Center for Plan & Miljø

Faxe Vandløbsråd

Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev
Telefon:
56 20 30 00
Telefax :
56 20 30 01
www.faxekommune.dk
Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 - Haslev

Dagsorden for møde den 23. oktober 2017
Som aftalt afholdes møde
mandag den 23. oktober 2017, kl. 19.00-22.00
i mødelokale 2, Frederiksgade 9, Haslev.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst og præsentation
Bemærkninger til dagsorden
Bemærkninger til seneste referat
Status vandråd
Vandrådsopgave 1
Vandrådsopgave 2
Dansk Skovforenings forbehold
Næste møde
Eventuelt

Ad 4. Status vandråd
Orientering om status for vandrådenes arbejde.
Referater m.m. fra møder i vandrådene for Køge Bugt, Smålandsfarvandet
og Østersøen kan ses via links på kommunens hjemmeside, jf.
http://www.faxekommune.dk/vandomraadeplaner-2016-2021.
Miljøministeren har kommenteret en henvendelse fra bl.a. Gefion om
vandrådenes opgaver, jf.
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/ministersvar_mof_gefion.p
df.
Ad 5. Vandrådsopgave 1
Afsluttende drøftelse af vandrådsopgave 1.
Kommunen foreslår følgende:
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Direkte:
56203073
Mail:
pojec@faxekommune.dk
Dato
j./sagsnr.

17-10-2017
06.02.00-P20-1-14

Øverste del af Gillesbækken: Udgår ikke, da slyngningsgraden beregnes
større end 1,05. Endvidere kan anføres, at Gillesbækken er opdelt i to meget 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 nederste 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 Miljøstyrelsens opdaterede kriterier, hvorfor kommunen finder, at strækningerne fortsat skal være omfattet af vandområdeplanerne.
Gisselfeld Kloster har fremsendt forslag til vandløbstrækninger, som bør udtages af vandplanerne. Faxe Kommune finder, at de foreslåede vandløbsstrækninger fortsat bør medtages, da de opfylder de opdaterede kriterier,
jf.
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/mail_gisselfeld_kloster.pdf
og
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/forundersoegelse_braaby_
krog.pdf.
Ad 6. Vandrådsopgave 2
Afsluttende drøftelse af vandrådsopgave 2.
Kommunen foreslår følgende 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 Miljøstyrelsens fastlagte definition.



Vandløb med ringe fald og ringe vandføring kan grundet naturgivne forhold ikke opnå god økologisk tilstand.

Fra vandløbsrådets medlemmer er der ikke indkommet forslag til vandløb,
som bør vurderes nærmere.
Ad 7. Dansk Skovforenings forbehold
Dansk Skovforening har tidligere på det foreliggende grundlag taget 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.
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Dansk Skovforening anmodes om at konkretisere dette forbehold, herunder
om Dansk Skovforening fortsat tager forbehold. Endvidere anmodes Dansk
Skovforening om at oplyse, om Dansk Skovforening har taget forbehold i
alle vandråd, hvor foreningen er repræsenteret.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
Teamkoordinator

Side 3 af 3

