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Referat Dialogforum vandløb onsdag d. 29. november 2017
Kaffe og rundstykker
Velkomst og præsentation v./Preben Friis Hauge, ordstyrer
Bemærk mødets nye navn! Vandløbsrådsmøde er ændret til Dialogforum vandløb, Varde.
Preben foreslår, at referatet skrives som konklusionsreferat. Det betyder, at nogle men ikke alle udsagn og
bemærkninger nødvendigvis vil fremgå af referatet.
Vi prøver det i år og evaluerer på det næste år.
Gennemgang af seneste referat 30. november 2016 v/Preben Friis Hauge.
Referat med bemærkninger fra Stanley Johansen blev sendt ud inden mødet.
Ellers ingen bemærkninger.
Bemærkninger til vandløbsrapporter og V.K. opfølgning v./Per Vinther
Se oplæg fra Henrik Bak Rasmussen. #187914/17
Der er indkommet 20 henvendelser/ønsker fra vandløbslaugsformænd før mødet.
Henrik opfordrer til, at lodsejerne kommer med problemstillingerne, når de opstår, fremfor at vente. Det er
nemmere at håndtere og gøre noget ved det på den måde.
Regn har betydet, at nogle vandløb er blevet renset senere.
Oprensning i 2 af vandløbene er ikke nået pga. vejret.
Henrik viser, hvilke vandløb der er planlagt til opmåling 2017/2018. 19 vandløb skal måles op. Heraf 7
vandløb, som er meldt ind fra vandløbslaugsformændene.
Opmålingerne vil vise, om vandløbet efterfølgende skal renses op.
Vandløb renses generelt op i efteråret.
Per Winther sætter spørgsmålstegn ved sen oprensning. I den anledning aftaler vi efterfølgende med Per,
hvornår Dialogforum, vandløb skal afholdes til næste år.

Side 1 / 4

Kommunens egenkontrol af manglende vandløbsvedligeholdelse v/Per Vinther
Vandløb som kræver dispensation til oprensning.
Kommune:
Der er ikke mange vandløb, der kræver dispensation.
En kontrolopmåling af vandløbet, uden efterfølgende oprensning gør, at der ikke skal dispenseres fra §3
vandløbsbeskyttelsen inden for de næste 10 år.
I de få tilfælde gives dispensationen, men det kan rykke tiden for oprensning 4 uger eller mere.
Hvis arbejdet kræver, at der skal ryddes vegetation på §3 arealet langs vandløbet, skal der altid søges
dispensation. Det gælder også såfremt arealet ikke kan køres på uden at ødelægge/ændre naturtilstanden.
Lodsejere:
Regulativet skal overholdes. Vandføringsevnen som beskrevet i regulativet må ikke forringes.
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Utilfredsstillende
at vandløb (Kærbæk) havner i situation, hvor der skal dispensation til.
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Kommunen
fortsætter dialogen med Jens Jørgen Jensen om Kærbæk.
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Henrik:
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Fortæller
om kommunens egenkontrol. Se Henriks powerpoint.
Cb690c65-81b0-4816aee6-fac03a58d7ae

Viser billeder før og efter grødeskæring.
Når måling viser, at vandløbet ikke længere overholder regulativet, bliver det renset op, så det igen
opfylder kravene.
Der er stor forskel på, hvor længe vedligehold/oprensning holder.
Kommentarer:
Er der lavet regulativtillæg? Nej.
Lodsejere ønsker, at der gennemføres en regulering, når der udledes fra større flader.
Kommune: Når der gives en udledningstilladelse vurderer vi på, om vandløbet kan håndtere det, og der
skal som oftest ske en forsinkelse af vandmængden.
Det gælder også, når det er store tagflader fra landbruget.
I en regulativrevision kan vi ikke gøre vandløbene større.
Der skal en regulering til.
Ønsker om regulering kører for sig selv, og skal gerne ske, inden der udarbejdes nye regulativer.
Det er dem, der har nytte af en regulering, der skal betale den.
Kommer der et samarbejde med lodsejere i regulativarbejdet?
Ja, der tænkes lodsejere ind i processen.
Poul Henrik Hansen: Der er teknologimuligheder om oprensning med gps, som bruges i Åbenrå kommune.
V.K. undersøger mulighederne.

