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Indstillingsbilag
Godkendelse af fællesregulativ for offentlige vandløb
Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende
• forslag til fællesregulativ for de offentlige vandløb i Sønderborg Kommune – med følgende
ændringer:
a) Side 7:
Indsat kommentar angående overlappende interesser i vandløb: ”Der kan være
afvandingsmæssige interesser i alle typer af vandløb, det afhænger af de konkrete forhold. ”
b) Side 11, bestemmelse 18:
Ordlyden i bestemmelsen ændres, da det er vigtigt at prioritere at lægge den optagne grøde
et sted, hvor risikoen for at det ender tilbage i vandløbet er lav. Vandløbets sider skal kun
undtagelsesvis, og hvis ikke andet er praktisk muligt, bruges til oplægning af grøden.
Ordlyden er ændret fra:
”Grøden oplægges på vandløbets sider, så det ikke kan falde tilbage i vandløbet. Hvor dette
ikke er muligt, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på
hensigtsmæssige steder. Sønderborg Kommune skal her transportere den opsamlede grøde
bort fra oplagspladsen inden 48 timer. ”
Til:
”Grøden oplægges udenfor vandløbets kronekant, så det ikke kan falde tilbage i vandløbet.
Ved manuel grødeskæring kan grøde placeres på vandløbets sider, på en måde så det ikke
falder tilbage i vandløbet. Hvor dette ikke er muligt, kan man lade grøden drive frit med
strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. Sønderborg Kommune skal her
transportere den opsamlede grøde bort fra oplagspladsen inden 48 timer. ”
c)

Side 13, bestemmelse nr. 34:
Oprensning har en negativ påvirkning på vandløbene. Det er derfor vigtigt at begrænse det i
de perioder, hvor der kan være en særlig påvirkning af flora og fauna i og omkring
vandløbet. Der ud over er det vigtigt, at oprensning sker på de tidspunkter hvor det giver
bedst mening for de afvandingsmæssige interesser omkring vandløbene. På grund af den til
tider sene høst, har der været et ønske om, at udskyde den ordinære oprensning. Vi har
foretaget en afvejning og vurderer, at vi kan udvide den ordinære oprensningsperiode for
vandløb uden fiskeinteresser med to uger, uden det vil have signifikant negativ indvirkning
på vandløbene.
Forlængelse af oprensningsperioden i vandløb uden fiskeinteresser fra 1. maj – 15. oktober
til 1. maj – 1. november.
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d) Side 13, bestemmelse nr. 41:
Der er indsat en sætning om fjernelse af oprenset materiale. Det materiale der er oprenset
udenfor den ordinære periode skal fjernes inden 14 dage. Det er i praksis ikke en ny regel,
og det drejer sig om, at få materiale fjernet så risikoen mindskes for at materialet ender
tilbage i vandløbet. En sådan oprensning vil oftest ske efter henvendelse fra lodsejer og han
vil blive gjort opmærksom på fristen på 14. dage i forbindelse med denne dialog.
Bestemmelsen lyder nu:
”Ejere eller brugere af de tilstødende jorder har pligt til at fjerne det fyld med mere, der
fremkommer ved vandløbets regulativmæssige oprensning. Materialet skal spredes mindst 2
m fra vandløbskanten i et lag på mindre end 15 cm. Dette skal ske inden 15. november.
Materialet må ikke udlægges på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3,
medmindre denne oplægning er i overensstemmelse med den hidtidige drift af arealet.
Oplagt materiale oprenset ekstraordinært skal være fjernet inden 14 dage. ”
e) Side 14, bestemmelse nr. 47:
Der er tilføjet, at sluser også skal tilses efter kraftigt regn. Bestemmelsen lyder nu:
”Sønderborg Kommune tilser og renser sluser og udløb indenfor regulativernes
afgrænsning. Dette sker med særlig fokus på perioder efter grødeskæring, kraftig blæst og
kraftig regn. ”
f)

Side 16, bestemmelse nr. 66:
Formuleringen er ændret fra ”vurderer” til ”kontrollerer”. For at opfylde vandløbsloven med
hensyn til vedligehold, skal det sikres, at vandføringsevnen eller vandløbets skikkelse ikke
ændres over tid. Dette skal gøres ved en kontrol, og ikke en vurdering, som også påpeget af
høringssvaret.
Bestemmelsen lyder nu:
”Sønderborg Kommune kontrollerer med højst 10 års mellemrum vandløbets skikkelse
og/eller vandføringsevne. ”

g) Side 16, bestemmelse nr. 70:
”Ferskvandsfiskeriloven” er ændret til ”Fiskeriloven”
h) Side 21, bestemmelse nr. 97:
Ændret bestemmelsen, så sandfang/sandfangsbrønd ikke skal placeres 8 meter fra udløbet,
men skal bero på en individuel vurdering. I nogle tilfælde vil det være fordelagtigt for
jordbrugeren og uden indflydelse på vedligeholdelsesarbejdet.
Bestemmelsen lyder nu:
” Hvor nye dræn eller afvandingsgrøfter løber til offentlige vandløb skal der være et
sandfang. Sandfangets placering bestemmes i de enkelte tilfælde. På drænledninger kan
det fx være en sandfangsbrønd. ”
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