TM 45 – Vandløbsfagmøde
Formål:

Det årlige vandløbsfagmøde har til formål at få viden om
aktuelle emner inden for vandløbsområdet. Samtidig
giver fagmødet mulighed for at opbygge netværk og
udveksle erfaringer blandt vandløbsmedarbejdere fra hele
landet

Målgruppe:

Alle vandløbsmedarbejdere i Danmark

Indhold:

I år sættes der fokus på administration af vandløb uden
målsætning. Hvordan kan vi som vandløbsmedarbejdere
sikre naturindholdet i vores vandløb, når de ikke er
omfattet af vandområdeplanerne. Hvordan forvalter vi
vandløbslovens formålsparagraf om, at vandløb kan
benyttes til afledning af vand, men at det skal ske under
hensyntagen til de miljømæssige krav til
vandløbskvalieten.
Derudover skal vi høre status for vandområdeplanernes
indsatser med særligt fokus på fjernelse af spærringer i
vandløb. Ekskursionen går derfor også til Jedsted Mølle
Dambrug, hvor stemmeværket nedlægges, så der skabes
fri passage i Kongeåen. Vi skal også se på vandløbene
gennem Ribe By og høre om oprensning af Ribe
Mølledam.
Der er mulighed for at komme onsdag aften og se Sort
Sol over vildtreservatet omkring Ribe Østerå. I tilfælde af
”dårligt vejr og ingen stær” vil vi besøge det nye
Vadehavscenter på kanten af Nationalpark Vadehavet og
få en guidet rundvisning om fugle, vadehav og våd natur.

Sted:

Fagmødet afholdes i Musikhuset i Esbjerg med
indkvartering og bespisning på Hotel Britannia. Enkelte
vil blive indkvarteret på CABINN. Alle tre steder ligger
centralt i Esbjerg i gå-afstand fra hinanden.
Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg
Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg
CABINN Esbjerg, Skolegade 14, 6700 Esbjerg

Tidspunkt:

MODUL 1: Den 19. – 21. september 2017 (tirsdag –
torsdag), eller

MODUL 2: Den 20. – 21. september 2017 (onsdag –
torsdag)
Arrangører:

Anne Christine Bang, Esbjerg Kommune
Tomas Jensen, Esbjerg Kommune
Thomas Winther Jepsen, Esbjerg Kommune
Dorrit Grytter, Esbjerg Kommune

Deltagerantal:

Minimum 90 deltagere og maksimalt 120 deltagere

Pris:

MODUL 1: Tirsdag, onsdag og torsdag kr. 4895,- for
medlemmer og kr. 5395,- for ikke medlemmer
MODUL 2: Onsdag og torsdag kr. 3900,- for medlemmer
og kr. 4400,- for ikke medlemmer

Tilmelding:

Senest den 13. august 2017. Tilmeldingen er bindende

Yderligere info:

Medbring gummistøvler og gerne kikkert til Sort Sol og
ekskursioner
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Program for tirsdag den 19. september 2017
Kl. 17.30 – 21.00

Sort Sol ved Ribe Østerå
Afgang fra Museumspladsen i Esbjerg kl. 17.30 med bus.
I tilfælde af regnvejr besøger vi Vadehavscentret i Vester
Vedsted og får en guidet rundvisning. Der serveres en
sandwich på turen

Kl. 21.00 – 22.00:

Indkvartering

Kl. 22.00 – 24.00:

Networking og natmad på Hotel Britannia

Program for onsdag den 20. september 2017
Kl. 07.30 – 08.30

Morgenmad på Hotel Britannia for dem der har
overnattet.

Kl. 08.00 – 09.00

Morgenbuffet i Musikhuset for alle

Kl. 09.00 – 09.15:

Velkomst og introduktion til vandløbsfagmødet
v/ Miljøchef Christina Føns, Esbjerg Kommune

Kl. 09.15 – 09.45:

Status for vandområdeplanernes indsatser
v/ Peter Kaarup, Miljøstyrelsen

Kl. 09.45 – 10.15:

Nedlæggelse af spærring ved Jedsted Mølle
Dambrug i Kongeåen
v/ Ole Juul Pedersen, Esbjerg Kommune
Projekt under Vandplan I med fjernelse af stemmeværk
ved Jedsted Mølle Dambrug og dermed fri passage til 250
km opstrøms beliggende vandløb

Kl. 10.15 – 10.30:

Pause

Kl. 10.30 – 11.00:

Ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning indtryk fra interessentmøde
v/ Niels Philip Jensen, KL

En række interessenter blev 21. juni orienteret om
udvalgets arbejde. På mødet præsenterede udvalget en
række emner, som udvalget har drøftet. Interessenterne
var indbudt til at kommentere emnerne. Med afsæt i
præsentationer og drøftelser på interessentmødet får vi
en status for ekspertudvalgets arbejde
Kl. 11.00 – 11.30:

Fjernelse af spærring i Holtum Å
v/ Erik Dylmer, Biologisk Rådgivning og Søren Bagger,
Ikast-Brande Kommune
Projekt under Vandplan I med fjernelse af stemmeværk
ved Hygild Dambrug – herunder tre års monitering af
vandstand i opstrøms liggende moseområde og
inddragelse af kompenserende tiltag

