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

Referat fra møde den 28. september 2017
Deltagere
Danmarks Naturfredningsforening, DN Faxe: Rudy Burmeister
Danmarks Sportsfiskerforbund/Pionerer i Vandløbspleje (PIV): Søren Jensen
Dansk Ornitologisk Forening, DOF Storstrøm: Birgitte Norby
Dansk Skovforening: Flemming Duus Mathiesen
Friluftsrådet, Kreds Østsjælland: Poul Petersen
Gefion: Kristian Egede Nielsen og Henrik Karlshøj Madsen
Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig
Vandværksforeningen (FVD): Arne Skovby
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen
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 henviste til, at Dansk Skovforening i mail af 6.
september 2017 til kommunen havde takket for hurtigt referat men mente
at referatet manglede forskellige ting. Flemming Duus Mathiesen oplæste
mailen på mødet.
Poul Jensen svarede bl.a., at referater laves så korte som mulige ifølge tidligere aftale i Faxe Vandløbsråd, at der på dagens møde ville blive
orienteret om tidligere restaureringsprojekter, at samarbejdet med PIV blev
drøftet under punktet Fishing Zealand, opfølgning – ikke under punktet
Faxe Å og Kilde Å, spildevand – og at der som aftalt under punktet Fishing
Zealand, opfølgning var blevet anført, at samarbejdet ikke vedrører
kommunernes myndigheds- og driftsopgaver. Poul Jensen kunne ikke
imødekomme Dansk Skovforenings ønske om tilføjelser til referatet.
Ingen øvrige bemærkninger.
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Status vandråd
Siden seneste møde i Faxe Vandløbsråd har der ikke været afholdt møde i
vandrådene for Smålandsfarvandet og Østersøen.
Vandrådet for Køge Bugt har den 14. september 2017 afholdt det sidste
møde. Der er fra rådet ikke kommet bemærkninger til vandløbsstrækninger
i Faxe Kommune i forbindelse med vandrådsopgave 2.
Vandrådet for Køge Bugt har bemærkninger til vandløbsstrækninger i andre kommuner men er ikke enige om en fælles udtalelse. Nogle foreninger
synes, at nogle vandløbsstrækninger skal udpeges som kunstige eller stærkt
modificerede – andre foreninger er imod. Poul Jensen spurgte vandløbsrådets medlemmer, hvordan de synes kommunerne skal håndtere en sådan
rådgivning.
Der fremkom forskellige bemærkninger, bl.a.:
Birgitte Norby: DOF er meget for mindretalsudtalelser.
Flemming Duus Mathiesen: I vandrådet for Østersøen er aftalt, at man bruger ordet særudtalelser – men kan sagtens se problemstillingen for kommunerne.
Henrik Karlshøj Madsen: Afvanding er det primære men fint hvis man samtidig kan få så meget natur som muligt. Om et vandløb klassificeres som
stærkt modificeret eller ej er faktisk underordnet.
Arne Skovby: Der er forskellige interesser. Enighed kan ikke opnås.
Vandrådsopgave 1
Kommunen foreslår følgende:
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.
Poul Jensen efterlyste bemærkninger til kommunens forslag.
Vandløbsrådet medlemmer har forskellige holdninger og meninger om
vandrådsopgave 1 generelt og specielt til kommunens forslag.
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Søren Jensen nævnte bl.a. generelt, at hvis nogle vandløbsstrækninger skal
udgå, skal der være mulighed for, at andre strækninger kan indgå – og at
konsekvenserne ikke er belyst tilstrækkeligt fra statens side i forbindelse med
vandrådsopgaverne.
Det blev aftalt, at bemærkninger fra vandløbsrådets medlemmer til kommunens forslag drøftes igen på næste møde.
Vandrådsopgave 2
Poul Jensen orienterede om, at opgaven går ud på at undersøge, om der
er menneskeskabte, kunstige vandområder i Faxe Kommune – eller om der
er foretaget væsentlige ændringer i et vandområdes hydromorfologi som
følge af menneskelige aktiviteter, som vurderes at forringe levebetingelserne for planter, fisk og smådyr så meget, at god økologisk tilstand ikke kan
forventes opnået.
Som aftalt på seneste møde har kommunen gennemgået de vandløbsstækninger, som Miljøstyrelsen har udpeget som mulige kandidater.
Anne Planeta Etzerodt gennemgik konkret strækningerne Slimminge Å,
Feldbækken, tilløb til Freerslev Møllebæk og Freerslev Å, hvorefter det blev
aftalt, at kommunens udarbejdede oversigt sendes til vandløbsrådets medlemmer, så medlemmerne kan rådgive kommunen på bl.a. baggrund heraf.
Poul Jensen sammenfattede kommunens foreløbige vurderinger 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.

Kristian Egede Nielsen anførte, at rørlagte strækninger bør klassificeres som
stærkt modificerede, bl.a. den rørlagte strækning i Mosebølle Bæk.
Anne Planeta Etzerodt oplyste, at vurderingen skal foretages for hele vandområdet under ét – ikke for delstrækninger. For Mosebølle Bæk er hovedparten åbent, hvorfor det samlede vandløb ikke kan klassificeres som
stærkt modificeret på baggrund af den rørlagte strækning.
Det blev aftalt, at drøftelserne fortsættes på næste møde, og at vandløbsrådets medlemmer inden mødet fremsender eventuelle forslag til vandløb,
som bør vurderes nærmere.
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Næste møde
Mandag den 23. oktober 2017, kl. 19.00-22.00.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
Teamkoordinator

Bilag: Vandrådsopgave 2, kommunens screening
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