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Faxe Vandløbsråd 
 
 
 
 
 

Referat for møde i Faxe Vandløbsråd 7. juli 2022 

Deltagere: 

Dansk Naturfredningsforening: Steffen Flindt  

Dansk Sportsfiskerforbund og PIV: Søren Jensen  

Dansk Skovforening: Flemming Duus Mathiesen  

Friluftsrådet: Poul Petersen 

Gefion: Kristian Egede 

Øvre Suså Vandløbslaug: Henrik Karlshøj Madsen  

Center for Plan & Miljø: Anne Planeta Etzerodt og Mette Marie Birch  

Teknik & Miljøudvalget: Lisette Lind Larsen, Erik Rasmussen 

 
Ekskursion 
Frederik Bjerrum fra HedeDanmark fortalte om vandløbsplejen, som HedeDanmark udfører for 
Faxe Kommune i de offentlige vandløb. Jonas Vestergaard, der foretager en stor del af den manuelle 
vandløbspleje i kommunens vandløb, demonstrerede, hvordan grøden skæres med hånd le. 
 
Efterfølgende møde på Rådhuset 
 

1. Velkomst og præsentation  

Formanden præsenterede sig, udtrykte, at hun glæder sig til samarbejdet og bød velkommen. 

Herefter var der en kort præsentationsrunde. 

 

2. Bemærkninger til dagsorden 

Ingen bemærkninger 

 

3. Bemærkninger til sidste referat 

Flemming Duus Mathiesen opfordrer til, at der ikke efterrationaliseres i referaterne. 

 

4. Vandløbspleje/grødeskæring – opfølgning på ekskursion 

Der var enighed om, at det var interessant at se og høre om den vandløbspleje, der foregår i 

de offentlige vandløb i Faxe Kommune. Henrik Karlshøj bemærkede, at valget af vandløb var 

godt, da rådet fik set to sider af samme vandløb med hhv. langsomt flydende og rislende 

vand. 

 

Center for Plan & Miljø 
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Flere udtrykte ønske om, at der blev set på muligheden for at indføre moderne teknologi i 

den fremtidige vandløbspleje f.eks. maskiner udstyret med GPS eller kunstig intelligens. 

 

Flemming Duus Mathiesen spurgte ind til, hvem der betaler for vandløbsplejen og budgettet. 

Mette Birch fortalte, at Faxe Kommune står for vandløbsplejen i de offentlige vandløb, 

opgaven ligger i Center for Ejendomme. Erik Rasmussen mente, at budgettet er på 850.000 

kr. og fortalte, at Teknik- & Miljøudvalget har igangsat en undersøgelse af, hvorvidt 

vandløbsplejen kan hjemtages.  

Formanden bemærker, at TMU ikke aktuelt har truffet beslutning om igangsættelse af 

undersøgelse af vandplejen i første halvår af 2022.  

(Til orientering for rådet er der afsat 3.3 mio. årligt på budgettet til vandløbsvedlige-

holdelsen.) 

 

Flemming Duus Mathiesen bemærker, at der i konstitueringsaftalen for det nye byråd står, at 

der skal kigges på vandløbsforvaltning og det vil være oplagt at kigge på ny teknologi.  

 

Søren Jensen bemærker, at den gammeldags metode de så, med brug af mejekurv, ikke er 

naturforbedrende, og spørger til brug af pincet i Faxe Kommune. Anne Planeta Etzerodt og 

Mette Birch fortalte, at Faxe Kommune igangsætter 3 årige forsøg med brug af grødepincet 

på udvalgte strækninger. Målet er at undersøge, om brug af grødepincet kan minimere 

behovet for grødeskæring og indgreb i vandløbene, fremme andre mindre vandstandsende 

vandløbsplanter samt selvvedligeholdende strømrender. 

 

Søren Jensen pointerede, at genopretning af naturen, herunder vandløb, tager tid, samt at 

der bør stræbes efter, at vandløbsplejen tilpasses den enkelte strækning i vandløbene. PIV 

har gennemført flere projekter, der har vist, at med rigtige tilgang, kan mange vandløb 

vedligeholde sig selv.  

Der var enighed om, at målet må være, at vandløbene langt hen ad vejen kan vedligeholde sig 

selv.  

