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Referat fra møde den 23. oktober 2017  
 

Deltagere 

 

Danmarks Naturfredningsforening, DN Faxe: Steffen Flindt 

Danmarks Sportsfiskerforbund/Pionerer i Vandløbspleje (PIV): Søren Jensen 

Dansk Skovforening: Flemming Duus Mathiesen 

Gefion: Kristian Egede Nielsen og Henrik Karlshøj Madsen 

Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig 

Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen 

Øvre Suså Vandløbslaug: Niels Henrik Andersen 

Center for Plan & Miljø: Anne Planeta Etzerodt og Poul Jensen  

 

Velkomst og præsentation 

 

Poul Jensen bød velkommen og oplyste, at der var modtaget afbud fra 

Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Vandværksforeningen. 

 

Som oplyst af Birgitte Norby, DOF Storstrøm på seneste møde ønsker DOF 

Storstrøm ikke fremover at deltage i møderne i Faxe Vandløbsråd, når der 

drøftes vandrådsopgaver.   

 

Bemærkninger til dagsorden 

 

Ingen. 

 

Bemærkninger til seneste referat 

 

Flemming Duus Mathiesen fandt, at referatet ikke var fyldestgørende ved-

rørende de afgivne bemærkninger fra Søren Jensen, Danmarks Sportsfi-

skerforbund/PIV og Birgitte Norby, DOF Storstrøm om disse foreningers til-

gang til vandrådsopgaverne, og at der under eventuelt ikke var anført, at 

Dansk Skovforening havde foreslået, at Faxe Kommune kontaktede sekre-

tariatskommunerne vedrørende status for arbejdet i Faxe Vandløbsråd. 

 

Poul Jensen fandt, at referatet var fyldestgørende og oplyste, at referatet 

var tilsendt sekretariatskommunerne for vandråd Smålandsfarvandet og 

Østersøen til orientering. Poul Jensen imødekom ikke Dansk Skovforenings 

ønske om tilføjelser til referatet. 

 

Ingen øvrige bemærkninger.    

Postadresse: 

Natur & Miljø 

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

 

Telefon: 56 20 30 00 

Telefax : 56 20 30 01 

www.faxekommune.dk 

 

Kontoradresse: 

Frederiksgade 9 

4690 - 4690 

 

Direkte: 56203073 

Mail: po-

jec@faxekommune.dk 

 

Dato 27-10-2017 

j./sagsnr. 06.02.00-P20-1-14 

Faxe Vandløbsråd 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Plan & Miljø 
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Status vandråd 

 

Siden det seneste møde i Faxe Vandløbsråd den 28. september 2017 har 

der været afholdt afsluttende møde i vandrådet for Smålandsfarvandet og 

Østersøen – den 3. oktober 2017. Vandrådet for Køge Bugt holdt det afslut-

tende møde den 14. september 2017. 

  

Poul Jensen oplyste, at vandrådene for Smålandsfarvandet og Østersøen 

på det afsluttende møde ikke kom med konkrete bemærkninger til vand-

løb i Faxe Kommune vedrørende vandrådsopgave 2.  

 

Flemming Duus Mathisen oplyste, at Dansk Skovforening har meddelt sekre-

tariatskommunen for vandråd Østersøen, at Dansk Skovforening ikke kan 

tilslutte sig referatets ordlyd vedrørende Faxe Kommune. 

 

Poul Jensen orienterede endvidere om, at i vandråd Køge Bugt har Gefion 

m.fl. fremsendt mindretalsudtalelse vedrørende tidsplan, vandrådsopga-

verne, uenighed m.m. Danva m.fl. har fremsendt replik hertil. 

 

Desuden orienterede Poul Jensen om, at Miljøministeren har kommenteret 

en henvendelse fra Gefion og Holbæk Ålav. Foreningerne har bl.a. anført, 

at vandrådene er blevet stillet en opgave, der er overordentlig vanskelig at 

løse grundet presset tidsplan og en forudsætning om, at vandrådsrepræ-

sentanterne har en stor faglig viden. Ministeren anerkender, at der er tale 

om et teknisk komplekst opgaveområde, som kræver stor viden om de 

lokale forhold men håber, at alle repræsentanter i vandrådene vil fokusere 

kræfterne på de stillede opgaver med henblik på at nå det bedst mulige 

resultat. 

 

Vandrådsopgave 1 

 

Kommunens forslag: 

 

Øverste del af Gillesbækken: Udgår ikke, da slyngningsgraden beregnes 

større end 1,05. Endvidere kan anføres, at Gillesbækken er opdelt i to me-

get ens delstrækninger. Hvis vurderingen foretages for Gillesbækken som et 

samlet vandområde, jf. vejledning til kommuner og vandråd, er det svært 

at begrunde, hvorfor den øverste delstrækning skal udgå, mens den ne-

derste delstrækning skal forblive. Slyngningsgraden for Gillesbækken er 

samlet på 1,06. 

Øverste del af tilløb til Freerslev Å: Udgår, da strækningen er udpeget som 

stærkt modificeret. 

