Til Ladegårdsgrøften og Hynding-Ravsted skelgrøft
Hermed fremsendes nyt referat fra dialogmødet d. 25. maj. Punkt 2 er uddybet efter
fremsendt bemærkning fra Mikkel Emmertsen til tidligere referat sendt d. 10 juni.
Deltagere:
Ladegårdsgrøftens vandløbslaug:
Mikkel Emmertsen
Arthur Gottfriedsen
Hans Christian Thomsen
Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd
Aabenraa Kommune:
Anders Skau
Tine Fricke
Mette Juhl
1. Vandløbslauget ønsker at vide om der er foretaget en oprensning opstrøms station 2300
meter.
- Aabenraa Kommune oplyste at det var der
2. Aabenraa Kommune oplyste at der skal søges tilladelse til ændring af eksisterende
overkørsler.
Mikkel Emmertsen fremførte, at en lodsejer med tilladelse til privat overkørsel har pligt til at
påse, at overkørslen stadig er lovlig og ret til at omlægge den så den passer med den en gang
givne tilladelse uden ny sag, og at dette er meddelt lodsejerne.
Aabenraa Kommune påpegede, at der, som tidligere oplyst, skal søges tilladelse til ændring,
også i tilfælde, hvor den nuværende størrelse og placering ikke svarer til regulativet eller en
tidligere tilladelse, og at lodsejeren derfor ikke har ret til at ændre sin overkørsel uden
forudgående tilladelse fra Aabenraa Kommune jf. vandløbslovens § 47*.
3. Vandløbslauget spurgte om kommunen førte tilsyn med private vandløb.
- Aabenraa kommune oplyste at der ikke føres regelmæssigt tilsyn med private vandløb, og
at kommunen typisk kun inddrages, hvis lodsejerne imellem ikke kan blive enige om f.eks.
vedligeholdelse.
4. Vandløbslauget spørger om der bliver lavet en fortsat indsats mod pindsvineknop i
Ladegårdsvandløbet.
- Aabenraa Kommune oplyste at indsatsen mod pindsvineknop stadig er på forsøgsbasis og
at der bliver foretaget kontrol af sidste års indsats. Der vil efter undersøgelse af effekten og
eventuel forbedring af metoden blive vurderet hvor og i hvilket omfang en særlig indsats skal
foregå.
De ovenstående 4 punkter blev læst op ved slutningen af tilsynet, der var ingen bemærkninger
til referatet.
*Vandløbslovens § 47:
Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens
godkendelse
Venlig hilsen

