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Deltagere
Danmarks Naturfredningsforening, DN Faxe: Steffen Flindt
Dansk Ornitologisk Forening, DOF Storstrøm: Birgitte Norby
Dansk Skovforening: Flemming Duus Mathiesen
Gefion: Kristian Egede Nielsen og Henrik Karlshøj Madsen
Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig
Pionerer i Vandløbspleje (PIV): Søren Jensen
Vandværksforeningen (FVD): Arne Skovby
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen
Øvre Suså Vandløbslaug: Niels Henrik Andersen
Center for Plan & Miljø: Anne Planeta Etzerodt og Poul Jensen
Vandrådsopgave 1
Miljøstyrelsen foreslår, at tre vandløbsstrækninger udgår af
vandområdeplanerne.
Øverste del af Gillesbækken
Ifølge Miljøstyrelsen er slyngningsgraden 1,04 og opfylder dermed ikke
kravet om en slyngningsgrad på mindst 1,05.
Umiddelbart finder kommunen, at slyngningsgraden er større end 1,05.
Kommunen foretager beregning heraf.
Øverste del af tilløb til Freerslev Å
Strækningen, som er rørlagt, er udpeget som stærkt modificeret.
Vandløb omfattet af vandområdeplanerne skal være ”naturlige” –
defineret som vandløb, der i de gældende vandområdeplaner ikke er
udpeget som kunstige, stærkt modificerede eller blødbundsvandløb.
Kommunen har derfor ingen bemærkninger til Miljøstyrelsens forslag om, at
strækningen udgår.
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Tilløb til Kilde Å
Strækningen, som er rørlagt, er udpeget som naturlig. De andre kriterier –
fald, slyngningsgrad og fysisk indeks – er ukendte.
Uklart hvorfor Miljøstyrelsen foreslår, at strækningen udgår, hvorfor kommunen kontakter styrelsen.
Afgrænsning af delstrækninger
Det blev aftalt, at kommunen kontakter Miljøstyrelsen for at få oplyst, hvad
den generelle baggrund er for afgrænsning af delstrækninger.
Vandrådsopgave 2
Anne Planeta Etzerodt orienterede om vandrådsopgave 2 om kunstige og
stærkt modificerede vandløb. Vejledningen er blevet opdateret men endnu ikke den offentligt tilgængelige MiljøGIS.
I vejledningen er der et flow-diagram, som skal følges i forbindelse med
vurderingen af, om vandløb bør udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. Det skal bl.a. vurderes, om vandområdet er menneskeskabt, og
om der er foretaget væsentlige ændringer i vandområdets hydromorfologi, som følge af menneskelige aktiviteter, der vurderes vil hindre opnåelse
af god økologisk tilstand.
Opgaven gennemgås nærmere og drøftes på kommende møder i Faxe
Vandløbsråd.
Kommende møder
Møder fastlægges fra gang til gang.
Vandrådsopgaven skal indberettes til staten senest den 31. december
2017. I Faxe Kommune forventes den politiske behandling af ske på møde i
Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017. Faxe Vandløbsråds drøftelse af vandrådsopgaven skal derfor ske i september-oktober 2017.
Vandløbsprojekter
Anne Planeta Etzerodt og Søren Jensen orienterede om fire vandløbsprojekter, som er i høring. Vandløbsprojekterne er udarbejdet i samarbejde
med PIV (pionerer i vandløbspleje) og omfatter vandløbene Egedebækken, Lille Å og Skoverup Bæk.
I Egedebækken udlægges gydegrus og skjulesten og etableres sandfang.
I Lille Å genåbnes rørlagte strækninger, og der udlægges sten og grus.
I Skoverup Bæk udlægges gydegrus og skjulesten.
Kommunen modtager gerne høringssvar i høringsperioden.

Side 2 af 4

Fishing Zealand
Poul Jensen orienterede om, at Faxe Kommune fra 1. juli 2017 er medlem af
Fishing Zealand. Medlemskabet er et led i samarbejdet med PIV (pionerer i
vandløbspleje). Medlemskabet koster 150.000 kr. pr. år.
