
   

  
   

 

         

    

  
 

 
 
  

 
 

 
  
 
  
 
 

 
  

  
 

  
  

 

___________________________________________________________________ 

Næstved Kommune 
Team Vand og Natur 

anjar@naestved.dk 
www.naestved.dk 

Referat for møde i Smålandsfarvandets vandråd den 25. juni 
2020 

Mødedato 25-06-2020 
Tid 16:30-19:30 
Sted Byrådssalen, Teatergade 8, 4700 Næstved 
Sagsnr. 06.02.10-P15-1-20 

Vandrådsdeltagere 
Søren Grothe Petersen 
Gert Schjønning 
Per Christensen 
Claus Sønderskov 
Steen Ulrich Rasmussen 
Jens Tudvad 
Morten Kantsø 
Leif Møller 
Niels Poul Dreyer 
Lene Maarth 
Knud Rudolf Hansen 
Claus Neergaard 
Henrik Wolff-Sneedorff 
Knud Thonke 
Henrik Nordgaard Hansen 
Charlotte Riegels Hjorth 
Harald Palmvang 
Orla Raae Olsen 
Jens Henrik Madsen 
Carsten Høegh 
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Næstved Kommune: 
Thor Temte 
Niels Hav Hermansen 
Søren Madsen 
Anja Rasmussen 

Repræsentanter fra følgende kommuner: 
Sorø – Kim Hansen 
Slagelse – Jannick Balduin Berg Madsen 
Ringsted – Mads Lillelund 
Vordingborg – Birgitte Apel Jacobsen 
Guldborgsund – Magnus Engkær 
Faxe – Mette Marie Birch 
Lolland – Preben Hansen 

Referent 
Anja Rasmussen 

Afbud 
Steen Ulrich Rasmussen 
Jens Tudvad 
Morten Kantsø 
Niels Poul Dreyer 
Lene Maarth 
Knud Rudolf Hansen 
Claus Neergaard 
Henrik Nordgaard Hansen 
Charlotte Riegels Hjorth 
Carsten Høegh 
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1. Velkomst  v/  formand,  Thor  Temte  
Thor Temte byder velkommen, samt oplyser at der er tilføjet et punkt på dagsorden. 
Det er punkt 4 om øvrige indsatser. Derudover er der under evt. foreslået en drøftelse 
af Harald Palmvangs fremsendte notat om en fælles erklæring fra vandrådet til 
Miljøstyrelsen. 

2. Introduktion  fra  sekretariatskommunen  
Søren Madsen præsenterer, hvordan kommunerne har tilpasset indsatser og økonomien 
siden sidste møde. Materialet som gennemgås, er udsendt til vandrådet inden mødet. 
Flere kommuner supplerer med lidt uddybende oplysninger om deres tilpasninger. 

Jens Henrik Madsen: Han vil gerne have afklaret om ændret vedligeholdelse kommer i 
spil på de foreslåede indsats vandløb. 
Søren Madsen: Ændret vedligeholdelse indgår ikke som et virkemiddel, og indgår ikke 
som en indsats for de foreslåede vandløb. 

Per Christensen: Det materiale han har sendt ud, skal vi se som nogle supplerende 
bemærkninger til indsatser. Det er ikke alt sammen forslag til ændringer. 
Der er desuden flere vandløb, som har fået reduceret deres fiskemålsætning, og som 
han er uenig i. Han spørger, hvordan disse bemærkninger kommer videre til 
Miljøstyrelsen (MST). 
Søren Madsen: Sekretariatskommunen samler de bemærkninger sammen, som 
medlemmer af vandrådet gerne vil have sendt til MST. Bemærkningerne sendes ind til 
MST sammen med forslag til indsatser. 

Søren Grothe: Er prisen på fjernelse af Maglemølle spærringen i Susåen ikke sat for 
højt? 
Søren Madsen: NK-Forsyning har haft lavet en indledende undersøgelse, der peger på 
der evt. skal laves afværgeforanstaltninger langs Susåen. Bl.a. derfor er prisen sat til 
”mellem” i stedet for ”lav”. 

Leif Møller: Han har snakket med DN Slagelse, Ib Larsen, om deres holdning til Tude Å 
projektet samt om deres holdning til Slagelse Kommunes ansøgning om at få 
nedklassificeret fiskemålsætningen i hele Tude Å systemet. 
Leif vil gerne pointere, at han fortsat står bag det skriv, som Per Christensen har sendt 
til vandrådet med bemærkninger til forskellige indsatser. 

