VANDLØBSSYN – bilag
29.10.07 Øvre Halleby å
Kommunens RAPPORT
St. 100 - 150 Bjørneklo, spredte.
St. 4400 Sidegrøft fra Jordløse. Lodsejer påstår, at den plejer at blive
renset. Den var urenset de nederste 250m, sammenvokset. Øverste ende
hårdhændet oprenset til brede 2,8m. Meget vådt overalt, derfor ikke renset
i nederste ende. Kommunen mangler regulativ? For hård oprensning!
St. ? 75m før Hallebybro. Villa på sydsiden. Ejer Bent Sørensen har
græsplæne helt ned til bredden. Kommunen vil påtale. CC siger, at han er
medlem. No good.
Meget vådt overalt, derfor kun stikprøvekontrol.

Danmarks Naturfredningsforening’ bemærkninger: Halleby Ås øvre del
DN fandt den opgravet/oprenset langt ud over hvad der er biologisk og
hydrologisk forsvarligt.
Løbet var nogle steder opgravet til en bredte på 2,80m. Der lå bunker fra
oprensningen af råjord fra sider og bund nær vandkanten.
Grundet områdets generelt høje vandstand var det ikke muligt at vurdere på
dybden af oprensningen
At forholdet kun gjorde sig gældende på den øverste del, skyldes
udelukkende den generelt høje vandstand på engene. Umulig kørsel for
gravemaskinen!
Der bør/skal udarbejdes regulativ m. max. strømrende og bundkvote før
yderligere oprensning foretages i kanalen.

01.11.07 Tranemose å
Kommunens RAPPORT
Bemærkninger:
Vandsynet startede ved skalapæl 3, station 1960. Her var tvivl om
bundens niveau. Manglende rensning af rør blev kommenteret.
Strømrende skåret for bred på hele strækningen indtil Kelleklinterenden.
Visse steder kunne konstateres op til 180 cm strømrende. Brinker flere
steder blotlagt. St. 2100 gravet sidegrøft. St. 2150 gravet sidegrøft. St.
2350 hegn for tæt på åen. St. 2782 meget bred strømrende. For meget
slam i rør. Ved skalapæl 9, st. 4848 var der mangel på 2 meter bræmmer
på vestlig side. Ved st. 6200 fremsatte Anders Werth forslag om sandfang.
St. 6200 hang et drænrør udover åen. St. 9360 mangel på overholdelse af
2 meter bræmmer. St. 9300 konstateredes bjørneklo.
Danmarks Naturfredningsforening’ bemærkninger: Tranemose Å.
DN-Kalundborg har begæret aktindsigt i den kommunale opfølgen på nedenstående regulativovertrædelser, samt kommentarer fra afdelingens ansvarlige om de interne kommunikations-problemer mellem kommunens tilsynsførende og udførende myndighed samt hvilke tiltag der vil gøres for at hindre gentagelser:
Station 2100 v (ca). Kommunalt gravet sidegrøft. Store mængder jord
eroderet ned i åen.
Hvilke forholdsregler vil Plan, Byg og Miljø tage, for at Vej og Park fremover:
 Overholder regulativet og fremover kun bruger personel med
åmandsuddannelse?
 Undlader ”force majeure” tiltag i strid med gældende regulativ?
Station 2150 h (ca). Privat gravet sidegrøft. Kopi af brev til grundejer.
Station 2350 h (ca). Kreaturhegn for tæt på åen. Kopi af brev til grundejer.
Station 3150 til 3250 - Mosestrækning. Ulovlig fodring i § 3 mose/sø
område.
Da personale fra kommunens afdeling med ansvar for tilsyn efter § 3 i NBL
observerede overtrædelsen, forventer DN, at der vil blive grebet ind over for
forholdet.
Forholdet er ikke nævnt i tilsynsnotat for Tranemose Å af 1/11 07, hvorfor
kommende tilsynsnotat samt kommende brev til grundejeren udbedes.
Såfremt miljøafdelingen ikke mener, at medarbejdere på vandsyn er
forpligtiget til indgriben af egen drift i andre forhold under afdelingens
ansvarsområde (NBL § 3 mm.), bedes kommunen oplyse hvilke §§ i
Forvaltningsloven der argumenteres ud fra:
Vandløbet var, i stort set hele det inspicerede forløb, gravet for bredt.
Slyngede strømrender ikke eksisterende. I øvre løb, hvor regulativmæssig
grødeskæring er 50 - 60 cm blev observeret grødeskæring på op til 180 cm!
Endvidere var materiale fra både bund og brink opgravet sammen med
grødeskæringen.
Station 9360. Manglendel overholdelse af 2m bræmme.
Station 9300 (ca) Bjørneklo forekomster.

