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Referat fra møde i Faxe Vandløbsråd den 24. april 2014
Deltagere
Danmarks Naturfredningsforening, DN Faxe: Steffen Flindt
Dansk Ornitologisk Forening, DOF Storstrøm: Birgitte Norby
Danske Kloakmestre: Henning Lübcke
Friluftsrådet, Kreds Østsjælland: Poul Petersen
Haslev Sportsfiskerforening: Ivan F. Jensen
Pionerer i Vandløbspleje (PIV): Søren Jensen
Vandværksforeningen (FVD): Arne Skovby
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen
Øvre Suså Vandløbslaug: Niels Henrik Andersen
Center for Teknik & Miljø: Jacob Hald og Poul Jensen
Faxe Vandløbsråd
Baggrunden for oprettelse af Faxe Vandløbsråd er, at kommunen gerne vil
løse de kommunale opgaver i dialog med borgere, brugere, foreninger,
organisationer m.fl.
Der er mange forskelligartede interesser forbundet med vandløb – og der
har været en forøget interesse siden den nedbørsrige sommer 2011 – hvorfor kommunen er glad for, at foreninger og organisationer har interesse for
at deltage i Faxe Vandløbsråd.
Faxe Vandløbsråd er et permanent råd i modsætning til vandrådene, som
er midlertidige og nedlægges den 7. oktober 2014.
Faxe Vandløbsråd drøfter emner vedrørende vandløb i Faxe Kommune,
bl.a. i relation til statens vandplanlægning, kommunale restaureringsforanstaltninger, vedligeholdelse af vandløb og klimatilpasning.
Indsatsprogram for vandløbsforanstaltninger
Faxe Kommune indgår i tre hovedvandoplande: Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen.
Staten har fastlagt følgende minimumsindsats:
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Køge Bugt: 25 km vandløb skal forbedres, 2 spærringer skal fjernes, rammebeløb 9,5 mio. kr.
Smålandsfarvandet: 113 km vandløb skal forbedres, 7 spærringer skal fjernes, rammebeløb 42,1 mio. kr.
Østersøen: 24 km vandløb skal forbedres, 5 spærringer skal fjernes, rammebeløb 10,7 mio. kr.
Ovennævnte minimumsindsats gælder for hele oplandet. Fordelingen
kommunerne imellem sker i det videre arbejde. Der skal foreslås den mest
omkostningseffektive indsats pr. opland uafhængig af kommunegrænser.
Foreløbigt tager Faxe Kommune udgangspunkt i, at der i Faxe Kommune
skal ske forbedringer af 5 km vandløb i Køge Bugt, 9 km vandløb i Smålandsfarvandet og 4 km vandløb i Østersøen.
De vandløbsstrækninger og spærringer, som er omfattet af 2. vandplanperiode, er anført på et GIS-kort, som kommunerne har adgang til.
Staten har endvidere fastlagt virkemidler, grupperet i mindre restaureringer,
større restaureringer, åbning af rørlægninger og fjernelse af spærringer.
Ændret vandløbsvedligeholdelse skal ikke bruges som et virkemiddel.
Det videre forløb
Det blev aftalt, at kommunen arrangerer en besigtigelsestur til udvalgte
vandløbsstrækninger tirsdag den 13. maj 2014, kl. 14.
Næste møde
Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
Teamkoordinator
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