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Referat for møde i Faxe Vandløbsråd 5. november 2020 

Deltagere: 
Dansk Naturfredningsforening: Steffen Flindt 
Dansk Sportsfiskerforbund og PIV: Søren Jensen  
Dansk Skovforening: Flemming Duus Mathiesen 
Friluftsrådet: Poul Petersen 
Gefion: Kristian Egede Nielsen 
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen 
Faxe Forsyning: Marianne Andersen 
Center for Plan & Miljø: Mette Marie Birch og Anne Planeta Etzerodt 
Teknik & Miljøudvalget: Eli Jacobi Nielsen, Christina Birkemose, Finn Han-
sen, Lars Folmann; Henrik Aakast 
 
Dagsorden for møde 
 

1. Velkomst og præsentation 
2. Bemærkninger til dagsorden  
3. Bemærkninger til seneste referat  
4. Status på kommunens vandløbsindsatser i vandområdeplan 2015-

2021  
5. Status på vandrådsarbejdet i Køge Bugt 
6. Status på vandrådsarbejdet i Smålandsfarvandet  
7. Status på vandrådsarbejdet i Østersøen  
8. Orientering om udarbejdelse af Grønt Danmarkskort  
9. Orientering om vandløbsundersøgelser omkring Faxe Renseanlæg 
10. Orientering om vandløb. Oprensning, regulativer, kontrol og tilsyn 
11. Næste møde 
12. Eventuelt 

 

Faxe Vandløbsråd 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 
 
Telefon 56203000 
 
www.faxekommune.dk 
 
Direkte 56 20 30 39 
aplan@faxekommune.dk 
 
Dato 5. november 2020 
 

Center for Plan & Miljø 
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1. Velkomst og præsentation 

Introduktion til det virtuelle møde medie Microsoft Teams samt vel-
komst ved formand Eli Jacobi Nielsen.  

 
2. Bemærkninger til dagsorden  

Ingen bemærkninger 
 

3. Bemærkninger til seneste referat  
Dansk Skovforening stiller spørgsmål til snakken om Gillesbæk på side 
4 sidste afsnit.  
Faxe Kommune fortæller, at der blev diskuteret på mødet, om det ville 
give mening at lave fysiske indsatser i vandløbet i Vandområdeplan 3, 
da der stadig stilles spørgsmålstegn ved vandløbets spildevandsbelast-
ning.  
 
Dansk Skovforening stiller spørgsmål til opfølgning på DVFI og fi-
skedata for Lille Å med tilløb under punkt 4.  
Faxe Kommune orienterer, at der på mødet blev kigget på tilgængelige 
DVFI og fiskedata, og at det derfor ikke betyder disse undersøgelser 
skulle igangsættes efter mødet.  
 
Lars Folmann spørger, om administrationen kan bede Miljøstyrelsen 
om at få genberegnet spildevandsindsatser til Vandområdeplan 3 på 
baggrund af Faxe Forsynings nyeste data.  
Faxe Kommune har efterfølgende været i kontakt med Miljøstyrelsen. 
De oplyser, at vandområdeplanen er baseret på data fra 2018. Udkast 
til vandområdeplanen kommer i høring i seks måneder fra d. 22. fe-
bruar 2021, og forsyningen kan indsende høringssvar med nyt data, så-
fremt indsatserne ikke stemmer overens med forsyningens egen vurde-
ring.  
 

4. Status på kommunens vandløbsindsatser i vandområdeplan 
2015-2021  
Faxe Kommune gennemgik status for de udpegede vandløbsindsatser i 
Vandområdeplan 2 (2015-2021).  
 
Der er 15 indsatser for fysisk forbedring af vandløb i Faxe Kommune.  
- 3 er gennemført. 
- 3 er under forundersøgelse. 
- 3 er forundersøgt, men har udfordringer med lodsejeraftaler inden 

gennemførelse. 
- 3 kan ikke laves under de økonomiske rammer fra Miljøstyrelsen. 
- 3 er målopfyldt i den nyste basisanalyse 2021-2027 og skal derfor 

ikke gennemføres ifølge Miljøstyrelsens rammer for opgaven.  
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Se i øvrigt bilag 1 for flere deltaljer om ovenstående. 
 
Lars Folmann spørger, om de ejendomme, som ligger i opland til de 
nu målopfyldte vandløb, stadig skal lave forbedret spildevandsrensning 
eller om de tages ud?  
Faxe Kommune har efter mødet fulgt op på svaret: De målopfyldte 
vandløb løber alle ud i vandløb, som ikke er målopfyldt, og derfor skal 
der ikke laves ændringer for de omtalte ejendomme. 
 
