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Dagsorden
1. Opsamling
a. Opgave 1
b. Opgave 2
2. Fælles skrivelse fra Vandråd Ringkøbing Fjord.
3. Evt.
4. Fælles afslutning med spisning ca. kl. 17-19
Deltagere:
Poul Uhrenholt Jensen, Bæredygtigt Landbrug
Lars Mathiassen, Danske Vandløb
Alex Schou, Dansk Naturfredningsforening
Helle Borum, Landbrug og Fødevare
Jens Hasager Kirk, Friluftsrådet
Gert Ladegaard Jensen, Dansk Skovforening
Torben Thinggaard, Danmarks Sportsfiskerforbund
Kim Iversen, Skjern Å Sammenslutningen
Marianne Linnemann, Dansk Ornitologisk Forening
Svend Bodholt, Familielandbruget Vestjylland
H.C. Tylvad, Vestjysk Landboforening
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
Arne Thomsen, Danmarks Jægerforbund
Kaj Poulsen, Dansk Amatørfiskerforening
Christian Jørgensen, Dansk Akvakultur
Jesper Madsen, DANVA
Jens Bernhard Knudsen, næstformand Vandoplandsstyregruppe Ringkøbing Fjord
Ad 1 opsamling opgave 1
Herning kommune har undersøgt type 1 vandløb nr. 19, Tilløb til Følpøt Bæk (o688) og kommet med
yderligere informationer. På baggrund af disse blev vandrådet enige om at beholde Tilløb til Følpøt Bæk
inde i vandplanen.
Sædding Bæk type 1 vandløb nr. 36, Sædding Bæk (o3089) – Varde kommunen har anført at det er en
mellemliggende strækning som dermed ikke kan udgå. Vandløbet er i dag anført som stærkt modificeret.
Vandrådet kiggede på de opstrømsliggende vandløbsstrækninger og nåede efterfølgende frem til at både
nr. 36 og 36.1 – kaldet Sædding Bæk 2 (o5276) udgår af vandplanen. Den nordlige del af 36.1 (Sædding
Bæk2) stod tidligere til at forblive i vandplanerne.
Ad 2 opsamling opgave 2
RKSKU
Brejninggård Bæk (o6023_y): Den kommunale del forbliver uændret, strækningen opstrøms den
kommunale del, indstilles som stærkt modificeret.
Ganer Å (o9019:) Strækningen indstilles som stærkt modificeret
Madum Å (o8708): Strækningen (fra udløb i Stadil Fjord til Madumvej) som indgår i pumpelaget indstilles
som stærkt modificeret. Dette er en del-strækning af o8708.
Madum Å resten. Den resterende del af Madum Å forbliver uændret. Der er flere steder fine forhold og det
er lidt en gåde hvorfor fiskene ikke søger op i åen.
Nørby Landkanal (o8631): Den nordlige del som reelt hedder Boling-Faurby Bæk bibeholdes og den sydlige
strækning som reelt hedder Vibkær Bæk indstilles som stærkt modificeret.
Herning:
Lustrup Bæk (rin_1.8_00349): Herning kommune er kommet med supplerende oplysninger og vandløbet
bibeholder sin målsætning.
Rind Å (o8658): Som ved ovenstående vandløb er Herning kommune er kommet med supplerende
oplysninger og vandløbet bibeholder sin målsætning.
Vejle
Dybvad/Styvek Bæk (o8516_x): Vejle kommune har kommenteret yderligere på vandløbet og vandrådet er
enige om at bibeholder sin målsætning.
Farre Bæk – mange strækninger: Eftersom alle strækningerne indgår i et vådområdeprojekt i Vejle
kommune bibeholder vandløbsstrækningerne deres målsætning.
Karstofte Å (o8569_x): Grundet de mange indsatser i vandløbet i form af okkeranlæg og gydegrus indstiller
vandrådet til at bibeholder sin målsætning.
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Karstoft Å/Bækgaard Bæk (o8569y): Også her har Vejle kommune lavet indsatser i form af genslyngning,
udlægning af grus, åbning af rørlagt strækning. Vandrådet indstiller derfor at bibeholder sin målsætning.
Varde
Østerbæk (o8572_x): Varde kommune har meldt tilbage at der er indsatser i 2. vandplanperiode i form af
okkeranlæg og udlægning af grus. Vandløbet er derfor ikke kandidat til at kunne blive nedklassificeret.
Dette blev taget til efterretning af vandrådet.
Ad 3. Fælles skrivelse
Helle Borum havde inden mødet udsendt en fællesskrivelse. Denne skrivelse var der opbakning til i Vandråd
Ringkøbing Fjord og der blev udtrykt stor tilfredshed med skrivelsen. Eftersom vandråd Nissum Fjord også
har nikket til skrivelsen indsendes den som en fællesskrivelse fra begge vandråd.
Torben Thinggaard fra Sportsfiskerne udtrykte ønske om at lave en supplerende skrivelse vedr. to
spærringer (Rind Å forvirringen og Juellingsholm) og de problematikker der skal løses i den forbindelse. Det
nikkede vandrådet til – skrivelsen sendes dog rundt til vandrådet så Christian Jørgensen fra Dansk
Akvakultur som ikke deltog i vandrådsmødet, får den at se.

Ad 4. Evt.
LM udsender en liste over de vandløb som udgår og dem som indstilles til at blive stærkt modificeret.
Den første deadline for politisk behandling er d. 26. oktober.
Der lød en stor tak fra sekretariat til vandrådsmedlemmerne for det arbejde der er lagt i vandrådet og den
måde man er gået ind i arbejdet på. Det har som også tidligere nævnt være yderst konstruktivt og der har
været lyttet og vist forståelse for hinandens synspunkter. Det kan vi alle sammen være glade for og stolte
over.
Ad 5
Velbekomme 

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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