 

Der blev udtrykt ønske om, at se et af PIV´s projekter og det blev besluttet, at der så vidt 

muligt også afholdes en ekskursion i forbindelse med næste møde d. 27. oktober. 

 

Flemming Duus Mathiesen foreslår, at vandløbsrådet laver en samlet henstilling til TMU om, 

at det skal undersøges, om der kan indføres mere moderne teknologi i vandløbsplejen. 

 
5. Udkast til regulativ for Lilleå  

Mette Birch orienterer om udkast til nyt regulativ for Lilleå. Et groft udkast bliver sendt i 

forhøring hos de berørte lodsejere henover sommeren. Regulativet kommer senere i 8 ugers 

offentlig høring og skal vedtages af TMU. I forbindelse med revisionen er der kigget på 

muligheden for at omklassificere den første del af den offentlige strækning.  

 

Flemming Duus Mathiesen spørger til tidsperspektivet for regulativrevisionen. Mette Birch 

og Anne Planeta Etzerodt oplyser, at TMU har godkendt en plan, hvor det forventes at nå 4-5 

regulativer de første par år. Tidsplanen bliver justeret efterhånden som Faxe Kommune får 

erfaring med processen og antallet af vandløb, der skal omklassificeres fastsættes. Der bliver 

til august fremlagt et forslag til prioritering af rækkefølgen for regulativrevisionen. 
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Flemming Duus Mathiesen spørger til revision af regulativet for Gillesbæk og proces med at 

omklassificere. Anne Planeta Etzerodt og Lisette Lind Larsen oplyser, at der arbejdes med 

ejerforholdet mellem Faxe Kommune og Faxe Forsyning for den øvre del af Gillesbæk. 

Forventningen er, at Gillesbæk ændres til spildevandsteknisk anlæg fra udspring til efter 

laguneanlægget. For at det kan ske kræver det, at Miljøstyrelsen vil ændre i 

vandområdeplanerne. Søren Jensen bemærker, at man i stedet burde se på at fjerne 

forureningskilderne.  

 
6. Status, tiltag i vandløbene  

Krusebæk: Søren Jensen orienterer om PIVs projekt i Krusebæk og ønsket om at få fjernet 

sluseklappen. 

 

Tryggevælde Å- Fluestykket: Mette Birch orienterer om at Køge Sportsfisker forening 

restaurer og anlægger gydebanker samt udlægger skjulesten i samarbejde med Faxe 

Kommune. Forud er der trukket grøde op med pincet/skåret med mejekurv. Det forventes, at 

projektet gennemføres i første uge af august. 

 

Troelstrup Bæk: Anne Planeta Etzerodt orienterer om, at Troelstrup Bæk skal genslynges i 

forbindelse med byggemodning i området. 

 

Grødeskæringsprojekt: Der var allerede tidligere på mødet blevet fortalt om forsøg med brug 

af grødepincet på udvalgte strækninger (punkt 4). 

 

Orup Bæk: Anne Planeta Etzerodt orienterer om Naturstyrelsens projekt for Sivet og Orup 

Bæk, hvor pumpen ønskes slukket og områder oversvømmet. Der er udfordringer med 

erstatning for §3 arealer og størrelsen på matriklerne. Kristian Egede bemærker, at det er 

vigtigt at der politisk sættes fokus på problemet med erstatning for §3 områder. 

 

Klima-Lavbund: Anne Planeta Etzerodt orienterer om, at der er indsendt ansøgning om 

klima-lavbundsprojekt på ca. 50 ha ved nederste del af Faxe Å. 

 
7. Kommunen kan sætte miljømål for Faxe Forsyning 

Lisette Lind Larsen orienterer om, at TMU arbejder på, at fastsætte miljømål for Faxe 

Forsyning mhp. at skabe rammer til at forbedre spildevandsrensningen. Det kan sikre bedre 

vandkvalitet i vores vandløb f.eks. ved krav til overløb, kemiske målinger eller at smådyr og 

fisk skal sikres. Der er fokus på bl.a. Gillesbæk og Faxe Å systemet, da begge er udfordret på 

vandkvaliteten. Miljømål giver Faxe Forsyning mulighed for at prioritere og finansiere 

indsatser. Bevilling af midler kan søges én gang årligt i april, så TMU arbejder med en proces 

for fastsættelse af miljømål over efteråret. 

