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Møde mellem Sønderjyske Vandløb og Aabenraa kommunes vandløbsadministration,  
fredag d. 31. maj. Kl. 9.30-11.30 
 
Til stede: Niels Julsgaard, Poul Beck, Hans Harald Hansen og Anne Kristine V. Pedersen, 
alle Aabenraa Kommune, Anne Katrine Thomsen fra LHN og Britt Paulsen, LandboSyd  
 

1) Præsentation – Britt og Anne Katrine præsenterede sig selv og Sønderjyske Vandløb, og 
Anne Kristine V. Pedersen, som er ny vandløbsmedarbejder ved kommunen, præsenterede 
sig selv – jordbrugsteknolog, har arbejdet med vådområder for et privat firma 
 

2) Britt og AK ridsede status for dannelse af vandløbslaug op. Der er dannet vandløbslaug for 
Sønderå, Gejlå og Hjordkær-Bolderslev-Uge. I Sønderå-lauget er der valgt bestyrelse, 
vedtægter og kontingent. Det er der også i Hjordkær-Bolderslev-Uge laug. Gejlå laug er mere 
end form for netværk med en mailingliste og en kontaktperson. Der er vandløbslaug for 
Lundbæk / Hvirlå og et lodsejerlaug for Terkelsbøl Mose, som er dannet uafhængigt af 
Sønderjyske Vandløb. Det forventes, at der dannes 1 laug for den nordlige del af gl. Rødekro 
 Kommune, 1 eller 2 for Aabenraa Østvendt, og 1 for Bjerndrup Mølleå, og det forventes, at 
de sidste laug dannes i efteråret 2013. 
 

3) Vi blev enige om at arrangere et møde med vandløbslaugenes formænd og næstformænd 
helst med politisk deltagelse og med forvaltningen i efteråret – evt. med besigtigelse og med 
indlæg fra kommunen om vandløbsvedligeholdelse og vandplaner, og med indlæg fra 
Sønderjyske Vandløb. 
Medlemmer af det grønne råd og Teknisk Udvalg skal på vandløbsekskursion d. 27. juni 2013 

og klædes bedre på til vandløbsdagsorden. 

Den enkelte landmand skal stadig kontakte kommunen hver især, når de har 

problemstillinger, der hovedsageligt vedrører ham selv / hans egen jord, men hvis der er en 

mere omfattende problemstilling, der berører flere, kan de med fordel henvende sig samlet. 

 

4) Status for fjernelse af træer og buske: Kommunen oplever et udpræget fokus på fjernelse af 
træer og buske langs vandløbene – træer og buske har også en vigtig funktion med at skygge 
grøden væk. Dog skal det være muligt at komme til at vedligeholde vandløbet effektivt – der 
hvor entreprenøren skal kunne komme til,  er det nødvendigt at  der er plads. Ifølge 
kommunen skal vedligeholdelsen som udgangspunkt ske fra den ene side i lige år og fra den 
anden side i ulige år. Det er dog mange steder ikke muligt på grund af træer og buske og 
placering af overkørsler. Det er vigtigere for de fleste lodsejere, at der bliver renset effektivt 
op, i forhold til at tåle afgrødeskader. Nogle steder er det også nødvendigt at fjerne træer og 
buske for at kunne komme til at rense sand og slamaflejringer væk.   

 
Kommunen har fået en del konkrete henvendelser mht. fjernelse af træer og buske, 
som de har reageret på, og i øvrigt taget mange strækninger i den vestlige del af 
kommunen især. Derudover er der sket en stor rydning i Terkelsbøl Mose. 
Kommunen frygter, at det massive fokus på fjernelse af træer og buske kan betyde en 
øget opblomstring af grøde i vandløbene. Niels mente, at der kunne blive behov for 
en plantningskampagne efterfølgende, med strategisk plantning af skyggetræer til at 
skygge grøden væk.  
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Med hensyn til fjernelse af pilebuske med rod, så afhænger det af en konkret 
vurdering, om en oprykning af stødet vil ødelægge brinken, eller om pilen står så langt 
ude i vandløbet, at den spærrer for vandløbet. 
 
Kommune har lavet en applikation, så entreprenøren kan lægge billeder ind på 
kommunens database af steder, hvor der trænger til at blive fjernet buske mv., som 
letter planlægningen af arbejdet. 
 

5) Status for oprensning af vandløb. Kommunen tager en konkret vurdering, når de får 
henvendelser, og i nogle tilfælde ender det med at der gennemføres en opgravning. 
Kommunen ser gerne en enstrenget kommunikation, så de enten kommunikerer med 
konsulenten eller landmanden. I nogle tilfælde kan der dog være behov for at føre dialog 
både med konsulent og landmand, om ikke andet må vi som konsulenter følge op på 
sagerne. Kommunen har udarbejdet et tilsynsskema, som Sønderjyske Vandløb opfordrede til 
sidste år, så landmanden får en skriftlig besked om hvorvidt problemstillingen i vandløbet vil 
blive gjort mere ved, eller om kommunen mener, at forholdene er i orden.  
 

Henvendelser om behov for oprensning modtages hele året, og kommunen tilstræber at det 

så sker i det tidlige forår, hvor det giver mindst skade i vandløb og mark. Kommunen har selv 

konstateret behov for oprensning i et vandløb ved Grøngrøft, og iværksætter en opgravning. 

 

6) Grødeskæringssæson 2013: det tilstræbes at afslutte vandløbsvedligeholdelsen midt oktober. 
Starter sidst i juli, der kommer en annonce i avisen. Kommunen sender kopi af annoncen til 
Sønderjyske Vandløb, info@soenderjyskevandloeb.dk. 

 
7) Kommunens projekter: Udlægning af gydegrus i Surbækken til udligning af styrt – det 

gennemføres som et reguleringsprojekt, og kommer i høring med skriftligt materiale, der 
sendes til de berørte lodsejere, samt Sønderjyske Vandløb. Der kan evt. holdes et infomøde 
sammen med deltagelse af kommunen, hvis der er ønske om det fra lodsejernes side.  
 

Der er i øvrigt et projekt i høring vedr. vådområde ved Rønshoved. 

 

8) Vandplaner – dette punkt nåede vi ikke at gøre så meget ved. 
 

9) Evt. Kommunen havde et stort kort med ugenumre, hvornår de forventer at grødeskæringen 
sker i de forskellige vandløbsstrækninger. Kan oplyse borgerne ud fra planen, når folk 
henvender sig, men da det kun er en forventet arbejdsplan, og der kan ske meget uforudset, 
så er kommunen ikke tilbøjelig til at lægge planen ud på nettet. Man skal være opmærksom 
på at nogle mindre tilløb tages uden sammenhæng med de større vandløb, fordi 
vedligeholdelsen gennemføres med en mindre maskine. 
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