Plan og Teknik udvalgets holdning.. v/Per Vinther
Plan og Teknik udvalgets holdning til vandrådets anbefaling om at lade vandløb udgå af
vandområdeplanerne.
Preben roser deltagere i vandløbsråd for godt samarbejde.
Udvalgets holdning er, at vandløb, hvor der tidligere er lavet indsatser, fortsat skal holdes inde i
vandområdeplanerne.
Per Winther fortæller om vandrådsarbejde. Se oplæg #187911/17.
24-25 vandløb, hvor der ikke var enighed. Det gik til afstemning. I Varde var der fortsat uenighed om to
vandløb nemlig Stokbæk og Ålling Bæk.
Meget der har samlet os og ikke delt os.
Vandråd anbefaler, at samarbejdet fortsætter.
49 gennemgår princippet for afgrænsning af vandløb og de to vandløb mere specifikt.
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Okker
har en væsentlig afgrænsende betydning. Okker> 0.5 mg ferrojern/l betyder, at vandløbet skal
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tages
ud.
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Der
arbejdes med 2 fiskeindeks i vandområdeplanerne.
858c-a622900f6071
ICb690c65-81b0-4816Ålling Bæk og Stok Bæk bruges bl.a. fiskeindekset som baggrund for ønsket om vandløb, der skal tages
ud.
aee6-fac03a58d7ae
Kommentar:
I Stokbæk er okkerrenseanlæg netop renset op. Jo længere ned i vandløbet jo bedre økologisk tilstand.
Ørredyngel fundet nær okkeranlægget. Længere nedstrøms er der fundet ørredyngel i 2016.
Per Winther er noget udfordret af, at Stokbæk skal blive inde. Per opfordrer til, at der laves okkermålinger
i vintermånederne.
Hvis vandløbet tages med i planerne, frygter han, at det vil medføre forhøjet vandstand i området.
Flemming: Vi har renset okkeranlæg i Stok Bæk op. Vi har allerede opnået et okkerindhold på 0,41 mg
ferrojern/l. målt ved Gl. Præstevej midt i vandområdet.
Enighed om, at der ikke skal være målsætning opstrøms anlægget.
I Ålling Bæk er okkerindhold målt til 0,69 mg/l. Befiskning viser, at vandkvalitet er synderen. Der er et
godt fald. Kommunen anbefaler, at vandløbet indgår som ”vandløb med potentiale”.
Per har ikke fået sikkerhed for, at målsætningen kan tages ud for en del af vandløbet opstrøms
okkeranlægget.
Stok Bæk ønskes fortsat taget ud.
Punktet behandles på udvalgsmøde i næste uge.
Orientering fra V.K. om projekter og tiltag i vandløb v/Jan Pedersen
Se # 190120/17
Jan viser på kort oversigt over projekter fra vandområdeplanerne og fortæller om projekter, som er sat i
gang.

Udvikling af beløbsrammen for vandløbsvedligeholdelse i V.K. v/Per Vinther
Flere formænd oplyser følgende:

1. Manglende vandløbsvedligeholdelser
a. Grødeskæring
b. Oprensning
2. Ingen eller mangelfuld oprensning i samlebrønde og i rørbroer.
Ad 1. Vi har fået færre sager ind i år end tidligere.
Ad 2. Vi renser, hvis vi får henvendelser.
Overordnet: man mener, at kommunen stadig er bagud med vedligeholdelsen. Er der en udvikling i
beløbsrammen?
Kommunen: Nej det ligger ikke umiddelbart lige for, men så længe der er henvendelser, tager vi os af det.
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Dialogen
her skal være med til at udfylde den ramme, der er.
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Jens Jørgen læser brev om oprensning op. Det handler om Kærbæk. Se tidligere i referatet.
Hvordan
sikrer vi vandløbsvedligeholdelsen med nye regulativer v/Per Vinther
8a233b80-7f2a-4a9f858c-a622900f6071

Plan
og Teknikudvalget har netop godkendt igangsættelse af to regulativer. Linding Å og Frøsig-Thorlund
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Bæk.
Per Winther: Dette arbejde er helt essentielt. Se Pers oplæg om vandløbsprofiler.
Taler om vandløbsprofiler. Skikkelsesregulativ – brugervenlighed helt i top.
Dynamisk skikkelsesregulativ – nødvendigt at drænudløb sikres.
Det allervigtigste for os er, at drænudløbene er frie og mindre betydende, hvilken regulativtype, det er.
Vi vil gerne sikre, at afvandingen fungerer.
Åmand opfordrer til, at drænene markeres.
Hvordan sikrer vi orientering til formændene om nye tiltag via mail v/Per Vinther
V.K. har satset på to nyhedsbreve pr. år. Der er kun sendt ét ud i 2017. Jørgen Hansen kunne godt have
ønsket en nyhed om, at Linding Å skulle måles.
Eventuelt v/ Preben Friis Hauge
Jørgen Hansen: fortæller ”julehistorie” om en lodsejer, Linding Å og Yderik bro.
Steffen: Varde å. Spørger til om et møde med Preben og en lodsejer kan foregå. Preben beder Steffen om
at sætte mødet i stand.
Kristian Jensen ønsker møde med Preben Friis Hauge. Preben siger tak og tager imod tilbuddet.
Preben summerer dagens indhold op.
Næste års møde og farvel og tak v/ Preben Friis Hauge
Forslag om torsdag d. 29. november 2018?
Der var en snak om næste års mødedato.
Det blev besluttet, at vandgruppen fra sydvestjysk Landboforening kommer med forslag til mødedato
næste år. Dette er pt. endnu ikke sket.

