Vandråd
Smålandsfarvandet

Lidt om arbejdet i Smålandsfarvandet
• Der er afholdt 4 møder i vandrådet
• God tone og ønske om at nå til enighed om, hvad de ville rådgive til bliver
indstillet.
• Det lykkes at opnå enighed om indsatser i alle kommunerne
• Input fra lokale råd blev taget til efterretning og i højgrad mødekommet
• Forslagene fra Faxe Kommune med baggrund i ønskerne fra Faxe
Vandløbsråd blev anbefalet
• Teknik- & Miljøudvalget i Faxe Kommune godkendte indstillingen fra
vandrådet på det seneste møde 29. oktober 2020

• Sekretariatskommunerne indsender til Miljøstyrelsen senest 22.
november

Fokus i Smålandsfarvandet
• Der var fokus på, at både afvanding og miljø blev taget i betragtning ved
valg af indsatser
• Der var enighed om at anbefale indsatser og bruge økonomi i alle
oplandskommunerne
• Der var fokus på, at bruge økonomien der, hvor der var størst chance for
målopfyldelse.

• Der var fokus på at få fjernes spærringer især de to store i Næstved
Kommune (Holløse Mølle og Magle Mølle) ønskede vandrådet at få
fjernet, og dermed at bruge lidt mere økonomi til det.
• Holløse Mølle bliver indberettet som øvrig indsats, da der ikke var
økonomi til begge spærringer.

Økonomi og kilometer i Faxe Kommune
• Økonomisk ramme hovedvandoplandet 24.952.000 kr.
• Økonomi til Faxe ved procentvis fordeling 1.162.050 kr.

• Økonomi brugt i Faxe 1.161.569 kr.
• Minimum antal km og spærringer hovedvandopland 162 km
og 11 spærringer
• Antal km i Faxe ved procentvis fordeling 7 km og 1 spærring

• Antal km indtastet i Faxe 16,873 km og 1 spærring

Indsatser
Navn

Hule Å

Slettehavebæk

Møllebæk

Id

o10025

o3959

o4085

Længde (km)

Virkemidler

Bemærkninger

1,805

Udskifte bund
Sandfang

Naturvandløb, godt
fald, tilløb restaureret i
2015

1,563

Udskifte bund
Genslyngning
Sandfang

Løber til Suså,
Miljøtilsagn ændret
afvanding mark
nedstrøms

5,309

Udskifte bund
Genslyngning
Træer

Bør føres uden om
Troelstrup sø

Ringe fald på
nedstrøms del
Udrette nedstrøms
Undersøge hvad der
kan gøres i denne type
vandløb
Rørlagt over golfbane

Orned Bæk

O8308_d

8,196

Udskifte bund
Træer
Sandfang (2 stk.)

Spærring

Nyk_583

0,453

Fjern

Orned Bæk

Møllebæk

Slettehave bæk
Spærring
Hule å

Indsatser mere detaljeret
Navn

Virkemiddel

Udgiftsskøn

%/stk

bemærkning

Hule Å (0100025)

Udskiftning af
bundmateriale

mellem

100 Udskiftning af
bund

Det er muligt at bruge
virkemidlet fordelt over
hele vandområdet

Sandfang

mellem

1

Udskiftning af
bundmateriale

mellem

70

Virkemidlet kan bruges
fordelt over 70 % af
vandområdet

Genslyngning

mellem

70

Evt. mini genslyngning

Sandfang

mellem

1

Udskiftning af
bundmateriale

lav

100

Plante træer

lav

50

Genslyngning

mellem

15

Udskiftning af
bundmateriale

lav

50

Plante træer

lav

50

Sandfang

lav

2

Spærring

mellem

1

Slettehavebæk
(03959)

Møllebæk (o4085)

Orned Bæk
(o8308_d)

Nyk_583

Kan fordeles for 50 % af
strækningen –der skal
ikke plantes på 50 %

Ved Gøgesmosen

Vandråd
Østersøen

Lidt om arbejdet i Østersøen
•

Der er afholdt 3 møder i vandrådet

•

God tone og ønske om at nå til enighed om, hvad de ville rådgive til bliver
indstillet.

•

Det lykkes at opnå enighed om indsatser i alle kommunerne

•

Input fra lokale råd blev taget til efterretning og imødekommet

•

Forslagene fra Faxe Kommune med baggrund i ønskerne fra Faxe Vandløbsråd
blev vedtaget uændret

•

Teknik- & Miljøudvalget i Faxe Kommune godkendte indstillingen fra vandrådet
på det seneste møde 29. oktober 2020

•

Sekretariatskommunerne indsender til Miljøstyrelsen senest 22. november

Fokus i Østersøen
• Der var fokus på, at både afvanding og miljø blev taget i
betragtning ved valg af indsatser
• Der var ikke så mange drøftelser udover, at både afvanding,
fiskeri og miljø skulle prioriteres
• Der var enighed om at anbefale indsatser og bruge økonomi i
alle oplandskommunerne
• Der var fokus på, at bruge økonomien der, hvor der var størst
chance for målopfyldelse.

Økonomi og kilometer i Faxe Kommune
• Økonomisk ramme hovedvandoplandet 7.747.000 kr.
• Økonomi til Faxe ved procentvis fordeling 1.199.535 kr.

