
Referat fra 12. møde i Nordfyns Vandløbslaug, afholdt 21. maj 2014 hos Dennis 

 

Der var afbud fra Anders, Jan og Preben. 

 

1.       Tur med Miljø og Teknik udvalget d. 11 juni. Vandløbslauget er 

inviteret med.  

Der blev foreslået at se på forskellige steder med manglende oprensning; Haugårdrenden ved Margård 

Mølleå, rende ved Gerskov samt udfældet sand i Odense Fjord, som spærrer for udløbet fra Lunde Å. 

Materiale fra de nedsatte vandråd kan være udgangspunktet. De mange overløb fra renseanlæg mm. skal 

der også arbejdes med.  

Fra vandlauget deltager Jan, Mikael, Peter, Dennis og Jesper. 

 

2.       Gennemgang af 2 G vandplaner, klimatilpasningsplan med 

forvaltningen samt evt. kontaktpersoner fra vandløbslauget 

Der er generelt en positiv dialog med Teknisk Forvaltning og med Udvalg for Teknik og Miljø. Vi ønsker at 

repræsentanter for de enkelte vandløb inddrages når der er aktuelle sager. Vandlaugets formand og 

næstformand er primære kontaktpersoner til forvaltningen. 

 

3.       Orientering fra vandråd. 

Mikael orienterede fra vandråd Lillebælt. Der er et positivt samarbejde i udvalget, som har en økonomisk 

ramme på 13 mio. kr. Der skeles meget til arbejdet i Odense Fjord vandråd. 

Odense Fjord Vandråd har en ramme på 19 mio. kr. Her fandt Steen at det offentlige styrer for meget, og at 

kommunerne forlods søger at standardisere principperne.  Bl.a. er det svært at få inddraget miniådale i 

debatten, og flere vil ikke tage afstand fra vandstandshævninger. Der er god enighed om at oprensning af 

slam giver forbedret kvalitet, og at etablering af sandfang  påvirker vandløbene positivt.  

Vandlauget finder at spildevand fra de mange overløb ikke prioriteres højt nok i debatten. Vi undersøger 

hvordan der kan udtages prøver tæt ved overløb, og hvad det vil koste at analysere disse. 

 

4.       Sag omkring åbning af rørlagte strækninger. 

På trods af administrationens udmelding om at der ikke foretages genåbning eller etableres slyngning af 

vandløb uden accept fra lodsejere arbejdes der på flere projekter, uden at lodsejere bliver inddraget, og 

imod disses vilje. Endvidere er der ikke basis for disse projekter, så længe der ikke foreligger gyldige 

vandplaner. Dennis forfatter et brev til kommunen som pointerer divergensen. De berørte lodsejere vi har 

kendskab til bliver orienteret. 

 

5.       Noget nyt fra vandløb 



Mikael fremhævede et debatindlæg fra Bent Lauge Madsen, som fra oprettelsen ledede  Miljøministeriets 

Ferskvandslaboratorium i Silkeborg.  

6.       Evt. 

Møderækkefølge for vandløbslaugets møder: Ove - Mikael - Steen - Gert - Jesper - Peter - Claus - Ole - Jan - 

Preben - Anders 


