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Referat 3. vandrådsmøde d. 16. juni 2017.
Mødeleder Ole Kamp
Dagsorden:
1. Opsamling fra 2. vandrådsmøde
a. Kommuner
b. Vandrådsrepræsentanter
2. Behov for møde d. 28. juni
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
Mads Kjærsgaard, suppleant, DANVA
H.C. Tylvad, Vestjysk Landboforening
Marianne Linnemann, Dansk Ornitologisk Forening
Kaj Poulsen, Dansk Amatørfiskerforening

Sekretariat Ringkøbing Fjord
Ole kamp, formand Vandoplandsstyregruppe Ringkøbing Fjord
Ivan Thesbjerg, Ringkøbing-Skjern Kommune
Lene Moth, tovholder vandråd Ringkøbing Fjord

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

Afbud
Christian Jørgensen, Dansk Akvakultur
Arne Thomsen, Danmarks Jægerforbund
Jens Bernhard Knudsen, næstformand Vandoplandsstyregruppe Ringkøbing Fjord
Ad. 1
LM udleverede liste over de vandløb som der på 2. vandrådsmøde blev bedt om at få kigget nærmere
på. Disse blev alle gennemgået og vurderet på ny på baggrund af de nye informationer. Eftersom anden
del af opgaven omkring de kunstige, stærkt modificerede og blødbundsvandløb først kan igangsattes
når der foreligger instrukser fra Miljøstyrelsen, kan det være nødvendigt at gå tilbage til nogle af de
vandløb som allerede er vurderet.
Det forlyder at der fra MST kommer et redskab til at opdele strækninger f.eks. opstrøms
okkerbassiner. Det er dog uvist i hvor stort omfang dette redskab kan/må bruges, det afventer dermed
også nærmere instrukser fra MST’s side.
LM udarbejder en samlet Excel ark over vandløbene behandlet på de sidste to vandrådsmøder og
anfører hvorvidt de er dømt ude eller inde samt hvilke som afventer materialet fra MST. Helle
opdaterer listen med vandløbene. Dette vedhæftes referatet.
Torben Thinggaard laver en oversigt/kort med strækningsnumre over de vandløb som blev foreslået
taget ind, disse får følgende nr.
100 Overby Bæk
101 Sønderby Grøft
102 Drongstrup Bæk
103 Karlsmose Bæk
104 Goldbæk
105 Hesselbjerg Bæk
Marianne Linnemann efterlyser kort over de vandløb vi diskuterer med angivelse af §3 og natura2000
arealer. Dette vil sekretariatet tage til efterretning.
En lidt nærmere gennemgang har vist, at der er glemt nogle vandløb i forhold til 2. møde og
efterfølgende nye oplysninger fra kommunerne. Disse vandløb behandles på mødet d. 4. august. Det
drejer sig om følgende:
Nr. 9 Sinkær Bæk (o6115) forkert udpeget som kunstigt
Nr. 19 Tilløb til Følpøt Bæk (o688), forkert udpeget som kunstigt
Nr. 24 Fuglemose grøft (o554), Kunstigt
Nr. 31 Tarm Møllebæk, Østergaard Bæk, (o5327)
Nr. 56 Tilløb Karstoft 1, Møllebæk, kunstigt (o5403)
Nr. 65 Tilløb til Karstoft Å NV for Karstoft(o5403)
Abild Å blev gennemgået men der er efterfølgende lidt tvivl om hvad man blev enige om.
Der er to strækninger som begge hedder Abild Å
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Nr 88 Abild Å (o6165)
Nr. 89 Abild Å – tilløb til (o851)
Nr 55 Bæksgaard Bæk (o5368_x) blev dømt ude, men Vejle kommune er kommet med
supplerende oplysninger. Fald på hovedstrækning er 5,7 ‰ og DVFI =5. Okkerprøven er
fra det lille tilløb og er ikke repræsentativ.
Mht. afrapportering undersøger Sekretariatet muligheden for at kunne indstille de forskellige vandløb
på vandrådets vegne. Dette skal dog først ske i løbet af efteråret.
Ad 2.
Mødet d. 28. juni aflyses eftersom vi ikke kan forvente at have modtaget materialet omkring opgave 2.
Næste møde er derfor d. 4. august kl. 8.30.
Ad 3.
Ikke noget at bemærke.

Venlig hilsen
Lene Moth
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.

3