• Økonomi brugt i Faxe 1.737.123 kr.
• Minimum antal km og spærringer hovedvandopland 47 km og 4
spærringer
• Antal km i Faxe ved procentvis fordeling 7,28 km og 0 spærring
• Antal km indtastet i Faxe 19,197 km og 1 spærring

Indsatser
Navn

Id

Længde (km)

Virkemidler

Vivede Mølleå

08245

7,517

Udskifte bund
Groft materiale
Træplantning

tt. Vivede Mølleå

Nyk_2.6_3121

0,597

Udskift bund

Lille Å

o8224_b

5,748

Udskifte bund
Groft materiale
Sandfang

tt. Lille Å

o8224_a/o3835
/o3820

0,777/1,341/0,546

Udskifte bund

2,672

Groft materiale
Træer
Sandfang

Mosebølle Bæk

O3740_x

Spærring
Mosebælle Bæk

nyk-2791

Fjern

Øvrig indsats

Nyk-205

Fjern

Bemærkninger

Godt vandløb allerede
så mangler kun lidt for
målopfyldelse

Høj prioritet P.I.V har
allerede projekt klar

Pumpestation på Orup
Bæk

Vivedemølle Å med tilløb

Lille å med tilløb

Mosebøllebæk
Øvrig indsats

Indsatser mere detaljeret
Navn

Virkemiddel

udgiftsskøn

%/stk

Vivede Mølleå

Udskiftning af
bundmateriale

mellem

20

Groft materiale og
træer

mellem

40

tt. Vivede Mølleå

Udskiftning af
bundmateriale

mellem

100

Lille Å

Udskiftning af
bundmateriale

mellem

30

Groft materiale

mellem

25

sandfang

mellem

1

tt. Lille Å

Udskiftning af
bundmateriale

Høj/mellem/mell
em

80/50/80

Mosebølle Bæk

Groft materiale og
træer

høj

80

Sandfang

mellem

2

Spærring Mosebølle
Bæk

fjern

mellem

1

Rør fjernes

Øvrig indsats

fjern

1

Høj prioritet

bemærkninger

For de tre tilløb

Vandråd
Køge Bugt

Lidt om arbejdet i Køge Bugt
• Der er afholdt 4 møder i vandrådet
• God tone og ønske om at nå til enighed om, hvad de ville anbefale at
indstille
• Det endte med enighed om indsatser i alle kommunerne
• Input fra lokale råd blev taget til efterretning og imødekommet
• Forslagene fra Faxe Kommune med baggrund i ønskerne fra Faxe
Vandløbsråd blev prioriteret også mht. udskiftning af bund

• Teknik- & Miljøudvalget i Faxe Kommune godkendte indstillingen fra
vandrådet på det seneste møde 29. oktober 2020
• Sekretariatskommunerne indsender til Miljøstyrelsen senest 22.
november

Fokus i Køge Bugt
• Natur og miljø i fokus på de første tre møder, på fjerde møde
kom afvanding lidt mere i fokus
• Ønskede hellere sammenhængende indsatser end små
indsatser fordelt i alle kommuner
• Fokus på sammenhæng med tidligere projekter
• Fokus på, hvilke lodsejere de mente ønskede indsatser
• Vigtigt at lodsejere bliver hørt inden indsatserne gennemføres
• Så generelt hellere udlægning af groft materiale end
udskiftning af bundmateriale
• Fokus på at indsatser får en reel virkning

Økonomi og kilometer i Faxe Kommune
• Økonomisk ramme hovedvandoplandet 7.323.000 kr.
• Økonomi til Faxe ved procentvis fordeling ca.1.263.000 kr.

• Økonomi brugt i Faxe 1.262.034 kr.
• Minimum antal km og spærringer hovedvandopland 50 km og
3 spærringer
• Antal km i Faxe ved procentvis fordeling 8 km og 1 spærring

• Antal km indtastet i Faxe 8,22 km og 1 spærring

Indsatser
Navn

Id

Længde (km)

Virkemidler

Bemærkninger

Spærring tt.
Freerslev
Møllebæk

Ros-480

0,112

Fjern

Rørlægning

2,98

Udskifte bund
Træplantning
Sandfang

Evt. samspil med
naturprojekt/vådområ
de projekt

2,274

Udskift bund
Træer

Der er allerede et
sandfang
Samspil med indsatser
opstrøms
Sammenhæng med
VPII udpegning
Mini genslyngning
Store sten ikke
gydebanker

TT. Freerslev
Møllebæk
Egedebækken

O4112_y

Ros_2.4_11220

Feldbæk

o4320

1,383

Groft materiale
Træer
Genslyng

Tryggevælde Å

Ros_2.4_11360

1,783

Groft materiale
Træer

Feldbækken

Tryggevælde Å

Tt. Freerslev Møllebæk
Egedebækken

Indsatser mere detaljeret
Navn

Virkemiddel

udgiftsskøn

%/stk

bemærkninger

Spærring

Fjern

mellem

1

Møllesø nedstrøms bør
fjernes. Skriv bemærkning
til MST

Tt. Freerslev Møllebæk

Udskiftning af
bundmateriale

mellem

100

Samspil med evt. natur
projekt på engene

Træer

lav

40

Sandfang

lav

1

Udskiftning af
bundmateriale

mellem

70

træer

lav

50

Groft materiale

mellem

100

Genslyngning

høj

50

træer

mellem

50

Groft materiale

mellem

50

træer

mellem

66

Egedebækken

Feldbæk

Tryggevælde Å

Samspil med
gennemførte indsatser
opstrøms

Samspil med VPII projekt

Samspil med VPII projekt i
Stenkildebæk

