
Referat fra mødet mellem Sønderjyske Vandløb og Aabenraa Kommune 

den 30. oktober 2012 

1. præsentationsrunde 

Fra Aabenraa Kommune, Miljø og Natur deltog: 

Hans Odgaard, hso@aabenraa.dk – arbejdsområder natur, vandløb, planer, klimaændringer  

Poul Beck, pbe@aabenraa.dk – arbejdsområder primært vandløb, klimaændringer 

Niels Ottesen Julsgaard, noj@aabenraa.dk – arbejdsområder Fagkoordinator natur og vandløb, § 3, 

klimaændringer, naturplaner 

Hans Harald Hansen, hhh@aabenraa.dk – arbejdsområder vandløb, grænseoverskridende kontakter 

Fra konsulentnetværket Sønderjyske Vandløb deltog: 

Britt Bjerre Paulsen, bbp@landbosyd.dk, Miljøkonsulent 

Anne Katrine Thomsen, akt@lhn.dk, Miljøkonsulent 

 

2. Hvad er Sønderjyske Vandløb, hvad kan hjemmesiden bruges til 

Organisationen Sønderjyske Vandløb består at et nyt samarbejde mellem Kolding-Herreds 

Landboforening, Sønderjysk Landboforening, LandboSyd, Familielandbruget og LHN. Formålet er at 

varetage landbrugets interesser på vandløbsområdet samt at sikre en god og konstruktiv dialog med 

kommunerne.  

Organisationen består af en styregruppe med 1 bestyrelsesmedlem fra hver forening samt et 

konsulentnetværk med en konsulent fra hver forening. 

Foreningens nye hjemmeside blev præsenteret: 

http://www.soenderjyskevandloeb.dk/soenderjyskevandloeb.htm 

I forhold til Aabenraa Kommune er Sønderjyske Vandløb repræsenteret ved Britt B. Paulsen og Anne 

Katrine Thomsen. 

 

3. Sådan er kommunen organiseret mht. vandløbsadministration 

Aabenraa Kommune har en åmand ansat som varetager løbende tilsyn og sørger for igangsættelse af 

arbejde der åbenlyst skal udføres i vandløbene. Hvis forholdet kræver sagsbehandling - herunder 

nærmere vurdering i forhold til regulativ e. a., skal det dog være en af medarbejderne fra 

vandløbegruppen (Hans Harald, Poul eller Hans) der varetager sagen.  

P.ga. de ekstra opgaver som vandplanerne medfører, opslås der en stilling med 3 års ansættelse. 

Forventet tiltrædelse til nytår.  

 

Vandløbsvedligeholdelsen er opdelt i 8 entrepriseområder. Der er særaftaler mellem kommunerne for 



vandløb der løber i flere kommuner, f.eks. Grøn Å, Bjerndrup Mølle Å og Immervad Å, så der er 

sammenhæng i grødeskæringen. 

Det er kommunens tilsynsførende, der har ansvar for at kontrollere, at entreprenørens arbejde lever op 

til regulativet og kommunens forventninger. Hvis en lodsejer mener, at grødeskæringen ikke er sket 

tilfredsstillende, kan der rettes henvendelse til kommunens vandløbsgruppe. 

 

4. Vandløbslaug – inddeling, organisering 

Kommunen foreslår, at der tænkes i den geografiske inddeling (pkt. 3), når Sønderjyske Vandløb 

arbejder for at danne, styrke og udbygge laug. Laugene bør ikke være for store, så der ikke er 

geografisk sammenhæng, men heller ikke for små, så der bliver for mange der skal kontaktes. 

Kommunen vil være behjælpelige med et kort over de 8 entrepriseområder for 

vandløbsvedligeholdelse. 

Kommunen er bekendt med, at der er lodsejerudvalg i Tinglev Mose, Terkelsbøl Mose og Gåskær Mose. 

Kommunen oplever, at der er henvendelser fra flere grupper i forhold til samme mose. Kommunen kan 

se det hensigtsmæssige i, hvis Sønderjyske Vandløbs arbejde med laugene får samlet de grupper, der 

har interesse i samme område, sådan at gentagne henvendelser om samme problemstilling undgås og 

oplysninger m. v. informeres ud til alle lodsejere. 

Kommunen ser også en fordel i, at der er ordentlig struktur i vandløbslaugene med vedtægter, 

generalforsamling og en formand der repræsenterer lauget.  

 

5. Kommunikation – hvem tager sig af hvad 

Kommunen er opmærksom på ud fra tidligere sager, at der skal være en tydelig tilbagemelding til 

lodsejeren efter en henvendelse, f.eks. v.h.a. en mail der beskriver om kommunen agter at foretage sig 

noget i forhold til henvendelsen, eller om kommunen har fundet forholdene i overensstemmelse med 

regulativet. Der vil ske en praksisændring vedrørende tilbagemeldinger. Nogle henvendelser i forhold til 

regulativoverholdelse viser, at det er vigtigt at få meldt ud til lodsejerne, hvad der er grødeskæring, 

hvad der er oprensning, hvordan de 2 forhold reguleres på forskellig vis og hvornår de foretages. 

Kommunen overvejer, om der skal meddeles flere egentlige afgørelser indenfor vandløbsområdet. 