Slagelse Kommunes indsatser blev drøftet til sidst, da Jannick Madsen, Slagelse 
Kommune, kom lidt senere til mødet. Teknikergruppen (dvs. de administrative 
medarbejdere fra kommunerne) har foreslået nogle ændringer til indsatserne i Slagelse 
Kommune. De har peget på at Slagelse Kommune lader følgende to strækninger udgå: 
o8295_c (Lindes Å) 9,355 km, indsats et sandfang og o8371_d (Tude Å) 10,864 km, 
indsats udlægning af groft materiale og træplantning på 1,7 km. Derved udgår 20,2 km 
og der spares 322.799 kr. 

Jens Henrik Madsen: Foreslår at det lokale vandsynsråd i Slagelse Kommune drøfter 
dels teknikergruppens oplæg og dels hans supplerende forslag til besparelse. 
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Vandrådet finder det i orden, at det lokale vandsynsråd i Slagelse selv finder den 
nødvendige tilpasning. 

Jannick: Han vil gerne sætte det på et punkt på vandsynsrådets dagsorden på onsdag 
(den 1. juli) på baggrund af vandrådets anmodning. 

Anja Rasmussen: Opgaven for Slagelses vandsynsråd er at finde en besparelse på ca. 
320.000 kr (hverken mere eller mindre), for at vandrådet kan opfylde deres samlede 
ramme på 24.952.000 kr for Smålandsfarvandet. Ligeledes skal Slagelse reducere i km 
vandløb, så de kommer tættere på det oplæg, der blev givet til Slagelse (oplægget var 
på 28 km vandløb). 

Thor Temte: Næstved Kommune vil fremsende vandsynsrådet i Slagelse´s forslag til 
indsatser til vandrådet til orientering. Vandrådet kan komme med bemærkninger til 
forslaget, og de vil blive vedlagt vandrådets indstilling til byrådene. 

3. Diskussion  af  de  indmeldte  indsatser 
Diskussionen foregik under gennemgangen under punkt 2. 

4. Øvrige  Indsatser 
Der er i vandrådet enighed om, at alle øvrige indsatser har høj prioritet. 
Vandrådet ønsker, at Holløse Mølle spærringen i Susåen kommer med som øvrig 
indsats. 
Næstved Kommune sørger for, at den også bliver foreslået som en øvrig indsats. 

5. Afrunding 
Harald Palmvang: Han oplyser, at det notat han havde sendt til vandrådet var tiltænkt 
som et forslag til en fælles erklæring fra vandrådet, og ikke som et endeligt notat. Han 
vil gerne beklage den uro, det har givet. 

Leif Møller: Han er enig i, at der er behov for, at der skal foretages nærmere 
undersøgelser af kemiske stoffer i vandløb. Han mener dog ikke, at det skal ske i dette 
regi. 

Knud Thonke: Han mener ikke, at vi med disse indsatser kommer i mål med god 
økologisk tilstand i vandløbene til 2027. Der skal mere til for at få målopfyldelse. 

Thor Temte: Han spørger, om der kan foretages ændringer i notatet for at flere kan stå 
bag notatet? 

Harald Palmvang: Han præciserer, at notatet er tænkt som et indspark til MST, om at 
der skal sættes mere ind på især rensning af spildevand. 

Mogens, Lolland: Han oplyser, at når MST sender vandplanen i høring, er der også 
mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Vandplanen kommer også til at 
indeholde indsatser mod spildevand. 
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Niels Hav Hermansen: Han mener, der måske godt kan opnås enighed blandt 
vandrådets medlemmer, om at der bør være flere målinger for kemiske stoffer i 
vandløb og indsatser mod spildevand. 

Per Christensen: Han nævner, at også vandløbsregulativerne er en udfordring. Mange 
regulativer er forældende og skal revideres. Det er også en stor opgave for 
kommunerne. 

Claus Sønderskov: På facebook er notatet kommet på ”de forhadte vandløb”. Det er 
derfor meget uhensigtsmæssigt, at alle på forhånd var blevet skrevet på, som om de er 
medunderskrivere. 

Harald Palmvang: Han opfordrer til, at man indenfor en uges tid kommer med sine 
forslag til ændringer til notatet. Han vil da komme med et forslag til notat, som 
forhåbentligt flere kan stå bag. 

Thor Temte: Han afrunder mødet med en tak for indsatsen til alle deltagere og 
konstaterede, at dette var det sidste møde for vandrådet. 
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