Flemming Duus Mathiesen hilser tiltaget velkommen og opfordrer til, at Faxe Vandløbsråd 

kan tage stilling til det faglige indhold.  

 

Flemming Duus Mathiesen bemærker, at der forvaltningsmæssigt ikke har været ligeret for 

loven. Man har underfinansieret byområdernes kloakforbedringer. Han frembringer et ønske 

om, at formanden tager det med til TMU og gentager ønske om, at Faxe Vandløbsråd 

inddrages i arbejdet med at finde miljømål. 

 

Søren Jensen bemærker, at der ligger en kæmpe opgave på området. Politikkerne bør 

prioritere, at der bruges penge på området, også selvom det bliver dyrt for forbrugerne. 
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Poul Petersen bemærker, at vejen frem er nye moderne rensningsanlæg, som man ser i 

Stubbekøbing og Hvidovre, fremfor at udbygge gamle rensningsanlæg. 

 

8. Renheden i kommunes vandløb 

Poul Petersen spørger til, hvor meget forurening der er i vandløbene. Er der viden om 

udledninger fra villahaver, virksomheder, forurenende stoffer m.v.? 

Lisette Lind Larsen foreslår, at punktet udskydes til næste møde, så vil hun forsøge at 

komme med en form for status for området. 

 
9. Minivådområder  

Kristian Egede har oplevet, at et minivådområde skal placeres på god landbrugsjord, da den 

ønskede placering på eng/græsareal ikke kunne lade sig gøre pga. reservation til offentlig 

formål ifølge oplandskonsulenten. Faxe Kommune oplyser, at de vil kigge nærmere på denne 

for at se, om der ikke kan findes en løsning.  

 

Poul Petersen oplyser, at det engang var planlagt af Faxe Kommune og Vejdirektoratet, at 

der skulle etableres en sti langs åen, men at det blev for dyrt.  

 

Kristian Egede og andre opfordres til at tage direkte kontakt til Faxe Kommune i den slags 

sager. Faxe Kommune vil altid gerne være behjælpelige med at opklare spørgsmål osv. 

 
10. Situationen for Odder  

Steffen Flindt fortæller, at der for nogle år siden er fundet en død odder ved Skuderløse, og 

der er ligeledes observeret odder ved Rødebro, hvor der ikke er odderpassage. Steffen 

spørger om andre kender til fund af odder i Faxe Kommune. Det er der ikke.  

 

Steffen Flindt spørger, om kommunen har en politik for odderpassage under broer. Anne 

Planeta Etzerodt og Mette Birch svarer, at der ikke er en odderpolitik, men at oddere ligesom 

andre bilag IV arter medtænkes, når der gives tilladelse til nye broer eller renovering af 

eksisterende broer.  

 

Der var et ønske om, at vandløbsrådet på næste møde fik præsenteret et kort over broer, hvor 

det kunne være særlig relevant at etablere odderpassager. 

 

11. Eventuelt  

Flemming Duus Mathiesen orienterer om, at Dansk Skovforening og Gefion har holdt to 

møder med Faxe Kommunes direktør samt formanden for TMU. Formanden for 

vandløbsrådet deltog i det seneste møde. De har haft en konstruktiv dialog og har 

konkluderet 5 punkter, som de ser frem til fremdrift på. 

 

Lisette Lind Larsen spørger, om nogle af vandløbsrådets medlemmer deltog på møde om 

brakvandsrovfisk, der blev afholdt 20. juni i Næstved. Der var ingen, der havde deltaget. 

Mette Birch oplyser, at der arbejdes videre med tilbagemeldingerne fra mødet i Næstved, når 

Brakvandsgruppen mødes igen til august. Målet er en strategi for at sikre bestandene af 

Brakvandsaborre og Brakvandsgedde ved Sydsjælland.  

 

Poul Petersen og Søren Jensen orienterede om brakvandsgeddeprojekt ved Even Å, der er 

problemer med saltslåning, og det er svært, om overhovedet muligt, at få bestandene på fode 
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igen. 

 

12. Dato for næste møde og tak for i aften  

Næste møde aftales afholdt 27. oktober med ekskursion, hvis lodsejer giver accept hertil. 

Afholdes ekskursionen fastsættes mødet fra klokken 16 – 20. 

 

Lisette Lind Larsen afrunder mødet og siger tak for i aften. 

 