Dansk Skovforening spørger, om kommunens skrivelse til VKST ved-
rørende manglende datagrundlag til spildevandsplanen drejer sig om 
nogle af de vandløb som nu er målopfyldt?  
Faxe Kommune har efter mødet fulgt op på svaret: Skrivelsen til 
VKST er besvaret af Faxe Forsyning og ikke af Faxe Kommune, i det 
kommunen ikke har adgang til de data, som henvendelsen drejede sig 
om. For mere viden om placeringen af de regnvandsbetingede udløb, 
som henvendelsen handelede om, vil kommunen anbefale Dansk Sko-
vforening, at tage direkte kontakt til Faxe Forsyning. De omtalte vand-
løb, som nu er målopfyldte, fremgår på kort og med ID nr. på det ved-
lagte bilag 1.  
 
Dansk Skovforening bemærker, at foreningen ønsker en bredere re-
præsentation fra Faxe Kommune i Faxe Vandløbsråd, så foreningen 
kan få besvaret deres spørgsmål om spildevand på selve mødet.  

 
5. Status på vandrådsarbejdet i Køge Bugt 

Vandrådet havde fokus på den god tone i debatten og enighed i deres 
anbefalinger, og der er ikke kommet mindretalsudtalelser fra dette 
vandråd. De talte meget om de forskellige indsatser, da de ikke havde 
indspil fra mindre kommunale råd. Faxe Kommune var den eneste 
kommune, som havde et lokalt råd på kommune niveau, som havde 
spillet forslag videre til vandrådet.  
 
For Faxe Kommune har de fulgt anbefalingerne fra Faxe Vandløbs-
råd. Det vil sige: 
- Spærring i tilløb til Freerslev Møllebæk (id Ros-480) 
- Tilløb til Freerslev Møllebæk (id o4112_y) 
- Egedebækken (id Ros_2.4_11220) 
- Feldbækken (id o4320) 
- Tryggevælde Å (Ros_2.4_11360) 
 
Se bilag 2 for flere detaljer om de anbefalede indsatser. 
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Anbefalingerne er godkendt af Teknik & Miljøudvalget d. 29. oktober 
2020 og sendes nu videre til Miljøstyrelsen. 
 

6. Status på vandrådsarbejdet i Smålandsfarvandet 
Vandrådet snakkede meget om spærringer og at disse skal prioriteres 
højst. Særlig meget fokus på spærringer Magle Mølle og Holløse Mølle 
(begge i Næstved Kommune). Vandrådet snakkede også meget om 
indsatser i de andre oplandskommuner, men ikke i Faxe Kommune. 
Faxes anbefalinger gik fint igennem uden kommentarer.  
 
For Faxe Kommune har de fulgt anbefalingerne fra Faxe Vandløbs-
råd. Det vil sige: 
- Hule Å (id o10025) 
- Slettehavebæk (id o3959) 
- Møllebæk (id o4085) 
- Orned Bæk (id o8308_d) 
- Spærring i tilløb til Suså (id Nyk_583) 
 
Se bilag 2 for flere detaljer om de anbefalede indsatser. 
 
Anbefalingerne er godkendt af Teknik & Miljøudvalget d. 29. oktober 
2020 og sendes nu videre til Miljøstyrelsen. 
 
Dansk Skovforening roste Faxe Kommune for den proces, der havde 
været med vandrådene i år i forhold til 2017, hvor foreningen fremfø-
rer, at administrationen gik mod Faxe Vandløbsråd med hensyn til an-
befalinger for Gillesbæk.  
Faxe Kommune takker for rosen og vil efterfølgende bemærke, at kun 
tre ud af de fremmødte syv foreninger i Faxe Vandløbsråd den 23. ok-
tober 2017 ønskede Gillesbæk udtaget af vandområdeplanerne, og at 
der derfor ikke var enighed i rådet dengang. 
 
Dansk Skovforening spørger, hvorfor Gillesbæk ikke prioriteres i den-
ne vandrådsopgave, når den blev prioriteret i forrige opgave tilbage i 
2017.  
Faxe Kommune svarer, at de to opgaver ikke kan sammenlignes. For-
rige opgave handlede om, hvilke små vandløb, der fortsat skal være i 
med i vandområdeplanerne. Altså ikke om der skal laves fysiske ind-
satser for vandløbet, men om det skal have et miljømål. Nuværende 
opgave handler om, hvilke vandløb der skal laves fysiske indsatser i 
mellem 2021-2027. Der er en stram økonomisk ramme, så man kan 
ikke nødvendigvis udvælge alle de vandløb man ønsker til restaurering, 
og der er mange andre vandløb i Faxe Kommune med et miljømål, 
men som ikke er udvalgt til fysiske indsatser. Derudover er der andre 
virkemidler end fysiske indsatser at arbejde med i vandområdeplanerne 
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fx spildevandsindsatser, og disse er endnu ikke fremlagt for vandom-
rådeplan 2021-2027. 
 
