Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde
79947400

Referat vandløbsrådsmøde Varde onsdag d. 30. november 2016
Velkomst og præsentation v./Preben Friis Hauge, ordstyrer
Velkommen til alle og specielt velkommen til Per Vinther som repræsentant
for landbruget.
Info om lavpraktiske ting.

Bemærkninger til sidste referat 2. december 2015 v/Jeanett Dam
Jeanett gennemgik ikke referatet men spurgte til, om der var nogen
spørgsmål/bemærkninger til det.
Per Vinther: Spørgsmål til hjemmesiden, som er ændret siden sidste år.
Svar: Hjemmesiden vil blive vist senere under punkt ”diverse”.
Spørgsmål om det ændrede Varde Å regulativ er færdigt. Svar: Det ændrede
Varde Å regulativ er ikke færdigt endnu.
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Jeanett Dam
Direkte tlf.: 79947400
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Vandløbsrapporter, opfølgning og egenkontrol v./Henrik Bak
Rasmussen

1. 2015.
2. 2016.
Henrik viser oversigt over vandløb til opmåling i 2016. Opfølgning fra sidste
år. Se bilag 1.
Henrik viser oversigt over vandløb til opmåling i 2017. Se bilag 1.
Henrik viser kort over vandløb, som skal måles op i 2017.
Per Vinther: Spg. om oprensning efter regulativer. Hvordan kan det være, at
nogle vandløb ikke renses op, og der så skal gives dispensation efter §3.
Preben Friis Hauge: vi forventer at regulativet overholdes. Hvis udfordringer,
så prøver vi at løse dem.
Henrik Bak Rasmusen: når man går og renser op, ser man ikke altid, at
bunden hæves stille og roligt.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde
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Jan Pedersen: En §3 dispensation er ikke tegn på, at regulativet ikke har
været overholdt. §3-dispensation skal gives, fordi der er gået mange år,
uden at det har været nødvendigt at rense op. Regulativet har været
overholdt alle årene.
Når regulativet efter de mange år foreskriver en oprensning, skal der en §3dispensation til, fordi der er indtrådt en ny naturtilstand.
Kristian Jensen: Frøsig Thorlund er en kunstig bæk. Der har været faskiner.
Mener ikke, at regulativ overholdes.
Ønsker at få faskiner op.
Ønsker at få en erklæring om, at alle regulativer er overholdt.
Ønskerne er behandlet tidligere, og der er truffet en afgørelse. Opmåling
foretaget sidst i februar 2016 viser, at regulativet er overholdt.
Keld Nørremark: Er opmåling af vandløbene sat i system.
Henrik Bak Rasmussen: Nej det er det ikke på nuværende tidspunkt. Vi vil
overveje at lave faste opmålinger.
Per Vinther: Væsentligt tilbageskridt ikke at få opfølgning på sagerne. Vi vil
gerne tilbage til tidligere praksis.
Ønske om at man inden vandløbsmødet får en foreløbig opfølgning på de
indbragte sager. Det aftales, at det bliver udsendt før næste møde, hvis
muligt.