Kl. 11.30 – 12.00:

Introduktion til ekskursion
v/ Esbjerg Kommune

Kl. 12.00:

Afgang i busser fra Musikhuset

Kl. 12.30 – 15.00:

Jedsted Mølle Dambrug
Besigtigelse af det til september netop afsluttede
anlægsprojekt til genskabelse af fri passage i Kongeåen
Fra dambruget går vi ad Kongeåstien til Vilslev Kirke,
hvor bussen samler os op igen. Undervejs spiser vi
frokost på shelterpladsen før Vilslev Spang

Kl. 15.00 – 17.00:

Vandløbene gennem Ribe By
Besigtigelse af de tre åløb gennem bymidten, hvor
vandstanden reguleres af stemmeværker – herunder
oprensning af Ribe Mølledam. Vi tager også et kig på et
snæbelprojekt i Stampemølleåen, der giver fri passage i
Ribe Å

Kl. 17.00 – 17.45:

Retur til Esbjerg

Kl. 17.45 – 19.30:

Indkvartering og pause

Kl. 19.30 - ?:

Middag med efterfølgende networking

Program for torsdag den 21. september 2017
Kl. 07.30 – 08.30:

Morgenmad på Hotel Britannia for alle

Kl. 08.30 – 08.45:

Introduktion til dagens program
v/ Esbjerg Kommune

Kl. 08.45 – 09.15:

Administration af vandløb uden målsætning
v/ Hanne Wind Larsen, Randers Kommune
Mange vandløb er taget ud af vandområdeplanerne og
har ingen målsætning. Færre vandløb har 2 meter
bræmmer, og randzonerne er væk. Hvordan kan vi som
vandløbsmedarbejdere sikre – og gerne løfte –
naturindholdet i vores vandløb?

Kl. 09.15 – 09.45:

Planter i vandløb
v/ NN
De forskellige vandplantesamfunds tilknytning til
vandløbstyper, grøfter og kanaler

Kl. 09.45 – 10.15:

Landbrugets interesser i vandløbene
v/ Asger Thode Kristensen, Sønderjysk Landboforening
Hvad tænker landbruget, at vandløbene skal kunne
fremover? Hvordan vil landbruget sikre, at lodsejere
langs vandløb aktivt bidrager til at sikre biodiversitet og
natur i og omkring vandløbene?

Kl. 10.15 – 10.30:

Pause

Kl. 10.30 – 11.00:

Vanskelige vandløbssager
v/ NN
Hvordan sikrer vi, at vandløbsvedligeholdelse og
gentagne oprensninger ikke hindrer opfyldelse af
vandløbets målsætning? Har kommunen eller staten
ansvaret, når regulativ og målsætning i en
overgangsperiode modarbejder hinanden?

Kl. 11.00 – 11.30:

Oprensning af søer
v/ Freddy Steen Petersen, Kogsgaard Miljø A/S og
Thomas Winther Jepsen, Esbjerg Kommune
Forsøg med håndtering af lettere forurenet søsediment herunder prøvetagning, analyser og rensning

Kl. 11.30 – 12.00:

Brugertilfredshed med vedligeholdelsen

v/Winnie Post/Søren Brandt, Herning Kommune
Der var et politisk ønske at undersøge tilfredsheden med
kommunens vedligeholdelse af vandløb. Undersøgelsen
udløste en handlingsplan som nu følges op af endnu en
undersøgelse.
Kl. 12.00 – 13.00:

Frokost i Musikhuset

Kl. 13.00 – 13.30:

Helhedsprojekter i ådale eller ”mange bække små”
v/ Emilie Kallenbach, NIVA
Hvordan skal vi prioritere indsatser i vores vandløb for at
sikre den bedste natur? Hvad har vi af muligheder som
vandløbsmedarbejdere?

Kl. 13.30 – 14.00:

Fosforvådområder langs Mausing Møllebæk
v/ Aage Ebbesen, Silkeborg Kommune
Succeshistorie om vådområdeprojekt med formålet at
reducere forsfortilførelsen til Hinge Sø og Alling Sø

Kl. 14.00 – 15.00:

Paneldebat
v/ dagens oplægsholdere
Der er mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne

Kl. 15.00 – 15.30:

Opsamling, evaluering og afslutning
med kaffe/the

Ikke medlemmer kan tilmelde sig via denne blanket
Tilmelding snarest muligt og senest den 13. august 2017
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Fra

______________________________________ deltager følgende:

Navn:

Email:

EAN. NR.

HUSK AT OPLYSE HVILKET MODUL DU DELTAGER I

Deltagerpriser:
Modul 1 – Deltagelse i hele programmet (fra tirsdag til torsdag)
Medlemmer kr. 4.895,- Ikke medlemmer kr. 5.395,Modul 2 – Deltager onsdag og torsdag
Medlemmer kr. 3.900,- Ikke medlemmer kr. 4.400,Tilmelding er bindende
Tilmeldingen på: mail@envina.dk