Lars Folmann ønsker, at de nyeste data fra Faxe Forsyning kan bruges 
af Miljøstyrelsen, så disse kan være med til at danne grundlag for spil-
devandsindsatserne i vandområdeplan 2021-2027.  
 

7. Status på vandrådsarbejdet i Østersøen 
Vandrådet havde fokus på enighed i deres anbefalinger, og der er ikke 
kommet mindretalsudtalelser fra dette vandråd. Derudover havde de 
fokus på, at afvanding og miljø skal gå hånd i hånd, og rådet priorite-
rede at udvælge indsatser i alle oplandskommuner.  
 
For Faxe Kommune har de fulgt anbefalingerne fra Faxe Vandløbs-
råd. Det vil sige: 
- Vivede Mølleå samt tilløb til Vivede Mølleå (id o8245 og 

Nyk_2.6_3121) 
- Lilleå samt tre tilløb (id o8224_b, o8224_a, o3835 og o3820) 
- Mosebølle Bæk (id o3740_x) 
- Spærring i Mosebølle Bæk (id Nyl-2791) 
- Øvrig indsats: Pumpestation Orup Bæk (id Nuk-205) 
 
Se bilag 2 for flere detaljer om de anbefalede indsatser. 
 
Anbefalingerne er godkendt af Teknik & Miljøudvalget d. 29. oktober 
2020 og sendes nu videre til Miljøstyrelsen. 
 
Dansk Sportsfiskerforbund spørger, hvorfor projektet i Mosebølle 
Bæk er delt i to projekter.  
Faxe Kommune svarer, at sådan skal det meldes ind gennem systemet 
til Miljøstyrelsen, da spærringer er særskilt fra ’almindelig’ restaurering. 
Faxe Kommune vil arbejde med projektet som et samlet projekt.  
 
Dansk Skovforening spørger til administrationen og det politiske ud-
valgs vurdering af input til miljøvurderingen.  
Faxe Kommune svarer, at denne blev godkendt af Teknik & Miljøud-
valget uden bemærkninger.  
 
Lars Folmann vil gerne rose administrationen for arbejdet med vand-
rådene.  

 
8. Orientering om udarbejdelse af Grønt Danmarkskort 

Faxe Kommune orienterede om deres arbejde med Grønt Danmarks-
kort, som skal være en del af den kommende kommuneplan. Grønt 
Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som alle kom-
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muner laver udpegninger til i deres kommuneplaner. Grønt Dan-
markskort udgør kerneområder for Faxe Kommunes natur og er helt 
central for bevarelsen af kommunens biologiske mangfoldighed. Det 
er inden for Grønt Danmarkskort, at naturindsatsen i videst muligt 
omfang skal målrettes. 
 
Vandløb kan være udpeget som naturområde med særlige naturbe-
skyttelsesinteresser, hvis det har et højt naturindhold. Det kan være 
vandløb som Lilleå, Suså og Vivede Mølle å. Vandløb med mindre na-
turindhold er udpeget som en økologisk forbindelse. Det er vandløb 
som Søbækken, Freerslev Å og Orned Bæk. Rørlagte vandløb, som 
kommunen ønsker at genåbne, kan udpeges som potentiel ny natur el-
ler korridor. Det kan fx være Mosebølle Bæk. 
 
Se bilag 3 for yderligere detaljer orientering om Grønt Danmarkskort. 
 
Dansk Skovforening spurgte til kriterier for udvælgelsen af områder til 
Grønt Danmarkskort.  
Faxe Kommune fortalte, at alle Natura 2000-områder på land skal 
udpeges. Derudover er der tre nationale kriterier: 

1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udenfor 
Natura 2000-områderne 

2. Potentielle naturområder, som udvider eller skaber sam-
menhæng mellem eksisterende naturområder. 

3. Naturområder med synergieffekter for fx klimatilpasning, 
vandmiljø eller rekreation. 

Derudover skal de digitale naturkort (http://miljoegis.mim.dk/cb-
kort?profile=miljoegis-plangroendk) bruges til i processen og kom-
munerne skal sikre sammenhæng på tværs af kommunegrænserne.  
 
