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Sagsansvarlig: 

Rune Frimann Larsen 

Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø 

E-mail: 

Rune.Larsen@kalundborg.dk 

Telefon, direkte: 59 53 52 36 

  

Kalundborg Kommune 

Højvangen 9 

4470 Svebølle 

www.kalundborg.dk 

Telefon, omstilling: 59 53 44 00 
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DATO 

16. december 2013 

 
SAGSNR. 

326-2013-24052 

 

MØDEDATO 

12. december 2013 
 

MØDEREFERAT ANGÅENDE 

2. årlige møde i Vandsynsgruppen 
 

KOPI TIL 

Søren Gammelbye (Andaks- og Istebjerggrøftens Vandløbslaug), Jan Clausen 
(Råmoseløbet Vandløbslaug), Ebbe Nørtved (Landliggerudvalget), Niels Erik 
Jensen (Gefion), Kurt Nielsen (Sæby-Hallenslev Vandløbslaug), Jørn Jørgensen 
(Holmens Vandløbslaug), Henrik Skafte (Tranemose Å Vandløbslaug), Poul Henrik 
Prahl (Gefion), Knud Nielsen (Sportsfiskerne), Jørgen Topp (Sportsfiskerne), 
Mogens Dyhr-Nielsen (DN), Susanne Ladefoged (DN), Bertel Stenbæk (Teknik- 

og Miljøudvalgsformand), Charlotte Sondh (Teamleder, Natur og Miljø), Tyge 
Wanstrup (Teknik- og Miljøchef), Michael Tranekjær Jensen (Natur og Miljø) 
 

REFERENT 

Rune Frimann Larsen (Natur og Miljø) 

 

 

Velkomst 

Charlotte Sondh bød velkommen 

 

Orientering om årets vedligeholdelse v/Teknik og Miljø 

Charlotte orienterede om guidelines for opmåling. De fleste kommuner følger den fra 2014, 

og det gør Kalundborg Kommune også. Teknik og Miljø lægger guidelines på kommunens 

hjemmeside, (http://www.kalundborg.dk/Borger/Veje-

_teknik_og_miljø/Natur/Vandløb_og_søer/Vandløb/Opmåling_og_oprensning.aspx). 

 

Poul Henrik Prahl sagde, at det er en løbende proces, og at disse guidelines var hvad man 

kunne blive enige om på nuværende tidspunkt. 

 

Rune orienterede om grødeskæringen med hensyn til den del der udføres af kommunens 

egen Entreprenørservice. Vedligeholdelsen forløb overordnet set fint, men var udfordret af 

perioder med meget lidt vand i vandløbene.  

 

Der var en drøftelse af årets grødeskæring i Tranemose Å. Ålauget har i løbet af 

grødeskæringen udtrykt utilfredshed med at første grødeskæring lå for tidligt. Henrik 

Skafte sagde igen på mødet, at ålauget har været utilfreds med planlægningen i 

Tranemose Å. Henrik Skafte tilkendegav, at Ålauget ønsker en sen 1. grødeskæring. Teknik 

og Miljø tager den med i planlægning 2014. 

 

Der var en drøftelse af Holmens udløb. Jørn Jørgensen spurgte til hvad der sker mht. en 

løsning. Teknik og Miljø forklarede, at der pt. arbejdes på en løsning med at lægge sten 

ud. Teknik og Miljø udmelder en tidshorisont når vi kender den. Indtil der ligger en løsning 

renser vi op ugentligt efter behov.  

 

Ålauget for Holmen ønsker en pumpeløsning for at sikre vandføringen. Teknik og Miljø 

forklarede, at hvis der ønskes en pumpeløsning skal lodsejerne selv rejse projektet. Teknik 

http://www.kalundborg.dk/Borger/Veje-_teknik_og_miljø/Natur/Vandløb_og_søer/Vandløb/Opmåling_og_oprensning.aspx
http://www.kalundborg.dk/Borger/Veje-_teknik_og_miljø/Natur/Vandløb_og_søer/Vandløb/Opmåling_og_oprensning.aspx
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og Miljø vil gerne i dialog omkring det, men kan ikke rejse projektet eller foretage 

decideret rådgivning. 

