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Referat fra møde den 5. september 2017 

Deltagere

Danmarks Naturfredningsforening, DN Faxe: Steffen Flindt
Danmarks Sportsfiskerforbund/Pionerer i Vandløbspleje (PIV): Søren Jensen 
og Torben Thinggaard
Dansk Ornitologisk Forening, DOF Storstrøm: Birgitte Norby
Dansk Skovforening: Flemming Duus Mathiesen
Gefion: Kristian Egede Nielsen og Henrik Karlshøj Madsen
Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig
Vandværksforeningen (FVD): Arne Skovby
Østdansk Landboforening: Robert Bigum Hansen
Øvre Suså Vandløbslaug: Niels Henrik Andersen
Center for Plan & Miljø: Anne Planeta Etzerodt og Poul Jensen 

Bemærkninger til dagsorden

Ingen.

Bemærkninger til seneste referat

Flemming Duus Mathiesen præciserer, at Dansk Skovforening på det 
foreliggende grundlag måtte tage et generelt forbehold for sikkerheden i 
de fremlagte data fra Miljøstyrelsen/DCE og Faxe Kommune. Dansk 
Skovforening henviste specifikt til en usikkerhedsanalyse udført af Danmarks 
Tekniske Universitet.

Ingen øvrige bemærkninger.

Status vandråd

Vandrådene har senest afholdt møder i slutningen af august 2017 – Køge 
Bugt 24. august og Smålandsfarvandet og Østersøen 28. august.

Generelt er der fra vandrådene kommet bemærkninger om, at 
sekretariatskommunerne haster arbejdet igennem, selv om vandrådsarbej-
det først er sat til at skulle afsluttes den 31. december 2017. Endvidere fin-
der nogle organisationer, at alle vandløb med et opland under 10 km2 bør 
udgå af vandområdeplanerne.
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Natur & Miljø
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4690 - 4690

Direkte: 56203073
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ne.dk
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Specielt og konkret for Faxe Kommune har Gefion m.fl. foreslået, at Veds-
kølle Å, Kanderød Bæk, Gillesbækken (nederste del) og Slettehave Bæk 
bør udgå af vandområdeplanerne.

Vandrådsopgave 1

Kommunens foreløbige vurdering vedrørende Miljøstyrelsens forslag og råd 
fra vandrådsmedlemmer:

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 neder-
ste 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: Vurdering afventer supplerende oplysninger fra Miljøstyrel-
sen.

Nederste del af Gillesbækken: Udgår ikke.
Slettehave Bæk: Udgår ikke.
Kanderød Bæk: Udgår ikke.
Vedskølle Å: Udgår ikke.

Ovennævnte vandløbsstrækninger opfylder én eller flere af Miljøstyrelsens 
opdaterede kriterier – og der er efter kommunens opfattelse ikke fremkom-
met væsentlige begrundede vurderinger fra vandrådsmedlemmer om, 
hvorfor strækningerne bør udgå – hvorfor kommunen finder, at stræknin-
gerne fortsat bør vær omfattet af vandområdeplanerne.

Det blev aftalt, at kommunens beregningsdata for Gillesbækken fremsen-
des til vandløbsrådet.

Vandrådsopgave 2

Anne Planeta Etzerodt orienterede om vandrådsopgave 2 om kunstige og 
stærkt modificerede vandløb – på baggrund af vejledningen og indberet-
ningsvinduerne i Web-GIS-værktøjet. 

Det blev aftalt, at kommunen udarbejder en foreløbig vurdering af de kan-
didater, som Miljøstyrelsen har udpeget – til brug for en efterfølgende priori-
tering.

På mødet blev nævnt kandidaterne Mosebølle Bæk, Søbækken og Orned 
Bæk.

Vandløbsprojekter

Anne Planeta Etzerodt orienterede om en aktuel høring af et vandløbspro-
jekt, jf. kommunens hjemmeside – åbning af et privat rørlagt vandløb nord-
vest for Hemmestrupvej. Vandløbsrådets medlemmer er meget velkomne til 
at indgive høringssvar i høringsperioden.
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Søren Jensen oplyste, at nedstrøms projektstrækningen er vandløbet også 
rørlagt. Danmarks Sportsfiskerforbund/PIV påtænker at kontakte lodsejerne 
for at høre, om der er mulighed for at få åbnet vandløbet, som ligger op-
strøms Herredsbækken – et godt ørredvandløb.

Faxe Å og Kilde Å, spildevand

Jævnfør dagsordenen har Danmarks Sportsfiskerforbund/PIV ønsket at ori-
entere om tilstanden af Faxe Å og Kilde Å i relation til spildevandspåvirkning 
m.m.

Søren Jensen anførte bl.a., at der er dialog med kommunen om spilde-
vandsindsatser i relation til Faxe Å og Kilde Å men kunne ønske, at forbed-
ring af tilstanden i Faxe Å og Kilde Å blev prioriteret højere.

Poul Jensen oplyste, at kommunens førsteprioritet er statens bekendtgørelse 
om indsatsprogrammer, som fastlægger krav til reduktion af forurening fra 
overløbsbygværker i Dalby og Karise – ikke til overløbsbygværker som udle-
der til Faxe Å. For Kilde Å har staten fastlagt krav til forbedret rensning af 
spildevand i det åbne land – ikke til Vemmetofte Kloster Renseanlæg.

Fishing Zealand, opfølgning

Jævnfør dagsordenen har Dansk Skovforening ønsket specifikt oplysning 
om følgende:

1. Hvorledes har Faxe Kommune mulighed for at følge/have indsigt i, 
hvorledes det af Faxe Kommune udbetalte beløb på 150.000 kr. 
konkret anvendes?

2. Foreligger der uafhængig revision af Fishing Zealand?
3. Foreligger der mulighed for, at det af Faxe Kommune bevilgede til-

skud kan medvirke til en ensidig styrkelse af partsinteresser i forbin-
delse med det nu opstartede vandplanarbejde?

Poul Jensen svarede følgende:

1. Via bl.a. styregruppemøder og projektgruppemøder samt bilaterale 
møder.

2. Ja, via Vordingborg Kommunes revisionsselskab.
3. Nej.

Baggrund, formål, tiltag m.m. kan ses på Fishing Zealands hjemmeside, jf. 
endvidere dagsorden og referat fra møde i Faxe Vandløbsråd den 20. juli 
2017. Samarbejdet via Fishing Zealand vedrører ikke kommunernes myndig-
heds- og driftsopgaver.

Vådområdeindsatser, følgegruppe

Jævnfør dagsordenen har Dansk Skovforening bedt om at få en redegørel-
se for arbejdet i den nedsatte vandoplandsfølgegruppe.

Poul Jensen oplyste, at det seneste møde i den politiske følgegruppe blev 
afholdt den 23. marts 2012. Den administrative styregruppe har vurderet, at 
der ikke har været behov for at indkalde følgegruppen til møder de senere 
år.
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Følgegruppen er nedsat i forbindelse med kvælstof- og fosforvådområde-
indsatsen – ikke det tidligere eller nuværende vandrådsarbejde. 

Næste møde

Torsdag den 28. september 2017, kl. 19.00-22.00.

Med venlig hilsen

Poul Jensen
Teamkoordinator


