Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde
79947400

Referat Dialogforum Vandløb tirsdag d. 20. november 2018
Varde Kommune inviterede til dialogmøde om vandløb i Varde Kommune.
Mødet blev afholdt kl. 9.45 – ca. 12.00 på materielgården i Sig,
Vesterbækvej 31, 6800 Varde. Vi startede som altid med kaffe og
rundstykker. Der var efter mødet mulighed for en let frokost.

Referat

29-11-2018

Jeanett Dam
Direkte tlf.: 79947400

Journalnr.: 178936/18
Sag : 18/1895

Velkomst og præsentation v/Preben Friis Hauge, ordstyrer
Det blev besluttet, at der udarbejdes beslutningsreferat.
Gennemgang af beslutningsreferat 29. november 2017 v/Preben
Friis Hauge
Varde Kommune bruger af og til gps i vandløbsoprensningen afhængig
af, hvilken entreprenør, der udfører arbejdet.
Ingen kommentarer til referatet i øvrigt.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

29-11-2018

Kort om vandløbsrapporter og V.K. opfølgning 2017 v/Henrik Bak
Rasmussen
Se bilag ”Henrik Bak´s indlæg”.
Henrik gennemgik indkomne sager i overskrifter.
Han viste, hvilke vandløb, der skal måles op. Pt. drejer det sig om ca.
10 km.
Han viste derefter, hvilke vandløb, der var blevet målt op fra sidste år
og, hvor der er blevet renset op efterfølgende. Søvig Bæk har endnu
ikke fået dispensation til oprensning, og er derfor stadig markeret med
rød.
Han viser eksempler på opmåling fra Østerbæk.
Samlet set blev der opmålt 28268 meter vandløb.
Målingerne viste, at der skulle renses 7643 meter. Det svarer til 27%
af de kontrollerede strækninger.
I vandløbsdriften bruger de smartphones/Ipads i hverdagen.
Det kan bl.a. bruges til, at billeder fra vandløbene gemmes elektronisk,
information til administrationen og dokumentation for vedligehold.
Kommentarer
Hvor mange forureningssager har vi haft i år. Vi har haft ca. 17. Det
handlede mest om forurening med ensilagesaft, som medfører
lammehaler i vandløbene.
Kan vi gøre noget sammen for at undgå en lignende situation som
fiskedøden i Fiilsø.
Mon den manglende oprensning af Søvig Bæk er årsagen?
Administrationen kontakter Jesper Arnth om emnet.
Lidt mere snak om fiskedøden i Fiilsø.
Sydvestjysk Landboforening afholder møde om emnet d. 28. november
2018. Der er åbent for alle.
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Om vandløbslaugenes struktur v/Stine Bundgaard
1.
2.
3.
4.

Hvordan er vandløbslaugene struktureret?
Hvordan fungerer strukturen i praksis?
Hvordan samarbejder formændene med de øvrige lodsejere?
Andet.

Laugene har mange år på bagen. De blev etableret i 90´erne.
Bredejere kan optages i vandløbslaug. Vandløbslaugene er
selvsupplerende.
Ingen formalia om optagelse i laugene.
Man skal bare være bredejer.
Der er 22 vandløbslaug.
SydVestjysk Landboforening faciliterer hvert år møde med lodsejerne.
Formændene har ikke noget formaliseret arbejde i forhold til
lodsejerne.
Kommentarer
Hvordan kommer viden om forhold i vandløbene videre fra
formændene til lodsejerne? Det gør de ikke nødvendigvis.
Stine kan være kontaktperson til de af lodsejerne, som er medlem af
landboforeningen.
Der blev udtrykt bekymring for, at der var en del lodsejere, som ikke
var tilstede på mødet. Der var kommet 2 sene afbud.
Stine og Jeanett går efterfølgende formandslisten igennem.
Næste år bliver indbydelse sendt pr. mail med ønske om ”svar på
modtagelse”. Dette kan være med til at sikre, at alle formænd har set
indbydelsen.
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Om nye regulativer v/Simone Sjøgren
1.
2.

Nye regulativer for Frøsig-Thorlund Bæk og Linding Å.
Hvordan går det med dem?
Hvordan er forløbet for kommunens øvrige regulativer?