 

Michael orienterede om årets vedligeholdelse med hensyn til den del der udføres af 

eksterne entreprenører. 

 

Generelt god sæson med enkelte svipsere.  

 

Udover grødeskæringen er der blevet oprenset ca. 18 km. vandløb i 2013. Vestre 

Landkanal var en af de store. Der er fortsat dialog omkring det. Søren Gammelbye oplyste, 

at der ikke var behov for besigtigelse nu her, da vandet står for højt. Søren ringer efter 

nytår når der er til at gå derude. 

 

Charlotte oplyste, at der bliver ført tilsyn med Vestre Landkanals udløb ugentligt og renset 

op ugentligt efter behov fremover. 

 

Der blev stillet spørgsmål til, hvad kommunen gør hvis det ikke er nok at rense op 

ugentligt på de relevante udløb. 

 

Charlotte konstaterede, at en ugentligt oprensning er det niveau vi kan håndtere indenfor 

det nuværende budget, og at hvis der skal renses yderligere op, er det en politisk 

beslutning. 

 

Tyge Wanstrup oplyste, at vi lytter til de ønsker der kommer fra interessenter, og at vi 

arbejder ud fra vores regulativer. 

 

Jørn Jørgensen spurgte til, hvem der tager beslutning om det niveau vi lægger. Tyge 

oplyste, at det gør Teknik og Miljø. 

 

Henrik Skafte spurgte til den aktuelle diskussion omkring nedfaldne grene. Rune svarede, 

at Teknik og Miljø har meldt ud, at nedfaldne grene og træer er op til den enkelte lodsejer 

at fjerne fra vandløbene når vi er udenfor grødeskæringsperioderne. Der kan dog være 

tilfælde hvor der er tale om større træer eller større propper af grene mv. Her fjerner 

Teknik og Miljø problemet. Der vil være tale om en konkret vurdering i tvivlstilfælde. 

 

Jan Clausen sagde, at grødeskæringsarbejdet flere steder har mangler. Michael sagde, at 

Teknik og Miljø er opmærksomme på det, og at vi følger op i takt med, at vi bliver 

opmærksomme på manglerne. 

 

Poul Henrik konstaterede at vi alle sammen skal hjælpes ad med at holde øje med 

kvaliteten af vedligeholdelsen. 

 

Poul Henrik spurgte til status i forhold til at få gps-udstyr på maskinerne, der vedligeholder 

vandløbene. Poul Henrik forklarede, at teknologien anvendes på mange andre områder, og 

at den også burde kunne indføres i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse. 

 

Teknik og Miljø oplyste, at det ikke er en del af vores nuværende aftale med 

HedeDanmark, men at vi har spurgt HedeDanmark til mulighederne. HedeDanmark er i 

gang med overvejelser omkring hvordan udstyret kan anvendes til 

vandløbsvedligeholdelse. 

 

Teknik og Miljø oplyste desuden, at vi vil tage det med i overvejelserne i forbindelse med 

det næste udbud. Derudover vil vi indhente tilbud på ydelsen hos HedeDanmark når de har 

en løsning på plads. 
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Det blev desuden aftalt at emnet drøftes i vandsynsgruppen i forbindelse med at 

vandløbsvedligeholdelsen udbydes næste gang. 

 

 

Kommunens høringssvar til statens vandplaner, drøftelse i plenum 

 

Kalundborg Kommune har udarbejdet et høringssvar til statens vandplaner. Det er på vej 

igennem kommunens udvalg inden det bliver afsendt til staten. 

 

Knud Nielsen kritiserede kommunens høringssvar, og mente at der bliver nedprioriteret for 

mange af de små vandløb. 

 

Bertel svarede på kritikken. Politikerne mener, at statens krav er urimelige. 

 

Der var en drøftelse af problematikken. 

 

 

Drøftelse af færdselsbemyndigelse til Halleby Å sammenslutningen til 

registrering af gydebanker 

Knud forklarede hvad Halleby Å sammenslutningens arbejde med registrering af 

gydebanker indebærer. 

 

Tyge forklarede, hvorfor vi bringer den op på vandsynsgruppemødet. 

