TM 20006 - Vandløbsfagmøde – Back to basics
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:

Hovedemnet for vandløbsfagmødet i år er ”Back to basics”. Der sættes fokus på emner som
gydebanker, dræning, brug den rette § i Vandløbsloven, samarbejde med frivillige og
introduktion til grødeskæringsprojekt.
Ekskursionen vil omhandle gydebanker og grødeskæring i praksis. Derudover vil der være et
indslag om kommunikation.
Tirsdag aften er det muligt at komme med på en tur rundt på Hindsgavl Halvøen med
naturvejleder, hvor vi også spiser aftensmaden i det fri.

Sted:

Fagmødet afholdes i år på Fænøsund ved Middelfart. Fænø-Sund Konference, Oddevejen 8,
5500 Middelfart. Se mere om faciliteterne på stedet her: https://midti.dk/

Tidspunkt:

Modul 1: Den 11.-13. september 2018 (tirsdag - torsdag)
Modul 2: Den 12.-13. september 2018 (onsdag - torsdag)

Arrangører:

Lene Strøm Pedersen, Svendborg Kommune
Jannik Seslef, Assens Kommune
Stine Bundgaard Hansen, Faaborg-Midtfyn Kommune
Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune

Deltagerantal: Minimum 80 deltagere og maksimalt 130 deltagere.

Pris:

MODUL 1: Tirsdag, onsdag og torsdag kr. 3600,- for medlemmer og kr. 4100,- for ikke
medlemmer.
MODUL 2: Onsdag og torsdag kr. 3100,- for medlemmer og kr. 3600,- for ikke medlemmer.

Tilmelding:

Senest den 10. august 2018. Tilmelding er bindende.

Info:

Medbring gummistøvler og praktisk tøj.

Program
Program for tirsdag den 11. september 2018
Kl. 16.00 – 18.00

Indkvartering

Kl. 18.00 – ?

Rundtur på Hindsgavl Halvøen (https://hindsgavldyrehave.middelfart.dk/)
med naturvejleder Rikke Vesterlund og Skovfoged Dan Sehested Jensen.
Vi hører om stedet, spiser aftensmad i det fri og nyder synet til Lillebælt
Networking og snacks på hotel

Program for onsdag den 12. september 2018
Kl. 7.00 – 9.00

Morgenmad for overnattende og nyankomne deltagere

Kl. 9.00

Velkomst og introduktion til vandløbsfagmødet

Kl. 9.15

Orientering om diverse udvalg og grupper. Vi hører om de mange talerør der
er inden for vores felt. Fx KLs Kontaktudvalget, KTC og ekspertgrupper

Kl. 9.30 – 12

Dræning gennem tiden
Der er mange forskellige holdninger om, hvad god dræning er og hvem, der
har ansvaret for dette. Der ligges op til en paneldebat om emnet:
Fokus på dræning i et historisk perspektiv, Bent Lauge Madsen
Landbrugets input, Flemming Gertz fra Seges
Har drænene sat sig? Bjarne Bringedal Svendsen, Natur- og Miljøchef fra Køge
Kommune
Dræning i relation til vandløbenes tilstand, Bjarne Moeslund, Orbicon
Ret og pligt om dræn, Liane Sommer, Niras

Kl. 12.0 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00

Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb, v.
Jannik Seslef, Assens Kommune og Bjarne Moeslund, Orbicon.

Kl. 14.00

Vælg mellem to oplæg
1) Brug den rigtige § ved ulovlige forhold ved Liane Sommer, Niras
Bliv klogere på indskærpelse, påbud, politianmeldelse,
regulering/restaurering
2) Bliv klog på landvæsenskommisionskendelser, taksationskendelser og
tinglysning (hvor finder man dem, hvordan aflyses de) ved Torben Bojsen,
Orbicon

Kl. 15.00 – 15.45

Kaffepause og gåtur med quiz (udtrækning af vinder om aftenen)

Kl. 16.00 – 17.00

De frivilliges indsats – De gode eksempler med indlæg om:
Kyst og Lystfiskerturisme ved Helnæs Bugt, Søren Steen Andersen, Borgmester
i Assens Kommune
Havørred Fyn, Jan Hald Kjeldsen, Odense Kommune
World Fish Migration Day, Søren Knabe, Sportsfiskerne

Kl. 17.00 – 18.30

Hvad sker der når colaen bobler over? - Rune Strøm præsenterer jordnære
redskaber til at kommunikere med borgere, kollegaer og hjemmefronten.
Rune Strøm kommer med masser af humør og god energi.

Kl. 18.30 – 19.00

Indkvartering og pause

Kl. 19.00 - ?

Festmiddag med networking

Program for torsdag den 13. september 2018
Kl. 7.00 – 8.30

Morgenmad

Kl. 8.30

Introduktion til dagens program

Kl. 8.45

360º grader om gydebanker.
Lars Bangsgaard (Bangsgaard og Paludan) og Jan Nielsen (DTU Aqua) viser og
fortæller hvad en gydebanke er – her er nyttig viden til både nye og
rutinerede vandløbsfolk.

Kl. 10.00

Pause og kaffe

Kl. 10.30

Afsted i busser. Der byttes rundt efter frokost.
Tur 1: Vi kigger på gydebanker med deltagelse fra kommune, rådgiver, evt. en
entreprenør og sportsfisker.

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost i det fri

Kl. 13.00 – 14.00

Tur 2: Grødeskæring. Vi kigger på grødeskæring i praksis – nye og rutinerede
vandløbsfolk får mulighed for at se grødeskæringsmateriel og diskutere
grødeskæringens effekt på vandføring og miljø. Bjarne Moeslund, Orbicon og
Kurt Beck, Hededanmark.

Kl. 14.30 – 15.00

Opsamling, evaluering og farvel med kaffe/the på Fænøsund.