Gefion fremførte, at de har betænkeligheder ved Grønt Danmarks-
kort og det, at det ikke vil have konsekvenser for brugen af de ejen-
domme, der er udpeget.  Det var det samme de fik at vide dengang 
man lavede § 3 beskyttelsen, og i dag er den blev udvidet med et for-
bud mod gødskning fx Derfor er der ikke tillid til de statslige udmel-
dinger på dette område.  
 
Dansk Skovforening spurgte, om produktiv skovdrift kan fortsætte i 
de områder, der er udpeget under Grønt Danmarkskort.  
Faxe Kommune svarede, at ud fra det som indtil videre er meldt ud 
fra staten, er der ingen begrænsninger for produktiv skovdrift på area-
lerne pga. Grønt Danmarkskort.  
 
 

9. Orientering om vandløbsundersøgelser omkring Faxe Renseanlæg  

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
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Faxe Forsyning har undersøgt to stationer opstrøms Faxe Renseanlæg 
og to stationer nedstrøms renseanlægget for vandløbssmådyr og fisk. 
Alle fire stationer blev bedømt til faunaklasse 4 svarende til moderat 
økologisk tilstand.  
 
Dansk Skovforening spurgte, om der var lavet kildeopsporing og be-
dømmelse af årsag til, at vandløbet ikke var målopfyldt.  
Faxe Forsyning svarede, at det var der ikke, og at undersøgelsen kun 
havde til formål at belyse, om der var forskel på fiskebestand og vand-
løbssmådyr før og efter Faxe Renseanlæg. Undersøgelsen er ikke en 
officiel undersøgelse, der skal bruges af Miljøstyrelsen eller i vandom-
rådeplanerne. Den er lavet af Faxe Forsyning og til Faxe Forsyning.  
 
Dansk Sportsfiskerforbund roste Faxe Forsyning for initiativet, og det 
gode samarbejde de har fået med forsyningen. Sportsfiskerforbundet 
bemærker, at det store problem med Faxe Renseanlæg er de store 
mængder vand, som ikke kan renses pga. kapacitetsproblemer ved ren-
seanlægget, når der falder meget vand. DVFI kan derfor svinge mellem 
3 og 7 alt efter aktivitet fra overløb. Derfor skal der fokuseres på over-
løbene, og det håber de Faxe Forsyning fortsat vil samarbejde om.  
 
Lars Folmann tilføjer, at undersøgelsen skaber data, som Miljøstyrel-
sen ikke producerer, fordi styrelsens overvågningsprogram kun over-
våger få stationer og sjældent. Dog kan data ikke erstatte det officielle 
indsats- og overvågningsprogram. Lars Folmann tilføjer, at Faxe For-
syning håber, at dette er begyndelsen på at godt samarbejde med 
Sportsfiskerforbundet.  
 

10. Orientering om vandløb. Oprensning, regulativer, kontrol og tilsyn 
Dansk Skovforening bemærker, at Faxe Kommune ikke har foretaget 
korrekt indtastning i PULS, og at der i et svar til VKST er skrevet, at 
data til grund for spildevandsplanen ikke er kvalitetssikret i dybden. 
 
Derudover bemærker Dansk Skovforening, at regulativet til Gillesbæk 
er udløbet, og at der ikke findes årlige eftersynsrapporter som beskre-
vet i regulativet, se bilag 5. 
 
Dansk Skovforening appellerer til politikkerne om, at tage stilling til 
sagen.   
 

11. Næste møde 
Faxe Kommune foreslår et møde torsdag d. 6. eller d. 20. maj med 
tema om vedligeholdelse i vandløb. Mødet kan være med en ekskur-
sion med fremvisning af forskellige grødeskæringsteknikker.  
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Forslag til start kl 16. Efter ekskursion vil der være aftensmad og mø-
de på Haslev Rådhus. 
 

12. Eventuelt 
Dansk Skovforening roser Faxe Forsyning for at redegøre for deres 
problemstillinger. Foreningen bemærker, at den savner svar på 
spørgsmål, der stilles tværfagligt, og derfor ønsker repræsentation af 
en centerchef til møderne.  
 
Faxe Kommune beder rådet evaluere den virtuelle mødeform. Vi hå-
ber ikke det bliver nødvendigt igen, men det er svært at spå om. Rådet 
må derfor gerne melde tilbage, hvis en aflysning af et fysisk møde er 
at foretrække over et virtuelt møde.  


