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Ad 1 Opsamling fra sidste møde
Der har været foretaget simple okkermålinger i de aftalte vandløb. Jernmålingen er taget med et ”pixi”
sæt som blot kan angive om der er tale om et højt eller et lavt niveau og den faktiske værdi som sådan
ikke kan bruges direkte.
Det gav følgende resultat
Nr. 7. Tilløb til Spåbæk vandområde nr. o857målt 0 mg Fe2+, men vandet fremstod som gråt
opvaskevand. Leder tanken hen på om det kunne være spildevand.
Herning høres om der er/har været problemer og en endelig afklaring på om vandløbet er kunstigt
eller ej.
Nr. 27 Gråhede-Strømmesbøl Bæk vandområde nr. o5446_x målt 0,1 mg Fe2+. Antyder at der ikke er
de store problemer - vandløbet beholdes inde.
Nr. 31 Tarm Møllebæk-Østergård Bæk vandområde nr. o5327 målt <0,1 mg Fe2+ Antyder at der ikke
er de store problemer - vandløbet beholdes inde.

Ad 2. Opgave 2
Sekretariatet havde inden mødet udsendt Excel ark med de vandløb som Miljøstyrelsen har udpeget
som kandidater til stærkt modificeret.
LM præsenterede en mulig screenings metode til at sortere i vandløbene vha. Dansk Fysisk Indeks
(DFI). Vandløb med DFI <0,32 blev markeret med gult og efterfølgende vurderet enkeltvis af
vandrådet på mødet.
Der blev adskilt mellem type 1 og type 2 vandløb i forhold til screeningsværdi
Type 1 DFI <0,24
Type 2 DFI <0,32
I vedhæftede Excel ark er vandløb markeret med Grønt uændret, vandløb anført med rød anbefales
som stærkt modificeret og vandløb anført med orange skal undersøges nærmere.
Ringkøbing-Skjern
Brejningaard Bæk
Ganer Å
Madum Å
Nørby Landkanal

Type 1vandløb. Den del af strækning (o6023_y) opstrøms Møllesø
anbefales som stærkt modificeret. Det vil ikke være muligt at lave passage.
Det skal tjekkes nærmere hvor langt strækningen (o9017) går op igennem
Skjern by.
Den del af strækningen (o8708) som ligger i pumpelag fra Madumvej
anbefales som stærkt modificeret.
Vandområde (o8631) skal undersøges nærmere. MST har slået flere
forskellige vandløb sammen.
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Herning
Green Bæk
Lustrup Bæk
Rind Å
Madum Å

Sandfang trænger gevaldigt til oprensning Vandområde rin_1.8_00349. Okkertal skal tjekkes, foreligger der nyere tal
generelt?
Tjek opdeling af vandområder (o8658) hvilke tal gælder for hvad, ligger
der nyere data?
Dele af strækning (o8710_x) evt. udpeges som SM. Det drejer sig om
strækningen OS Fejsøvej og fra Årbjergvej til Lystbækvej. Noget er
grænsevandløb mellem Herning og Holstebro noget mellem Herning og
Ringkøbing-Skjern.

Ikast-Brande
Nørrekær Bæk/Gammel Å

Type 1, udgår helt i forbindelse med opgave 1

Vejle
Karstofte Å/ Bæksgård Bæk
Karstofte Å
Farre Bæk x 6
Dybvad Bæk / Styvel Bæk

Forvirring over hvad måske stærkt modificeret vil sige, DFI
tallene er høje
Ditto ovenstående.
Mangler tal for nogle af Farre Bæk hvad er op og ned her
Vandrådet uforstående overfor at denne bør udpeges som
stærkt modificeret, hvis man kigger på kortet. Vejle
kommune bedes kommentere.

Vejle kommune har siden vandrådsmødet kommenteret på ovenstående vandløb. Disse er anført i
Excel arket.
Varde kommune
Nebel-Lønne Bæk
Puldal Grøft
Østerbæk nr. o8572_x

Stærkt modificeret
Stærkt modificeret
Indgår ikke i listen fra Varde kommune, hvorfor ikke og hvad er status

Billund
Ingen vandløb
Ad. 3 Tidsplan og indrapportering
Af hensyn til den politiske behandling er der deadline for de ting som skal politisk behandles d. 13.
eller 26. oktober.
Der var i vandrådet enighed om, at generelle betragtninger om processen og overordnede
bemærkninger, som ikke vedrører specifikke vandområder, skal indsendes så de kan indgå i den
politiske behandling. HB samler sammen og udsender et udkast til en skrivelse fra Vandråd
Ringkøbing Fjord som sendes rundt til godkendelse.
Der forventes ikke at komme mindretalsudtalelser.
Af generelle punkter som var oppe at vende blev følgende nævnt:
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Behovet for at løse ting mere tværfagligt og ikke kigge på en ting af gangen, f.eks. inddragelse af
klima i restaureringsprojekter.
Det bør være muligt at få adgang til metadata fra MST så man kan se hvor gamle data er, og
hvordan tallene er fremkommet.
At drift og vedligehold af okkerbassiner tilføres via DUT midler (bloktilskud) og dermed også
tilfalder kommuner som slet ingen okkerindsatser har.
Vigtigheden af at der er fagligt kompetente medlemmer af vandråd og sekretariat som kan se
sagen fra begge sider.
At man gerne vil inddrages igen og har lagt sig i selen for at få et godt samarbejde op at stå.

Sekretariatet for Vandråd Ringkøbing Fjord vil i forbindelse med sagsfremstillingen skitsere forløbet i
vandrådsarbejdet.
Mht. indrapportering i GIS værktøjet overdrager Vandråd Ringkøbing Fjord opgaven til sekretariatet
at indrapportere vandrådets indstilling til de enkelte vandområdet. Denne del behøver ikke at være
udført inden den politiske behandling men skal være udført inden d. 31. december 2017.
Ad 4 Afslutning
Mødet d. 10. oktober skubbes til kl. 15 hvor mødet afholdes og efterfølgende arrangeres fællesspisning
et endnu ikke udvalgt sted.

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.
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