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1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 20. januar 2020 

Referatet blev godkendt. 

 

 

3. Oplæg v/ Søren Madsen vedrørende forslag til indsatser 

Der blev givet en kort indflyvning til administrationens forslag til indsatser. 

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag er der lavet en række fravalg: 

- Øvre Suså er fravalgt, da der allerede pågår et projekt – EU Life-projektet  

- Åbning af rørlagte strækninger pga. økonomien. En rørlægning er i stedet foreslået 

som ekstra indsats uden for vandplanens budget. 

- Strækninger, hvor der er vådområdeprojekter – eller hvor der er mulighed for at 

lave dem 

- Enkelte strækninger, hvor der umiddelbart ikke findes et egnet virkemiddel.  

 

 

 

 

 

 

Spærringerne ved Maglemølle og Holløse Mølle er Danmarks 3. og 4. største spærringer 

4. Præsentation af fremsendte forslag fra vandrådsmedlemmer 

Per Christensen og Lars Slot gennemgik det skriv, de har udarbejdet til mødet, som 

omhandler Fladsåen og tilløb hertil. Det er sendt til resten af vandrådsmedlemmerne 

d.d.  

Per og Lars mente blandt andet, at det vil være godt, hvis der kunne etableres flere 

høller i vandløbene. En høl er et dybereliggende parti i vandløbet, hvor en bækørred 

kan gemme sig.   

Per Christensen kommenterede desuden på den rundsendte artikel om faldende 

fiskebestande. 

Der henstilledes derudover til, at der også blev kigget på Susåen – særligt den store 

spærring ved Rådmandshaven. Administrationen henviste til den overordnede 

gennemgang under pkt. 5. Per Christensen gennemgik kort forslagene indsendt af 

Sydsjællands Ørredfond. 

 

 

 

 

Lennart Lundby forslog etablering af et par sandfang i Kyllebæk. 

Knud Thonke ønskede, at der blev set på indsatser i den øvre del af Susåen. 

5. Fælles drøftelse af forslag til indsatser 

Søren Madsen gennemgik de forslag til indsatser, som administrationen har udarbejdet 

og sendt til vandrådsmedlemmerne på forhånd.  

 

Det aftaltes på forhånd, at der noteredes et ”ja”, ”måske” eller ”nej” ved hvert vandløb 

for at indikere holdningen til den foreslåede indsats.  
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Dette er noteret på det udleverede skema ”Smålandsfarvandet, mål 58 km”, som også 

sendes sammen med nærværende referat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I det vedlagte skema er der desuden en fane kaldet ”øvrigt” – den indeholder indsatser, 

som administrationen ikke foreslår medtaget. Alle vandrådsmedlemmer opfordres til at 

kigge på denne liste af vandløb inden næste møde og komme med indsigelser, hvis der 

ikke er enighed om at fravælge indsatser her. 

6. Næste møde 

Det vedtages, at starttidspunktet for mødet den 9. marts 2020 bliver kl. 16.00. Det 

giver mulighed for at afslutte mødet kl. 19.00 og dermed have en time ekstra. 

7. Evt. 