Indsatser vandområdeplaner v./Jan Pedersen
1. Nyt om vandområdeplaner.
2. Placering af okkerbassiner.
Viser indsatser på et kort. Se bilag 2.
Kort 2 med indsatser fra den gamle vandplan. Vist med blå prikker.
Jan viser kort med igangværende projekter.
Projekterne kan indbefatte jordfordeling eller 20 års aftaler.
På kort visende igangværende projekter kan man se adressen, hvor
projekterne kan ses.
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Per Vinther: spg. om vådområdeprojekter. Hvis vi kommer med ønske om
vådområdeprojekter, vil I så lave forprojekt på dem?
Jan Pedersen: De vil ligge som skuffeprojekter, som kan tages frem, hvis de
nuværende ikke går igennem.
Godt at have mulige projekter liggende klar.
Poul Nielsen:
Forskel på minivådområder og vådområder?
Vådområder vand føres til terræn. (Kommunale projekter eksempelvis Kvong
vådområdeprojekt)
Et minivådområde er et lille naturligt rensningsanlæg, som kan fjerne
kvælstof og fosfor fra den sø, der opstår, når landmanden samler drænvand
fra markerne. Projekt som landmanden selv udfører.
Morten Bang: Spørgsmål til oprensning af okkeranlæg.
Jan viser på slide.
Skovlund okkeranlæg ønskes prioriteret.
Jan Pedersen: økonomi til oprensning af nye okkeranlæg er ikke på plads
endnu.
Poul Jensen: Efterlyser sms service. Hvorfor kan vi ikke få det?
Svar: Vi har ikke mulighed for at service individuelt med sms. Vi har valgt at
informere fælles via nyhedsbreve.
Poul mangler opfølgning på indkomne sager.
Okkeranlæg v. Skonager Lilleå, hvor skal de være?
Jan Pedersen: Der er ikke taget stilling til placering af okkeranlæg endnu.
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Placering af nuværende/nye målestationer v/Jan Pedersen
Kort viser målestationer. (bilag 2)
Logger viser vandstand i vandløbet.
Projektloggere bruges ved projekter. (Kvong mose)
Loggere i sommerhusområder, der viser hvordan grundvandet står i
området. Opstillet måske ½ år.
Der er en regulativstation i Sneum Å.
H-stationer: står fast. Vurdering af data sammenholdes med Q-stationer.
Kun loggere ikke vandføring.
Q-station: viser vandføringen i vandløbet. Lange tidsserier. Kan bruges til at
vise, hvordan vandføringen formentlig er i vandløbene i nærområdet.
Kan bruges til at vise afstrømningen til vandløbene.
Kan bruges til at beregne størrelsen af okkerbassiner.
Staten sætter ca. 200 nye målestationer.
Per Vinther: Er der nogen her i Varde?
Jan: Staten vil gerne måle i Lydum Å og i Hostrup. (nuværende station) Vi
vil gerne give vores data fra Hostrup til Staten. Er i forhandling om, om vi
kan få en anden ekstra målestation i stedet for.
Dialog om flere målestationer i kommunen efterfølgende. Per vil koordinere
ønsker fra landmænd.

Opsætning af ekstra og manglende mærkepæle? v/jan Pedersen
Se kort ”Skalapæle” i bilag 2.
Sidste år blev der ønsket få skalapæle. De er sat op. Der er mulighed for at
indsende aflæsningsdata til kommunen. Lodsejerne opfordres til at aflæse
skalaerne og sende dataene ind.
Poul Jensen; kan ikke finde ud af at aflæse dem. Mener der mangler en
målepæl? Ønsker at et ekstra skalablik sættes op i Vrenderup Mosebæk.
Snak om hvad skalaen viser. Det står på pælen. Læs det. Det er
vandstanden, der skal måles.
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Revision af vandløbsregulativer v/Klaus B. Fries
1. Herunder Linding Å.
2. Status for revision af regulativer.
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Kommunen har haft forslag om regulativer på budgettet. Der er sat penge af
til at komme i gang med nye regulativer.
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Kommunen ønsker at starte med et pilotprojekt.
Der findes flere forskellige slags regulativer. Hvilke vil vi bruge? Det er
oplagt at vælge Q-H regulativer til de store vandløb og skikkelses-regulativer
i de mindre vandløb.
Linding Å er oplagt at starte med.
Per V.: Hvad er tidshorisonten? Opfordring til en køreplan for udarbejdelse af
regulativerne.
Stanley Johansen: skal der sættes penge af til at følge lovgivningen?
Preben Friis Hauge: Ja, vi skal prøve at finde pengene, og der er sat penge
af til vandløbsregulativer.

