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Deltagere  
Christian Moeslund Larsen (Sorø Vandløbslaug); Ivan B. Jensen (Gefion); Ulrich Hansen (Holbæk 
Ålav): Søren Gammelby Jensen (Andaks og Istebjerg grøften’s vandløbslaug); Søren Christensen 
(Landøkonomisk Selskab), Knud Nielsen (Hallebyåsammenslutningen); Per Christensen (Danmarks 
Sportsfiskerforbund); Kurt Jørgensen (Høng Sportsfiskerforening); Erling Brock Jakobsen (DN); Jette 
Reeh, (DOF); Line Madsen (Sorø Kommune); Louise Jacobsen (Holbæk Kommune); Michael T. Jen-
sen; Morten Marcher (Holbæk Kommune).  

Mødeleder: John Harpøth (Holbæk Kommune) 

Afbud: Jørn Jervelund (Ålav for Nedre Halleby); Tim Krarup Sørensen (Kalundborg Sportsfiskerfor-
ening); Jens Müller (Danmarks Jægerforbund); Lars Palle (Danske Vandløb); Jørn Jørgensen (Sjæl-
landske Familielandbrug); Bent Christensen (Gørlev sportsfiskerforening); Kalle Ludvigsen (Odsherred 
Sportsfiskerforening); Gry Jensen (Odsherred Kommune). 

Dagsorden  
1. Tilbagemelding fra minivandråd – er der noget vi mangler? 

a. Kort gennemgang fra hver gruppe. 
b. Evt. ændringer/tilføjelser er forhåbentlig tastet ind i IT-værktøjet af kommunerne. Dis-

kussion af evt. tilbageværende problemstillinger. 
2. Planlægning af evt. arbejdsgruppemøder, hvis der er problemer, som skal løses.

  

Referat  

Punkt 1a:  
Sorø minivandråd: Bestående af: Line (tovholder), Christian, Ivan, Per, Knud og Jette.  

- Enighed om allerede indmeldte indsatser. 
- Ønske om ændring af virkemiddel i Åmose Å til udskiftning af bundmateriale. Ikke ændret i IT-

værktøjet da det ønskes drøftet med minivandrådet i Holbæk. 
- Ulrik for Holbæk: God idé. Åmose Å har ringe fald. Ressourcerne kan bruges bedre.   
- Søren G.: Hvis det er dynd, er det så ikke at smide gode penge efter dårlige indsatser? 
- Line: der er to/flere delstrækninger med fast bund, hvor det giver mening at udlægge 

sten/groft materiale.  
- Michael: At udskifte virkemidlet sikrer også afvandingstilstanden.  
- Kurt: Vi har ikke noget imod at ændre virkemidlet, da vi kan opnå den samme gode tilstand 

ved bundudskiftning. Vi har respekt for, at der er et regulativ der skal overholdes.  

Referat vandrådsmøde d. 01.09.2020 

HOLBÆK KOMMUNE 

Dato: 4. september 2020 

Sagsb.: Louise Marie Volfing Jacobsen 

Dir.tlf.: 72368693 

E-mail: louj@holb.dk 
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Odsherred minivandråd: Gry (tovholder), Morten og Kalle. 

- Michael oplyste, at der var afbud gruppens deltagere til vandrådsmødet. Gry har forud for mø-
det meldt tilbage, at minivandrådet ønsker de indmeldte indsatser fastholdt. Det har ikke været 
muligt at få repræsentation fra landbruget i gruppen.  

 

Kalundborg minivandråd (gruppe I + II): Jørn (tovholder), Mark, Søren G., Søren C., Erling, Kurt, 
Knud, Per (tovholder), Tim, Jette, Jørgen og Allan. 

- Kalundborg gruppen: Per oplyser, at der er bred enighed og at fast holde de allerede ind-
meldte indsatser. Strækninger hvor der er bemærkninger/ændringer er følgende: 
 

- Reerslev Møllerende: Oprindeligt virkemiddel ’udskiftning af bundmateriale’ kan ændres til ’ud-
lægning af groft materiale’.  

- Hvidebækken, 3 indsatser. Ikke sikker på at indsatserne giver mening, da der er tvivl om der 
er faunapassage ved udløb i Tissø pga. vækst af tagrør.  

o Knud: Faunapassage (fisk) til/fra søen er ikke mulig uden vedligeholdelse (grødeskæ-
ring).  

o Flere spørgsmål om grødeskæringspraksis. Kan ikke besvares på mødet Kalundborg 
Kommune må svare efterfølgende.  

o Per: Pga. manglende faunapassage giver vil plantning af træer ikke være menings-
fyldt. 

- Tranemosegrøften: ’Udlægning af groft materiale’ ønskes ændret til ’udskiftning af bundmate-
riale’.  

- Reerslev Møllerede: Indsats vedrørende 840 meter udlægning af groft materiale ønskes æn-
dret til ’udskiftning af bundmateriale’.  

- Nedre Halleby Å indsatser: Erling: Er der plads i den økonomiske ramme? Michael: Som ind-
satserne er inddateret i IT-værktøjet falder de inden for den økonomiske ramme. Erling: Alle 4 
projekter er anbefalet af minivandrådet.  

- Spærringer i Kalundborg Kommune: Per oplyser at minivandrådet ønsker allerede indmeldte 
indsatser fastholdt.  

- Egemarkeløbet: Per oplyste, vandløbet ikke er afgrænset i vandområdeplanen. Miljøstyrelsen 
bør informeres om, at der er opgang af ørreder i vandløbet.  