Regulativer kan findes via kommunens GIS (hjemmesiden). Pt. er det dog ikke muligt at finde 

fællesregulativer, som i visse områder er de seneste gældende regulativer for vandløbsvedligeholdelse 

(koter, anlæg, metoder, terminer o. a.). Kommunen er opmærksom på problemet og vil sørge for, at 

fællesregulativerne også bliver tilgængelige. I mellemtiden er det vigtigt at være opmærksom på 

forholdet 

Sønderjyske Vandløb kan hjælpe med at få informationer ud til lodsejerne, f.eks. ved praksisændring af 

grødeskæring, ved at informere på foreningernes hjemmesider med nyhedsmail til kunderne. 



 

6. Vandløbsvedligeholdelsen 2012, hvordan er det gået 

Vedligehold 2012 er planlagt til at slutte ca. en måned tidligere end i de foregående år, og kommunen 

syntes det generelt er gået godt. Der har dog været og er en del henvendelser vedrørende træer og 

buske. Både nogle der er væltet ned i vandløbene eller på anden måde forringer afvandingen, men 

også træer og buske der hindrer maskinernes arbejde ved grødeskæring. Dette betyder, at der er 

strækninger, hvor der ikke er blevet fjernet grøde,  hvilket skaber opstuvning i vandløbet og forringer 

afvandingen. Ikke alle entreprenører har formået at løse denne opgave på tilfredsstillende vis i første 

omgang, hvorfor der visse steder skal håndrenses i henhold til gældende kontrakt.  

Det er derfor behov for at få vurderet behovet for beskæring af træer og buske i og ved vandløbene. I 

nogle tilfælde kan der være behov for at landmanden fjerner træer og buske,  så kommunen kan køre 

langs med vandløbet. Indenfor vandløbets nære omgivelser er det kommunens opgave at fjerne træer 

og buske, så der kan ske vedligeholdelse, her må landmanden ikke selv gå i gang. Nogle steder er det en 

fordel at have træer og buske, der skygger for vandløbet, så der ikke kommer så meget grøde, så 

kommunen ser helst, at lodsejere tager kontakt, før der fjernes træer eller buske langs vandløb.  

Udover de 200.000 – 300.000 kr/år som kommunen har brugt gennem de seneste 5 år til at fjerne 

træer og buske i f. m. vandløb, er der afsat ekstra ekstra midler de næste 4 år .Kommunen vil planlægge 

hvordan arbejdet skal udføres, da kommunen også ser en fordel i beplantning ved vandløbene mht. 

skyggevirkning m.v. Kommunen kan tage imod konkrete henvendelser fra lodsejere med forslag til 

hvor, der er behov for en indsats. 

Kommunen vil gerne have meldinger fra lodsejere, hvis gældende regulativ bestemmelser ikke er 

overholdt (p.g.a.sandpuder og aflejringer eller grøde m. m.). Kommunen vil følge op herpå.  

Kommunens praksisændring omkring oplægning af grøde i 2m bræmmen har affødt mange 

henvendelser og megen frustration. Den har været annonceret i avisen, men der er mange, inkl. 

konsulenter, der ikke har set annoncen. Fremadrettet kan en løbende dialog og information fra 

kommunen om evt. praksisændringer betyde, at nogle ting kan tages i opløbet, og ikke vil give så 

mange frustrerede lodsejere, eller at kommunen genovervejer en given praksisændring ud fra input fra 

landbruget. 

Kommunen er indstillet på at orientere Sønderjyske vandløb om nye tiltag i form af kopi af annoncer o. 

l. 

Bemærk at fremadrettet vil situationen være ændret, da der i næste sæson i en del tilfælde vil være 10 

m randzoner, hvor grøden kan lægges. 

 

7. Nye tiltag i nærmeste fremtid, status på vandplaner 

Nye tiltag, se pkt. 6 mht. træer og buske. 

Kommunens natur- og vandhandleplaner er til politisk behandling i Teknisk Udvalg den 7. november 

2012 og Byråd (28. november 2012) med henblik på vedtagelse. 



Med hensyn til ændret vedligeholdelse i vandløbene jf. vandplanerne, er det endnu uafklaret, hvordan 

kommunerne skal vurdere konsekvenser af ændret vedligeholdelse. Under alle omstændigheder ønsker 

Sønderjyske Vandløb at blive orienteret om projekter og konsekvensanalyser, så landmændene kan få 

hjælp til at vurdere konsekvenserne.  

Det er vigtigt for tilliden til konsekvensberegninger og erstatnings- / kompensationsfastsættelse, at 

landmændene oplever, at uforudsete konsekvenser bliver taget seriøst.  

 

8. fremtidig mødestruktur 

Mødefrekvensen mellem Sønderjyske Vandløb og kommunen bør være 2 gange årligt – hhv. før og 

efter grødeskæringen. 

 

9. Næste møde 

Det blev aftalt, at næste møde skal være i maj inden grødeskæringssæsonen starter. På næste møde 

bør håndtering af randzoner tages op som et punkt. Sønderjyske Vandløb indkalder til møde. 

 

10.  Evt. 

Kommunens vandløbsmedarbejdere kan altid kontaktes på natur@aabenraa.dk 

Sønderjyske Vandløb på info@soenderjyskevandloeb.dk 

 