Se bilag ”Vandløbsregulativer”.
Simone gennemgår, hvad et regulativ er.
I Varde Kommune vil vi i det fremtidige regulativarbejde bruge 2 slags
regulativer. Skikkelse- eller vandføringsevneregulativ.
Skikkelse/vandføringsevne skal kun være overholdt i den grødefri
periode.
Simone gennemgår regulativ for Linding Å.
Kommentarer
Stine Bundgaard: en opfordring til, at der i de ikke-målsatte vandløb
bruges skikkelsesregulativ.
Kristian Jensen efterlyser igen regulativer for Frøsig-Thorlund Bæk.
Varde Kommune oplyser, at Kristian har modtaget det
regulativmateriale, som kommunen ligger inde med. Varde Kommune
anmoder derefter Kristian om oplysninger, der vil kunne bruges til at
opspore yderligere materiale.
Der er ved at blive udarbejdet et nyt regulativ for Frøsig – Thorlund
Bæk.
Varde Kommune tager kontakt til Kristian Jensen om emnet.
Vandløb flytter sig. Det skal de have lov til. Det er en naturlig proces,
som kommunen ikke ændrer på.
Kommunen skal ikke brinksikre i vandløbene. Vi brinksikrer kun, hvis
der er fare for almenvellet.
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Etablering af faskiner er en vurdering i hvert eneste tilfælde.
Simone fortsætter med den videre proces for de 2 regulativer:
Er fremlagt for udvalget for Plan og Teknik.
Skal godkendes i Byrådet og sendes derefter i høring.
Regulativ for Linding Å sendes til fredningsnævnet med anmodning
om dispensation fra fredningskendelsen.

-

Efter vedtagelse af regulativer og regulering er der 4 ugers
klagefrist.

Regulativ for de 2 vandløb udgør et pilotprojekt, som vi evaluerer på
tilbagemeldinger, form og proces.
Udvalget for Plan og Teknik tager herefter stilling til den videre proces
med regulativrevision for kommunens vandløb.
Klaus: Vi sender de to første regulativer til alle formænd.
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Hvordan kommunikerer kommunen ud om vandløb v/Flemming
Sørensen
1. Reguleringssager
2. Oprensninger
3. Vandplansprojekter
4. Andet
En forventningsafstemning.
Se bilag ”kommunikation om vandløb”.
Flemming gennemgik de forskellige former for kommunikation i forhold
til, hvad der skal ske i vandløbet.
For nye vandløbsregulativer gælder, at de ikke sendes i høring hos
lokale lodsejere.
For vandløbsprojekter gælder, at de kommer i høring hos lokale
lodsejere med individuel interesse i projektet.
Kommunikation om vandløbsvedligeholdelse se bilaget.

En snak om oprenset materiale.
Varde Kommune har efter mødet undersøgt muligheder, som kan
bruges i kommunikationen med vandløbslaugsformændene. Vi er pt.
ikke færdige med undersøgelsen. Vandløbslaugsformændene vil senere
høre nærmere om emnet.
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Varde Kommunes nyhedsbrev om vandløb v/Flemming Sørensen
Se bilag ”Kommunikation omkring vandløb”.
I 2018 er der udsendt ét nyhedsbrev.
Der var lidt opfølgning på brevet.
Nyhedsbrev lægges på hjemmesiden, når vi sender ud fremover.
Kommentarer
Formænd får intet at vide om projekter i ”deres” vandløb. Heller ikke,
når de høringsberettigede lodsejere høres.
Det besluttes derfor, at når Varde Kommune sender forhøring ud til
lodsejere om konkrete projekter, vil vi samtidig sende projektet til
formanden.
Varde Kommune vil sende nyhedsbrev ud i foråret om kommende
projekter.
Nyhedsbrev sendes ud to gange om året.
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Eventuelt v/ Preben Friis Hauge
VOS-samarbejdet
Preben og Jan deltager i Styregruppen. VOS arbejder med etablering af
vådområder og fjernelse af kvælstof fra vandløb.
Der er flere projekter i gang pt.
Der skal køres flere projekter igennem.
Påkørte brønde og ødelagte dæksler
Når åmand Peter Kristensen kontrollerer rørledninger, undrer han sig
over påkørte brønde og ødelagte dæksler. Han opfordrer til, at
dækslerne bringes i orden.
Der skrives om emnet i næste nyhedsbrev om vandløb.
Muligheden for formidling om emnet ”påkørte brønde og ødelagte
dæksler” i Grobund fremhæves.
Stine kan kontakte Flemming om info til en artikel om at passe bedre
på brønde, dæksler og rørledninger.
Øgede mængder vand i vandløb
Der blev spurgt til den øgede mængde vand i vandløb, hvor den
kommer fra? Ved vi det?
Nej det gør vi ikke.
Kommunen har målestationer i flere vandløb, som kan vise, hvor
meget udledning, der kommer. Vi kan fra dem se, hvordan
vandmængden udvikler sig.
Om udsendelse af nyhedsbrevet om vandløb
Stine vil gerne sende nyhedsbrevet om vandløb ud til øvrige lodsejere,
som er medlem hos Sydvestjysk Landboforening.
Næste års møde og farvel og tak v/ Preben Friis Hauge
Forslag om tirsdag d. 3. december 2019?
Passer tidspunkt på dagen. Ja.
Det besluttes, at næste dialogmøde afholdes tirsdag d. 3. december
2019.
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Deltagere
Navn

