grendynger, der bør 
fjernes. 
 
Kommunen opfordrede Sønderjyske Vandløb til at gøre lodsejerne opmærksom på, at der kan være større 
mængder grene i det oplagte materiale fra grødeskæringen, pga stormene i efteråret og pga. øget fokus på 
beskæring af nedhængende grene. Oplagt materiale skal fjernes af lodsejer og spredes i marken. 
 
Fjernelse af pil mv. der er til gene for vedligeholdelsen: fjernes med en klipper, der kan tage diametre på op 
til ca. 30 cm, og flises i samme omgang. Nogle steder er der i stedet brugt en rodfræser, det kan godt se lidt 
voldsomt ud. Der er problemer med at pilen gror op igen, men det hjælper med stødsmøring. Britt nævnte, 
at der er landmænd, der har nævnt at der er hegnstråd, der er blevet hakket med ved flisningen og fordelt i 
småstumper, hvilket er uheldigt og bør undgås. 
 



Vedr. vedligeholdelse i  Søderup Å 
Kommunen fortalte, at de har planer om ikke at vedligeholde i den del af Søderup Å-systemet, som er 
blevet vedligeholdt / opgravet ulovligt på privat initiativ, da grøden efter kommunens skøn ikke er højere 
end den regulativmæssige bund. Kommunen nævnte, at der sker en stor miljøskadelig okkerudvaskning, så 
kommunen forsøger også at undgå at okkeren breder sig ned i gennem  vandløbssystemet. Sønderjyske 
Vandløb opfordrede til at der gennemføres en forsigtig strømrendeskæring i regulativmæssig bredde, så 
vandet ikke stuver i hele området. Selvom grøden på nuværende tidspunkt ikke overstiger den 
regulativmæssige bund, vil den jo gro op i løbet af sæsonen. 
 
Kommunen oplyste, at de sender brev til de pågældende lodsejere om at de ikke skærer grøde på den 
pågældende strækning, i lighed med de sidste par år. Kommunen undersøger i den forbindelse om der er 
klageadgang til en sådan afgørelse, og oplyser om det i brevet. 
 
Forsøg med dialog mellem lodsejere og entreprenør om arbejdets tilrettelæggelse 
Det er et udtalt ønske fra nogle lodsejere at få mulighed for at komme med input til rækkefølge af 
grødeskæring og adgang til vandløbene med henblik på at spare ressourcer og så vidt muligt undgå 
markskade. Kommunen påpegede, at det er vigtigt, at der er enighed blandt lodsejerne om forslagene, så 
markskade og gene ikke blot skubbes over til naboen. Der er også nogle begrænsninger i at entreprenøren 
har afgivet bud med frihed til at tilrettelægge opgaven, og hvis hensyn til markerne fordyrer arbejdet, kan 
det være et kontraktmæssigt problem. Det er dog tanken, at forslagene skulle være med til at gøre arbejdet 
lettere. Hvis TMU siger god for det, vil forvaltningen tilrettelægge et møde mellem materialgården og 
lodsejerrepræsentant(er) og entreprenør, og med en konsulent fra Sønderjyske Vandløb til at tegne 
forslagene op. 
 
Reparation af faskiner 
Kommunen har ikke et overblik over, hvilke vandløb /strækninger, der er befæstet med faskimer, eftersom 
faskinerne ikke er optegnet i regulativerne. 
Lodsejerne må melde ind, hvis der er problemer med afvandingen pga. sandpuder, eller sammenskredne 
brinker. Kommunen vil så enten grave op, eller evt. lave brinksikringsanlæg med sten. 
Hvis lodsejere oplever, at entreprenøren graver faskinanlæg i stykker, må de gerne melde det ind til 
kommunen helt konkret. 
 
Plan for tømning af sandfang 
Der er en plan for tømning af de 12 sandfang, som kommunen har registreret. Sandfangene tømmes efter 
planen 2 gange om året. Britt gjorde opmærksom på, at der kan være behov for også at fjerne sand på 
strækninger opstrøms, hvis sandfanget har været meget fyldt. De sandfang, kommunen har registreret, er 
vist på kommunens hjemmeside (med lyserød signatur på vandløbs-gis-kortene). Hvis der er andre 
sandfang, som er etableret i de tidligere kommuners tid, og som Aabenraa Kommune ikke har registreret, 
er lodsejerne velkomne til at melde, ind, hvis man mener, at sandfanget trænger til oprensning. 
 
Opgravning af slam i vandløb 
Britt spurgte ind til kommunens afvisning af opgravning af slam i flere tilfælde. Kommunen afviser ikke 
konsekvent at rense op med skovl, hvor aflejringer danner opstemninger, der er hindrende for 
afstrømningen – typisk sand. Suspenderende stoffer, blade og andet flydende materiale fjernes kun efter 
konkret vurdering. 
 
Vådområdeprojekter: 
Kommunens vådområdeprojekter har forløbet fint i dialog mellem lodsejerne og kommunen. Der er 
udarbejdet 3 projekter, det sidste er i høring nu, og er et område, der ligger ned til Flensborg Fjord. 
 



Vandområdeplaner – erfaringer fra vandråd og kommunens indspil  
Kommunen har spillet ind med 8,25 km i oplandet til Lillebælt, og 60 km i Kruså-Vidåoplandet. Det er især 
udlægning af groft materiale på strækninger med stort fald, udskiftning af vandløbsbund, en genslyngning 
og noget okkeranlæg, samt et sandfang og fjernelse af nogle spærringer. Ann-Kirstine sender kort over 
placering af indsatsen til Britt. Britt fortalte fra vandråd Lillebælt Jylland, at vandrådet har lagt vægt på 
indsatser, der ikke har dyrkningsmæssige konsekvenser. Vandrådet lægger i øvrigt op til at kommunerne, i 
de tilfælde, hvor der kan forudsiges dyrkningsmæssige konsekvenser, tager kontakt til lodsejere inden 
indsatsen besluttes og sendes til politisk behandling, for at indhente yderligere oplysninger. Dette er dog 
specielt aktuelt hvis der lægges op til genåbning af rørlagte strækninger, hvilket ikke er tilfældet Aabenraa 
Kommune. 
 
Møde i efteråret med TMU 
Det er aftalt på mødet d. 17. marts, at holde et opfølgende møde med lodsejerrepræsentanter og TMU. Det 
planlægges til ca. uge 43, dvs. sidst i oktober. 
 
 