Problemer med store nedskårne træer som lægges på brink v/Per
Vinther
Pil langs vandløb er et stort problem. Med til trække vandspejlet op.
Træ der lægges på de tilstødende arealer er ofte store træstammer, der er
svære at fjerne.
Ønske om, at pilen holdes nede, så de ikke bliver for store.
Henning Jensen: store træer er irriterende. Lidt irriterende at lodsejer skal
fjerne dem.
Henrik Bak Rasmussen: Vi skal ikke fjerne træer på brinkerne.
Træer i vandløb skal løftes op. Vandløbsmyndigheden har efter loven ret til
at lægge dem op på brinkerne. Se bilag 3
Peter Kristensen: træer ved Henning er store og fine. Men de vælter af og
til. Myndigheden prøver at lægge dem pænt på kanten.
Ove Nielsen: god dialog ønskes. Træer på brink må lodsejer selv fjerne.

Frede Andersen: træer hæver bunden af og til.
Regler for bortskaffelse af oprenset materiale. Se bilag 3.
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Per Vinther: træer i vandløb skal myndighed tage sig af. Lodsejer må gerne
selv fjerne træer udenfor anlægget.
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Diverse indlæg v/Preben Friis Hauge
1. Mulighed for indlæg af fælles interesse.
2. Visning af kommunens hjemmeside.
Jan viser hjemmesiden.
Under vandløb. Kortet: hold shift nede og du kan markere zoom område.
Hjemmesiden: Interessant kan være punkterne vandløb og projekter. Der er
mulighed for at melde ind, hvis I har flere/andre ønsker.
Hjemmesiden er ikke iPad venlig. Hvis man ønsker at finde regulativer på Ipaden kan man holde fingeren på bogstavet, og vis i nyt vindue.
Der er som lovet lavet et link, specielt for iPad brugere.
Aflæsning af skala skal beskrives lidt bedre på hjemmesiden.

Eventuelt v/Preben Friis Hauge
Nyhedsbrev - Hvordan er det gået?
Udsagn: Nyhedsbreve erstatter ikke opfølgning på sagerne.
Per Vinther: vil gerne sende nyhedsbrevene til alle vandløbslodsejere i
vandløbslauget.
Udsagn: Nyhedsbrev som handler om projekter på de enkelte vandløb, kan
ikke erstatte opfølgning på vandløbssager.
Preben Friis Hauge: I forhold til det årlige møde. Gør vi det på den rigtige
måde?
Har I andre ideer?
Poul Jensen: Ønske om at starte mødet kl. 9.45. – 12.00.

13-12-2016

Henning Jensen: Søvig Sund er renset op som aftalt.
Stanley Johansen: Bliver vandstanden målt i Søvigsund? Evt. en logger i
fiilsø eller fidde bæk kan sættes op.
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Per Vinther: vandløbsvedligeholdelse udføres forskelligt i forskellige
kommuner. Han ser det som en fordel, at åmændene i Varde kommune
kender vandløbene. Varde Kommunes vedligeholdelsessystem fungerer fint.
Peter Kristensen: gør opmærksom på rørledninger. Pas på dem, når I kører
over dem. Kør gerne langs med rørene.
Preben Friis Hauge: tag det gerne op, der hvor det betyder noget, og når det
er aktuelt.
Kristian Jensen: Sendes opfølgning på vandløbssagerne ud.
Svar: Ja, de sendes ud.

Næste års møde og farvel og tak v/Preben Friis Hauge
a. forslag om onsdag d. 29. november 2017?
Preben Friis Hauge takker for god ro og orden.
Næste år starter vi med rundstykker kl. 9.45.

Med venlig hilsen
Jeanett Dam
E jeda@varde.dk

Bilag
Bilag 1: Oversigt vandløbsoprensning 2016 og 2017. Dok. 179972/16
Bilag 2: Powerpoint om vådområdeplaner, målestationer og skalapæle. Dok. Nr. 179990/16
Bilag 3: Regler for bortskaffelse af oprenset materiale. Dok. Nr. 180022/16

