Organisering og kommissorium for vandsynsgrupper i
Holbæk Kommune
Formål:
Vandsynsgrupperne er et dialogforum vedr. vedligeholdelse og restaurering af vandløbene i Holbæk
Kommune, med udgangspunkt i opfyldelse af vandløbslovens formålsparagraf om at tilstræbe sikring
af vandafledningen under hensyntagen til, at de miljømæssige krav til vandløbene opfyldes.
I Holbæk Kommune er det besluttet at opfylde regulativernes krav til vandsyn gennem
vandsynsgruppernes arbejde.
Vandsynsgrupperne arbejdsopgaver er:


at besigtige den udførte vandløbsvedligeholdelse herunder om krav i de eksisterende
vandløbsregulativer overholdelse,



at medvirke til at forebygge problemer og finde løsningsforslag for vandløb og
vandløbsstrækninger, hvor der enten er problemer med vandafledningsevnen eller med
overholdelse af målsætningen for vandløbet,



at medvirke til planlægning af vandhandleplanernes gennemførelse samt planlægning af
restaureringsprojekter m.v., som forbedrer den økologiske tilstand i vandløbene samtidig
med, at den nødvendige vandafledningsevne sikres.

Områder
Der etableres en vandsynsgruppe for hvert af vandløbssystemerne:




Svinninge Audebo Kanalen, omfattende vandløb der leder til kanalen (Svinninge Å med
samtlige tilløb, Byløbet, Lundemarksløbet, Gislinge Å samt vandløb på Tuse Næs)
Tuse Å‐systemet, omfattende vandløb der leder til Tuse Å (Kalvemose Å, Regstrup Å, Kobbel
Å med deres tilløb), Elverdamsåen og Truelsbæk.
Åmose Å‐systemet omfattende vandløb der leder til Åmose Å (Tåstrup Å, Tysinge Å,
Muskebæk, Møllerende m.v.) og Kyringegrøfterne.

Vandsynsgruppernes sammensætning:
Medlemmerne skal være bosiddende i Holbæk Kommune.
Vandsynsgrupperne er sammensat af repræsentanter for interesseorganisationer, der har
lokalkendskab, interesser for og erfaringer med vandløb.
Der deltager repræsentanter for:






Landbruget: 1 person udpeget af Gefion.
Naturen: 1 person udpeget af DN – i konkrete tilfælde kan DN udpege en person fra
Friluftsrådet.
Lodsejerne: 1 person udpeget af Holbæk Å‐lav.
Sportsfiskerne: Til Svinninge Audebo Kanalen ‐ 1 repræsentant fra Odsherred
Sportsfiskerforening; til Tuse Å‐systemet ‐ 1 repræsentant fra Tuse Å`s
Ørredsammenslutning; til Åmose Å‐systemet ‐ 1 repræsentant fra Halleby Å
Ørredsammenslutning.

Klima og Miljøudvalget inviteres til at deltage i det årlige fællesmøde. Såfremt der er særlige
vandløbsmæssige problemstillinger kan vandsynsgrupperne og administrationen i fællesskab invitere
udvalgsmedlemmerne til at deltage i vandsynsmødet.
Administrative medarbejdere fra Holbæk Kommune deltager efter behov i vandsynsgruppernes
møder.
I forbindelse med udskiftning af medlemmer i grupperne, kan et kommende medlem deltage som
observatør i et af de egentlige vandsynsmøder før selve udskiftningen sker.
Arbejdet i vandsynsgrupperne er frivilligt arbejde og bliver ikke aflønnet af Holbæk Kommune.

Forretningsorden:
Der afholdes 3 årlige møde i vandsynsgrupperne. Møderne holdes:


I begyndelsen af et år, hvor alle 3 vandsynsgrupper indkaldes til fællesmøde, hvor det
primære formål er at diskutere emner af fælles interesse, herunder orientering om planlagte
tiltag i kommunen og gensidig orientering om aktuelle emner. Yderligere kan der ske en
evaluering af kommunens indsats og vandsynsgruppernes virke i det foregående år.
Afholdes omkring 1. februar.



Efter første grødeskæring, hvor det primære formål er at behandle problemer med
vandløbsvedligeholdelsen.
Afholdes omkring 1. juli.



Efter anden grødeskæring, hvor det primære formål er at behandle årets samlede
vandløbsvedligeholdelse, herunder føre tilsyn.
Afholdes omkring 1.oktober.

På hvert møde kan andre vandløbsrelaterede spørgsmål tages op.
Holbæk Kommune står for afholdelse af møderne og indkaldelse af emner, der ønskes behandlet på
møderne. Indenfor ca. 2 uger fra mødets afholdelse udsendes der et referat til de respektive
gruppers medlemmer.

Hvis alle parter er enige om, at der ikke er behov for at afholde et møde, kan det aflyses eller
udskydes.
Holbæk Kommune afholder udgifterne til møderne.

Evaluering
Vandsynsgruppernes organisering og kommissorium evalueres og revideres senest i 2017.
Vedtaget af Udvalget for Klima og Miljø den 28.05.2013.

