
 Side 1 af 2 

 
 

 

 

 

 

 

Referat fra møde i Faxe Vandløbsråd den 4. juni 2014  
 

Deltagere 

 

Danmarks Naturfredningsforening, DN Faxe: Steffen Flindt  

Dansk Ornitologisk Forening, DOF Storstrøm: Birgitte Norby 

Friluftsrådet, Kreds Østsjælland: Poul Petersen 

Gefion: Kristian Egede Nielsen 

Haslev Sportsfiskerforening: Ivan F. Jensen 

Pionerer i Vandløbspleje (PIV): Søren Jensen 

Vandværksforeningen (FVD): Arne Skovby 

Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen 

Øvre Suså Vandløbslaug: Henrik Madsen 

Center for Teknik & Miljø: Jacob Hald og Poul Jensen  

 

Indsatsprogram for vandløbsforanstaltninger 

 

Kommunens første udkast til indsatsprogram, vedhæftet dagsordenen, 

blev gennemgået og drøftet. 

 

Køge Bugt 

 

Ingen bemærkninger. 

 

Smålandsfarvandet 

 

Aftalt at kommunen vurderer, om Møllebækken og den øverste del af 

Søbækken skal med i indsatsprogrammet. 

 

Den økonomiske ramme for vandoplandet er godt 42 mio. kr., og kommu-

nerne har foreløbigt indberettet indsatser for knap 60 mio. kr.  

 

Det blev aftalt, at der ikke foreslås indsatser for Orned Bæk, hvis kommu-

nerne aftaler, at Faxe Kommune skal reducere i indsatsprogrammet. 

 

Endvidere blev aftalt, at kommunen undersøger, i hvilken udstrækning der 

er passage for vandrefisk i Susåen, bl.a. ved Susåens udløb.  

 

Østersøen 

 

Ingen bemærkninger. 

Postadresse: 

Natur & Miljø 

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

 

Telefon: 56 20 30 00 

Telefax : 56 20 30 01 

www.faxekommune.dk 

 

Kontoradresse: 

Industrivej 2 

4683 - Rønnede 

 

Direkte: 56203073 

Mail: po-

jec@faxekommune.dk 

 

Dato 10-06-2014 

j./sagsnr. 06.02.00-P20-1-14 

Faxe Vandløbsråd 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Teknik & Miljø 



 Side 2 af 2 

Det videre forløb 

 

Aftalt at der på det nuværende grundlag ikke holdes yderligere møder i 

forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for vandløbsfor-

anstaltninger. 

 

Kommunen holder løbende via e-mail vandløbsrådet orienteret om frem-

driften for arbejdet med forslag til indsatsprogram - indtil den 7. oktober 

2014, hvor kommunernes forslag skal være indsendt til Naturstyrelsen.  

 

Nyt fra vandråd 

 

Vandrådet for Køge Bugt har ikke holdt møde siden sidst. Næste møde 

afholdes den 24. juni 2014.  

 

Vandrådene for Smålandsfarvandet og Østersøen holdt møde den 3. juni 

2014, hvor kommunernes foreløbige udkast til indsatsprogram blev drøftet. 

Næste møde afholdes den 17. juni 2014. 

 

Restaureringsforslag 

 

Der blev givet en kort orientering og foretaget en kortfattet drøftelse af 

høringsforslag til restaurering af Faxe Å, Vivede Mølleå, Lille Å og Krusebæk, 

jf. kommunens hjemmeside http://www.faxekommune.dk/aktuelle-

h%C3%B8ringer. Vandløbsrådets medlemmer må meget gerne fremsende 

eventuelle høringssvar. Kommunen finansierer projekterne af egne bud-

getmidler. 

 

I forbindelse med vandplan 1 skal der skabes fri passage ved Blåbæk Mølle 

og Denderup Sø. Der er udarbejdet forundersøgelser, som kan ses på 

kommunens hjemmeside, jf. http://www.faxekommune.dk/faxe-

vandloebsraad. På baggrund af forundersøgelserne har kommunen søgt 

om midler til gennemførelse af projekterne. Finansiering sker via statslige 

midler. Projektforslag vil blive fremlagt i offentlig høring, når der er udarbej-

det detailprojekter. 

 

Vedligeholdelse af vandløb 

 

Oplysninger om vedligeholdelse af kommunevandløbene kan nu ses på 

kommunens hjemmeside, jf. http://www.faxekommune.dk/vedligeholdelse-

kommunevandloeb. Oplysningerne forsøges løbende ajourført og forbed-

ret. 

 

Næste møde 

 

Næste møde afholdes, når vandløbsrådets medlemmer eller kommunen 

finder behov herfor. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Poul Jensen 

Teamkoordinator 
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