Tilløb til Kilde Å: Udgår, da strækninger er rørlagt i kombination med, at 

strækningen ikke er et vigtigt bindeled for opstrøms vandområder. 

 

Nederste del af Gillesbækken: Udgår ikke. 

Slettehave Bæk: Udgår ikke. 

Kanderød Bæk: Udgår ikke. 

Vedskølle Å: Udgår ikke. 

 

Ovennævnte fire vandløbsstrækninger opfylder én eller flere af Miljøstyrel-

sens opdaterede kriterier, hvorfor kommunen finder, at strækningerne fort-

sat skal være omfattet af vandområdeplanerne. 

 

Forslag fra Gisselfeld Kloster til vandløbstrækninger, som bør udtages af 

vandplanerne, imødekommes ikke, da de foreslåede vandløbsstrækninger 

opfylder de opdaterede kriterier. 
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Vandløbsrådets rådgivning: 

 

Faxe Vandløbsråd kunne ikke opnå enighed om rådgivning af kommunen 

vedrørende kommunens forslag. 

 

Haslev Sportsfiskerforening og Østdansk Landboforening har ikke bemærk-

ninger til kommunens forslag. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund/PIV finder, at øverste del af tilløb til Freerslev 

Å og tilløb til Kilde Å ikke bør udgå, da man ikke kun bør fokusere på enkel-

te vandløbsstrækninger men på hele vandløbssystemet. 

 

DN Faxe finder, at tilløb til Kilde Å ikke bør udgå, da åbne vandløb medfø-

rer bedre vandkvalitet i kombination med, at der skal tilstræbes at skabe 

faunapassage mellem habitatområderne for eremit. 

 

Øvre Suså Vandløbslaug finder, at både øverste og nederste del af Gilles-

bækken bør udgå, da slyngningsgraden er lav. 

 

Gefion finder, at både øverste og nederste del af Gillesbækken bør udgå, 

da slyngningsgraden er lav og på lange strækninger helt lige, og faldet er 

også lavt samtidig med, at renseanlægget udleder en del spildevand til 

dette vandløb. Slettehave bæk er et blødbundsvandløb med lavt fald og 

lille opland og bør udgå. 

 

Dansk Skovforening finder, at både øverste og nederste del af Gillesbæk-

ken bør udgå grundet spildevandsbelastning fra overløb. Dansk Skovfor-

ening tager forbehold indtil der foreligger en nærmere afklaring i forhold til 

Faxe Kommune, jf. det til kommunen den 22. oktober 2017 fremsendte bi-

lagsmateriale vedrørende Bregentved Gods og Gisselfeld Kloster. 

 

Vandrådsopgave 2 

 

Kommunens forslag vedrørende de mulige kandidater: 

 

 Ingen vandløb er kunstige. 

 

 Alle vandløb er modificerede i en eller anden udstrækning. 

 

 Ingen vandløb er stærkt modificerede vurderet på baggrund af Mil-

jøstyrelsens fastlagte definition. 

 

 Vandløb med ringe fald og ringe vandføring kan grundet naturgiv-

ne forhold ikke opnå god økologisk tilstand. 

 

Vandløbsrådets rådgivning: 

 

Faxe Vandløbsråd kunne ikke opnå enighed om rådgivning af kommunen 

vedrørende kommunens forslag. 

 

DN Faxe, Danmarks Sportsfiskerforbund/PIV, Haslev Sportsfiskerforening, 

Østdansk Landboforening og Øvre Suså Vandløbslaug har ikke bemærk-

ninger til kommunens forslag. 

 

Gefion finder, at Gillesbækken og Søbækken samt den rørlagte del af Mo-

sebølle Bæk bør udpeges som stærkt modificerede, da opnåelse af god 



 Side 4 af 4 

økologisk tilstand vil være omkostningstungt og have negative konsekven-

ser. 

 

Dansk Skovforening tilslutter sig Gefions indstilling. 

 

Tidsplan for det videre arbejde 

 

Medlemmerne af Faxe Vandløbsråd fremsender eventuelle supplerende 

bemærkninger/særudtalelser til Faxe Kommune senest den 30. oktober 

2017. 

 

Teknik- og Miljøudvalget drøfter vandrådsopgaverne på møde den 29. 

november 2017. 

 

Faxe Vandløbsråd mail-orienteres om udvalgets beslutning. Der forventes 

ikke afholdt flere møder i Faxe Vandløbsråd i 2017. 

 

Kommunens bidrag og forslag indberettes digitalt til Miljøstyrelsen i decem-

ber 2017. 

 

Dansk Skovforenings forbehold 

 

Flemming Duus Mathisen oplyste, at Dansk Skovforening ikke for nuværen-

de kan konkretisere forbeholdet men vil komme med yderligere herom.  

 

Dansk Skovforening fastholder forbeholdet indtil videre for så vidt angår det 

overordnede datagrundlag. 

 

Dansk Skovforening ved ikke, i hvilke vandråd skovforeningens repræsen-

tanter har taget forbehold. 

 

Næste møde 

 

Afholdes når medlemmer af Faxe Vandløbsråd eller Faxe Kommune finder 

behov herfor. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Poul Jensen 

Teamkoordinator 

 