Søren Jensen oplyste bl.a., at Fishing Zealand er et ambitiøst projekt, som
består af flere forskellige samarbejdspartnere: Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland og Øerne og frivillige lystfiskere. De
samarbejder med lokale virksomheder, frivillige og turistorganisationer om
at udvikle bæredygtig lystfisketurisme og forbedre fiskemuligheder i hele
regionen. Specielt nævnte Søren Jensen, at børne- og ungearbejdet prioriteres højt.
Vandløbsvedligeholdelse
Gefion har fremsendt brev til kommunerne om ”bekymring for overholdelse
af vandløbsregulativerne”. Baggrunden for brevet er en sag fra Sorø Kommune. Gefion opfordrer kommunalbestyrelserne til at sikre, at vandløbsforvaltningen ikke bringer sig i en situation, hvor kommunen skal give sig selv
en dispensation for at overholde vandløbsregulativerne. Endvidere opfordrer Gefion alle kommuner til at udarbejde en opmålingsplan som sikrer, at
alle kommunens vandløbsstrækninger kontrolopmåles minimum hvert 5 år.
Henrik Karlshøj Madsen anførte, at generelt er der ikke store problemer i
Faxe Kommune, så han håber, at kommunen ser henvendelsen som en
generel opfordring.
Poul Jensen nævnte, at opfølgning på konkrete henvendelser om vandløbsvedligeholdelse prioriteres meget højt. Endvidere er vandløbsvedligeholdelse blevet drøftet flere gange i Faxe Vandløbsråd. Faxe Kommune
finder det ikke nødvendigt at opmåle alle vandløbsstrækninger minimum
hvert 5. år. Kontrolopmåling foretages efter behov, f.eks. på baggrund af
henvendelser fra lodsejere.
Poul Jensen nævnte endvidere, at sagen fra Sorø Kommune er interessant,
da klagenævnets medlemmer var uenige om afgørelsen, jf.
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/naevnsafgoerelse_soroe_kommune.pdf.
Oplandsråd for Susåen
Østlige Øers Landboforeninger og Øvre Suså Vandløbslaug har til de fire
kommuner i oplandet til Susåen fremsendt ønske om etablering af et
oplandsråd.
Rådets formål er fremadrettet at planlægge og koordinere den fremtidige
drift og vedligeholdelse af vandløb under hensyntagen til den pågående
klimaændrings krav til øget vandafledningskapacitet.
Rådet foreslås sammensat af kommuner, forsyninger, landboforeninger,
vandløbslaug, DN m.fl.
Poul Jensen orienterede om, at det endnu ikke havde været muligt at afholde møde om det fremsendte ønske. Umiddelbart finder administrationen i Faxe Kommune ikke behov for et sådant oplandsråd. Landboforeninger, vandløbslaug m.fl. må gerne oprette et sådant oplandsråd og invitere
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kommunen, når det er relevant. Dialog og inddragelse prioriterer kommunen meget højt.
Henrik Karlshøj Madsen opfordrede til, at kommunerne ser velvilligt på ønsket om et oplandsråd.
Spildevandsindsatser
Poul Jensen orienterede om status for vandområdeplanens spildevandsindsatser.
Freerslev Renseanlæg er blevet nedlagt – omdannet til en pumpestation,
som pumper spildevandet til Haslev og dermed til Haslev Renseanlæg.
Indsatser over for overløbsbygværker i Dalby og Karise gennemføres i anden vandplanperiode (2016-2021).
Forbedret spildevandsrensning i det åbne land er i gang. Påbud er meddelt til grundejere, som har ejendomme beliggende i områder med renseklasse, og som udleder spildevand til dræn, vandløb m.m. I første og anden
vandplanperiode skal spildevandsrensningen forbedres på henholdsvis ca.
700 og 800 ejendomme.
Næste møde
Tirsdag den 5. september 2017, kl. 19 – under forudsætning af, at vandrådsopgave 2 er blevet lagt på den offentligt tilgængelige MiljøGIS.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
Teamkoordinator
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