Landbruget appellerer til, at Halleby Å sammenslutningen går i dialog med lodsejerne. Det 

blev desuden foreslået, at Halleby Å sammenslutningen kan kontakte vandløbslaugene i 

stedet for hver enkelt lodsejer. 

 

Tyge oplyste, at Teknik og Miljø gerne vil være behjælpelig med en liste over 

ålaugsformænd, så Halleby Å sammenslutningen kan kontakte ålaugene. 

 

Drøftelse af Vandsyn – besigtigelse i fuld udstrækning eller stikprøver 

Susanne Ladefoged ønskede at vandsynet bliver gået i fuld udstrækning langs vandløbene 

i det omfang det kan lade sig gøre rent praktisk. 

 

Søren Gammelbye havde et forslag om, at det bliver aftalt på forhånd hvordan vandsynet 

bliver afviklet. 

 

Poul Henrik foreslog, at interessenter går vandløbene forud for vandsynet. 

 

Teknik og Miljø tilkendegav, at omfanget af de enkelte vandsyn for 2014 aftales på årets 

planlægningsmøde til foråret i vandsynsgruppen. 

 

Vandsynsgruppens sammensætning 

Susanne kritiserede, at landbruget er overrepræsenteret i vandsyngruppen efter oprettelse 

af vandløbslaug. 

 

Knud oplyste, at der er tre sportsfiskerforeninger, og at de også gerne vil deltage alle tre 

på lige fod med ålaugene. Knud vil sende en liste til Charlotte. 

 

Der var herefter en drøftelse af hvilke typer interessenter, der kan deltage i gruppen. 

 

Tyge konstaterede at politikerne ønskede at lade vandløbslaugene deltage på lige fod med 

de andre interessenter. Tyge tilkendegav, at vi mangler at udarbejde et nyt kommisorum 

for vandsynsgruppen. 
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Charlotte konstaterede at Teknik og Miljø udarbejder et forslag til et nyt kommisorium og 

forelægger det for politikerne i det nye år. 

 

Drøftelse af oprettelse af vandråd 

Susanne udtrykte bekymring for sammensætning af det kommende vandråd i forbindelse 

med næste generations vandplaner. 

 

Charlotte forklarede at kommunen skal oprette et vandråd med nogle bestemte 

medlemmer. Den nærmere proces for oprettelsen af vandråd og hvilke medlemmer, der 

skal være repræsenteret er ikke afklaret pt. 

 

Vandstandsplaner kontra vandmiljøplaner 

Susanne Ladefoged udtrykte bekymring for af vandplanerne skifter karakter fra at være 

planer for vandmiljøet til at være planer for vandstanden i vandløbene. 

 

Der var en drøftelse af emnet, men det kunne konstateres, at bekymringen skal rejses 

overfor staten i stedet for kommunen.  

 

Randzoner 

Susanne Ladefoged spurgte til hvem der er myndighed i forhold til randzoneloven. Rune 

forklarede at det er staten (NaturErhverstyrelsen), der er myndighed. Staten har således 

tilsynet med randzonerne og også med 2-meter bræmmerne. 

 

Kommunens rolle er at vurdere om et vandløb er omfattet af vandløbsloven. Det kan vi 

give en tilkendegivelse af på baggrund af en konkret henvendelse. Hvorvidt der skal være 

randzoner på det pågældende vandløb er herefter op til staten 

 

Evt. 

Poul Henrik kvitterede for et projekt omkring et Stenrev ved Sejerø. Det bliver taget op 

politisk i 2014. Der er lavet en film om stenrevsprojekter. Poul Henrik sender den til 

Charlotte. 

 

Susanne havde nogle bemærkninger. Bertel bad Susanne sende bemærkningerne til Tyge. 

 

Knud foreslår at det nye TMU deltager fuldtalligt i næste møde i vandsynsgruppen. 

 

Charlotte spurgte til om der fortsat ønskes to årlige møder eller flere. Gruppen ønsker 

fortsat to årlige møder. 

 

Næste møde er det årlige planlægningsmøde, der afholdes forud for 

grødeskæringssæsonen. Der bliver indkaldt til dette i løbet af foråret. 

 

 

 