- Fiskemålsætning: Per oplyste, at nogle vandløb, bl.a. Bækken i Kalundborg Kommune, har 
mistet målsætningen i forhold til fisk. For nogle vandløb er dette berettiget, mens det for andre 
vurderes at være tale om fejl. Dette kan bl.a. vurderes i forhold til de gamle fiskevandsmålsæt-
ninger i amternes regionplaner. Per vil gerne, at fejl rettes, så der er korrekt grundlag for sta-
tens vandområdeplanlægning. Per efterspørger hvor dette kan håndteres. Kurt tilkendegiver, 
at Kalundborg Kommune må arbejde for at rette fejlen i forhold til Bækken. John oplyser, at 
det er vigtigt, at vandrådet indbringer fejlagtige oplysninger til Miljøstyrelsen. Det gælder også 
vandløb, hvor indsats ikke giver mening. Det aftales, at Per udarbejder en liste med vandløb, 
som fejlagtigt har fiskemålsætning eller bør undtages herfra, som rundsendes til vandrådet 
inden mødet sidste møde den 14. september 2020. På mødet tager vandrådet endelig stilling 
til om der kan opnås enighed om samlet bemærkning herom til Miljøstyrelsen.  

- Langholmrende: Jette oplyser, at det er svært at finde egnet virkemiddel til forbedring af til-
standen i vandløbet beliggende i Kalundborg Kommune. På strandengen/-overdrevet ved 
Eskebjerg Vesterlyng træder køerne brinkerne ned. Længere oppe ad vandløbet forløber 
dette gennem mose og har ringe fald og blød bund. Derfor er der ikke meldt indsats ind. 
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- Det skal generelt undersøges om minivandrådets drøftelser i Kalundborg Kommune er reflek-
teret i IT-værktøjet. Holbæk Kommune følger som sekretariatskommune op på det forhold 
med Kalundborg Kommune. 

Holbæk minivandråd: Lars (tovholder), Michael, Ulrich, Kurt, Knud og Jette. 

- Michael oplyste om gruppens arbejde, da Lars var fraværende og Ulrich måtte forlade mødet 
inden afslutning. Der enighed i gruppen om at fastholde de indsatser, der er inddateret i IT-
værktøjet med de ændringer, som Holbæk Kommune har foretaget på baggrund besigtigelse 
af udvalgte vandområder. Gruppen bakker også om på forslaget om ændring af virkemiddel til 
’udskiftning af bundmateriale’ vedrørende to indsatser i Åmose Å.   

- Ivan: Spurgte til indsatser i Ringsted Kommune. 
o Michael oplyste, at Skee Å/Tåstrup Å er grænsevandløb mellem Ringsted og Holbæk 

Kommuner og er et vandområde i vandområdeplan sammenhæng. Holbæk Kommune 
har fået Ringsted Kommune til at indmelde indsats i Tåstrup Å i Holbæk Kommune, 
da vandområdet data teknisk hører til Ringsted Kommune. Minivandrådet for Holbæk 
Kommune har samtykket til denne indsats.  

Punkt 1b: Alle oplandskommuner har opdateret indsatserne i IT-værktøjet forud for vandrådsmødet. 
Dog har det ikke været muligt at få en status fra Kalundborg Kommune. Holbæk Kommune følger som 
sekretariatskommune op dette.  
 

Punkt 2.  
John: Punktets indeholder er blev drøftet ved Pers gennemgang under pkt. 1a. Der er overordnet to 
tilbageværende problemstillinger:  

- 1. Usikkerhed om indsatser i 1. og 2. planperiodes vandområdeplaner. 
- 2. Fiskemålsætninger på vandløbsstrækninger - enkelte skal revideres eller indmeldes ander-

ledes.  

Søren G. stiller forslag om at vandrådet bør komme med udtalelse til Miljøstyrelsen om spildevandspå-
virkning af vandløbene, påvirkning af vandløbene med fosfor. Der foreslås konkret en udtalelse om 
den udfordring påvirkningen udgør i forhold til målopfyldelse.   

Per: Der har været snak i Hovedvandopland 2.5 (Smålandshavet) om, at der bør laves en liste over 
alle de forhold, der påvirker vandløbskvaliteten, direkte eller indirekte. Vandrådet har lavet en liste 
med 12-15 elementer.  

Michael: Oplyser, at der ikke vandplan regi ikke er krav om samtidighed i indsatserne overfor de for-
skellige presfaktorer.  

Christian: Selv renseanlæg renser godt, udleder de fortsat noget. Sediment er også et problem.  

Erling: hvor stort er problemet generelt i de andre kommuner?  

Ivan: Problemet er relativ stort. Det er til at se med det blotte øje.  

Søren C.: Der kan ses en klar forskel, vi ser ikke dafnier længere, efter der er kommet renseanlæg.  

John: Der bør være fokus på at begrænse overløb mest mulig, men det kan ikke undgås helt.  
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Michael: Der er også en indsats på i spildevandsområdet. F.eks. i forhold til overløb fra fælleskloake-
rede områder, så har en indsats en længere tidshorisont, da separering af spildevand fra regnvand er 
dyrt og indebærer omfattende anlægsarbejde.  

John: Vi må se, hvordan der kan arbejdes videre med emnet i det her opland, om der kan laves en 
samlet udtalelse.  

Michael: Foreslår der bliver lavet en formulering om emnet, som forelægges vandrådet. De enkelte 
medlemmer på det grundlag beslutte om man vil tilslutte sig. 

Det blev aftalt, at Søren G. og Christian laver en formulering om emnet, som rundsendes til vandrådet 
forud for næste møde, som er den 14.09.2020. Ved afklares det om der kan opnås enighed en formu-
lering, der kan sendes til Miljøstyrelsen. 

John afsluttede mødet med at takke deltagerne for et godt samarbejde og en gode tone.  

 

 

  

 

 

 