Adresse

Vandløbslaug/arb.plads
Formænd vandløbslaug
kc@dlr.dk
Bolhede bæk m.fl.

Kristian
Clausen
Poul Jensen
Poul.BenteHellevej33@gmail.com Skonager Lilleå
Steen
steenjul@stofanet.dk
Høkær og Holme Å Vest
Rasmussen
Kristian Jensen
delfiner@mail.dk
Agersnap
Frede Nørtoft
gaardevej4@tdcadsl.dk
Kybæk, Snorup bæk,
Jensen
Agerkrog bæk
Frede
frkr@mail.dk
Vesterbæk, Ølgod
Andersen
Poul Henrik
Lundsvang@os.dk
Skovlund
Hansen
Jesper Arnth
Jesper_arnth@live.dk
Søvig Bæk
Stanley
hennegaard@hotmail.dk
Fiilsø
Johansen
Henning
henning.b.v@gmail.com
Klinting,Kolle, Hennebjerg
Villadsen
Stefan Nielsen
visselbjerg@bbsyd.dk
Alslev Billum
Poul Nielsen
elmely31@mail.dk
Mejls/Thostrup
Jens Jørgen
ranzau@jewnsen.mail.dk
Ansager Vest system
Jensen

Stine
Bundgaard

Preben Friis
Hauge
Anders Linde
Niels Haahr
Larsen
Søren Laulund
Jan Lings
Ellen
Margrethe
Hansen
Bjarne Fly

Sydvestjysk Landboforening
sbp@sagro.dk
Politisk rådgiver
Sydvestjysk
Landboforening
Varde Kommune
prfh@varde.dk
Udvalgsformand Plan og
Teknikudvalget
akli@varde.dk
nila@varde.dk

Plan og Teknikudvalget
Plan og Teknikudvalget

sola@varde.dk
jali@varde.dk

Plan og Teknikudvalget
Plan og Teknikudvalget

elmh@varde.dk

Driften, fag- og souschef

bjfl@varde.dk

Driften, driftschef
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Henrik Bak
Rasmussen
Peter Skovdal
Peter
Kristensen
Per Nonbo
Villy Fogh
Palle Stæhr
Hansen
Jan Poulsgård
Klaus B. Friis
Jan Pedersen
Jeanett Dam
Flemming
Sørensen
Simone
Sjøgren

hebr@varde.dk

Driften, fagleder

pefr@varde.dk
petk@varde.dk

Driften, åmand
Driften, åmand

peno@varde.dk
vifo@varde.dk
paha@varde.dk

Driften, åmand
Driften, åmand
Driften, åmand

japd@varde.dk

Driften, åmand

klbf@varde.dk
japb@varde.dk
jeda@varde.dk
flso@varde.dk

Naturcenterleder
vandløbsadministration
vandløbsadministration
Vandløbsadministration

sisj@varde.dk

Vandløbsadministration

Interesseorganisationer
Bent Jakobsen

Med venlig hilsen

Jeanett Dam

E jeda@varde.dk

Bentjakobsen6@gmail.com

Dansk
Naturfredningsforening
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