Nordfyns vandløbslaug.
Referat af bestyrelsesmøde d. 9. dec. hos Valdemar Clausen i Kelleby.
Der var a ud fra Gert Elbæk og Jesper Nielsen.

Status:
Bordet rund med snak om vandløbene på Nordfyn:
Horsebækken renset pænt op m.h.t. vandføring. Overløb fra Nordfyns Rensningsanlæg har problemer,
konstateret så sent som dags dato, 9.12. 2019.
Horsebækken renset pænt op, men gammel bro er hullet og for lille. Ved Klintebjergvej er der en gammel
Stenkiste, der er for snæver. Vi foreslår oprensning af omløbet (forbi-løbet).
Ringe Å og Ellebækken. Renset ﬁnt op.
Margård Mølle Å er renset ﬁnt iht. hvad vi har set dligere. Vi kan dog konstatere, at vandføringsevnen er
alt for lille ved kra ig nedbør, da Veﬂinge by udleder meget overﬂadevand l åen i disse situa oner. Derfor
vil vi nu undersøge muligheden for en reguleringssag for den del der ligger opstrøms for Margård.

I Stavis Åen har Kommunens projekt i e eråret givet et fantas sk vandløb, hvor vandføringsevnen er
markant bedre og naturværdien forbedret rig g meget.

Lunde Å er renset ﬁnt op. Vi kan allerede observere at der er aﬂejret sand på det kuns gt gravede stykke!
Fortsæt projektet opstrøms fra Sle ens landevej!

Storå og Gambyå: Gydegrus lægges ud i Gambyåen tæt på sammenløbet med Storåen. Vi insisterer på at
åen uddybes inden gydegrus udlægning, således at bunden e er udlægning ikke forhøjes! Der etableres
sandfang før gydegruset opstrøms.
Vi foreslår ligeledes at der etableres to sandfang i Storåen. Det ene før stykket med meget sand og slam,
der blev oprenset i 2018, mod Hårslev siden opstrøms. Samt et e er Ågårde mod Ejlskovhede siden.

Jerstrup bæk er renset pænt op også ind igennem Jerstrup skoven. Vi kan godt tænke os en mindre
regulering så voldgraven omkring Jerstrup kan fyldes uden for høj vandstand i åen. Dog er sandfanget ved
Jerstrup skoven i Jerstrup bæk helt fyldt op og sand ﬂyder videre hen over det gydegrus der fornyeligt er
lagt. Sandfanget bør hur gst muligt renses op! Det er et ønske at få udvidet Kravelundskanalen l buﬀer
ved devand.

Vi kan konstatere at de senere års øget fokus på oprensning af kommunens vandløb bærer frugt. Vi må
fremhæve at projektet omkring Bogense By Bæk er vellykket. Det reddede, sammen med kommunens
fokuserede vandløbsmedarbejder, Bogense for at stå under vand. Som det var lfældet i mange af landets
andre byer ved det kra ige regnvejr, som var d. 11 og 12 oktober i år.
Vi ser frem l kommunens videre arbejde med at klimasikre resten af kommunen.

Vandrådsarbejdet: Ved Steen.

Vi ved ikke helt hvad det går ud på. Der har været forbud mod at tale om spildevand! Se på nogle udvalgte
vandløb.

Odense Fjord og Lillebælt:
Rene Lundegård ind som ekstern, Peter som suppleant på Odense Fjord delen. Ole og Claus (suppleant) på
Lillebælt delen og Jan Hjeds ind som konsulent for begge hold.
Steen informerer og inviterer.

Genberegning af Store Å, Margård Mølleå, Lunde Å: Ved Ole.
Frants Bernstrorﬀ, Orbicon og HedeDanmark. Budget er højt ﬂere mill.
Steen foreslog at spørge Danske Vandløb.

Reguleringssag på Margård Mølle Å? Vi drø ede om mulighederne.
Peter og Valdemar undersøger mulighederne.

Den 9.12. 2019
Claus Bech
NB; Nedenstående sta s k blot l info!

