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Referat 2. vandrådsmøde Ringkøbing Fjord 29. maj 2017
Mødeleder Ole Kamp
Dagsorden:
1. Gennemgang af nye data i de udpegede vandløb
2. Vandrådsmedlemmernes input til vandløb
3. Evt.

Deltagere:
Poul Uhrenholt Jensen, Bæredygtigt Landbrug
Lars Mathiassen, Danske Vandløb
Alex Schou, Dansk Naturfredningsforening
Helle Borum, Landbrug og Fødevare
Svend Bodholt, Familielandbruget Vestjylland
Jens Hasager Kirk, Friluftsrådet
Gert Ladegaard Jensen, Dansk Skovforening
Torben Thinggaard, Danmarks Sportsfiskerforbund
Kim Iversen, Skjern Å Sammenslutningen
Jesper Madsen, DANVA
Sekretariat Ringkøbing Fjord
Ole kamp, formand Vandoplandsstyregruppe Ringkøbing Fjord
Ivan Thesbjerg, Ringkøbing-Skjern Kommune
Lene Moth, tovholder vandråd Ringkøbing Fjord
Afbud
Christian Jørgensen, Dansk Akvakultur
Kaj Poulsen, Dansk Amatørfiskerforening

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

H.C. Tylvad, Vestjysk Landboforening
Arne Thomsen, Danmarks Jægerforbund
Marianne Linnemann, Dansk Ornitologisk Forening
Jens Bernhard Knudsen, næstformand Vandoplandsstyregruppe Ringkøbing Fjord

Ad. 1. og 2.
LM udleverede oversigter fra alle kommuner over de udpegede vandløb. Heri var i forskellig omfang
anført nye data samt de respektive kommuners vurdering af om vandløbet bør falde ud af
vandplanlægning eller bibeholdes.
Helle Borum havde til mødet udarbejdet et kort med nummererede vandløb for hele vandoplandet
med tilhørende liste med alle vandløbsnavne.
Dette materiale blev udgangspunktet for en kronologisk gennemgang af alle vandløb som sammen
med input fra vandrådsmedlemmerne om lokale forhold udmøntede sig i en vurdering af om
vandløbet skulle dømmes ude eller inde. I de tilfælde hvor der var tvivl om validiteten af data skal
kommunerne eller enkelte af vandrådsmedlemmerne vurdere dem på ny.
MST havde til mødet stadig ikke fået rettet okkertallene fra 0 til 999 (ukendt) i Gis kortet – det er sket
nu (30. maj 2017).
Vandrådets vurdering af vandløbene sendes nu retur til kommunerne.
HB medbragte en liste på 9 vandløb (markeret som nr. 80-88 på kortet) fra lodsejere, hun gerne vil
have kommunerne til at kigge på.
Torben Thinggaard vil gerne om der kan kigges på at få medtaget følgende vandløb:
Overby Bæk (delvis kunstig) løber sammen med Vinbæk og
Sønderby Grøft – tilløb til Skjern fra Borris
Vandløb Dongstrup Bæk øst for Sønder Felding
Goldbæk tilløb brande å
Karlsmose Bæk tilløb til Vorgod Å
Disse videresendes og behandles af teknikergruppen.
Ad. 3
Der arbejdes på at få lavet en pressemeddelelse over det gode og effektive arbejde. Svend Bodholt ville
i den forbindelse gerne have nævnt at datamaterialet fra MST stadig er for mangelfuldt og det burde
være lettere at se hvor gamle data er for at vurdere kvaliteten af tallene.
Næste møde afholdes d. 16. juni kl. 8.30

Venlig hilsen
Lene Moth

2

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver
personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen,
blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at
berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.
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