Opstartsmødet for dannelse af vandløbslaug omkring Bjerndrup Mølleå
Opstartsmødet blev afholdt onsdag den 11. september 2013 hos LHN, der deltog 10 lodsejere. Derudover
deltog Johanne Ludvigsen, LHN og Britt Paulsen, LandboSyd.
På mødet blev der fortalt om, hvad et vandløbslaug kan bruges til. Der var enighed på mødet om, at der
skulle dannes et vandløbslaug.
Afgrænsning af lauget bliver sådan at alle arealer, der afvander til Bjerndrup Mølleå systemet, også de
arealer, der ligger i Sønderborg Kommune, er omfattet. Arealerne nord for Hostrup Sø, der afvander til
søen, er også omfattet. Også arealer, der afvander til Sorteholmsgrøften, samt arealer, der afvander til
Bjerndrup Mølleå ud til sammenløbet med Gejlå ved Broderup. Almstrup Kanal er med til HjordkærBolderslev-Uge laug.
I første omgang er det besluttet, at lauget skal fungere som en mailingliste og en erfagruppe, der mødes
min. 1 gang om året, og udveksler og samler erfaringer med vandløbsoprensning og vedligeholdelse mv.
Man var enige om, at der skulle udpeges et antal tovholdere til, at repræsentere lauget udadtil. Fem
lodsejere fik til opgave, at finde hver en tovholder for en delstrækning.
De fem lodsejere:
Karsten Juhl, Visgårdevej 6, Bjerndrup, 6200 Aabenraa
Asmus Damm, Langelo 2, 6300 Gråsten
Kurt Westergaard, Klostervang 90, Kliplev, 6200 Aabenraa
Kai Petersen, Gl. Oksevej 10, 6200 Aabenraa
Christian Todsen Assenholmvej 13, 6200 Aabenraa
Formålet med at udpege tovholdere er, at have nogle personer, der kan repræsentere vandløbslauget ud
ad til, f.eks. til møde med kommunen. Sønderjyske Vandløbs konsulenter holder årligt møde med
vandløbsforvaltningerne i Aabenraa og Sønderborg Kommune. Når der er udpeget tovholdere for alle
vandløbslaugene, kan vi få et møde for laugsformænd / tovholdere med Aabenraa Kommunes tekniske
udvalg, og få drøftet de problemstillinger, som det ikke har været muligt at løse administrativt, eller som
skal vurderes mere overordnet.
Der blev udvekslet erfaringer omkring vandløbsvedligeholdelse, både gode og dårlige. Der blev snakket om
kendte problemer og hvor der var blevet lavet nogle gode løsninger i vandløbet. En strækning bliver
vedligeholdt specielt tidligt af hensyn til afvanding af engarealer. Sorteholmsgrøften er blevet renset op og
har fået skåret træer og buske væk efter henvendelse fra lodsejer.
Det blev aftalt, at man ville holde et nyt møde i november/december 2013, med henblik på at se nærmere
på konsekvenserne af vandplan-kravet om ændret vedligeholdelse i Bjerndrup Mølleå, og få formuleret et
høringssvar. Britt kalder ind til et møde.