05.11.07 Kærby å
Kommunens RAPPORT
Bemærkninger:
AS påpegede problemer med bortledning af vand fra sine jorder (omkring
Ærtevangen) pga. tilsanding af drænudmundinger og manglende oprensning af drænbrøndes sandfang.
Oprensning af grøften som leder renset spildevand fra Rørby renseanlæg til
Kærby Å, mens vandsynet fandt sted, gav anledning til at MH udtrykte
bekymring for deponeringen af det opgravede materiale på brinkerne. KN
udtrykte i samme anledning bekymring for effekterne af oprensningen i
Kærby Å, idet materiale tranport fra grøften til Kærby Å observeredes
umiddelbart efter oprensningen påbegyndtes.
MH påpegede ydermere hårdhændet vedligeholdelses praksis og stillede
spørgsmålstegn ved om det udførende personale har gennemgået åmandsuddannelse.
Ved besigtigelse af de nedre strækninger af Kærby Å beliggende i byzonen
påpegede MH problemer med kompost og haveaffald på brinker og i selve
vandløbet. Forsamlingen konstaterede en prop som forhindrede vandets fri
passage omkring Lyngparken. AS, KJ og MH påpegede den mangelfulde
vedligeholdelsespraksis foranlediget af de vanskelige adgangsforhold.
Oplysninger videregives til Vej & Park.
KJ påpegede mangelfuld grødeskæring ved Flaskebro (Gl. Hovvej). MH og
KN påpegede dræn fra to ejendomme (hhv. Gl. Hovvej 97 og 114) som førte
urenset spildevand direkte til Kærby Å.
Ved Gl. Slagelsevej påpegede MH at VW-forhandleren benyttede arealet til
præsentation af biler.
KJ påpegede at ristene i slusen ved Sydhavnsvej fanger grøden og kan give
anledning til prop dannelse. Ristene skal sikre at grøden ikke driver ud i
havnen. KJ oplyste ydermere at han tidligere har kunnet ringe til
Kalundborg Kommune og gøre opmærksom på når der opstod problemer
med slusen, hvorefter sluseportene blev åbnet midlertidigt og problemerne
afhjulpet. MH påpegede at sluseportene er for tunge og at lettere porte
formentlig vil skabe bedre gennemstrømningsforhold og mindske risikoen
for dannelse af propper på de nedre strækninger med ringe faldforhold.
Kommunen vil følge op på de fremsatte bemærkninger.

Danmarks Naturfredningsforening’ bemærkninger: Kærby å
Station 854v Udløb fra Rørby renseanlæg.
Den under Tranemose Å nævnte forundring om koordineringen mellem Plan
Byg & Miljø og Vej & Park gør sig også gældende her. I ekstrem grad. Under
vandsynet kom en gravemaskine fra VP, med en pilot der efter eget udsagn
ikke havde åmands uddannelse. Han begyndte opgravning af renden til
Rørby Renseanlæg.
Det var tiltrængt, Års løben over fra det underdimensionerede anlæg havde
fyldt renden med en blanding af ekskrementalt henfald og siv.
Den manglende åmandsuddannelse viste sig ved at der ikke blev lukket i
udløbet til Kærby Å først.
Åen blev grå af spildevand og en del sand og slam løb selvfølgelig ud i
åløbet.
Nedenstrøms renseanlægget er der klar indikation i bundfloraen på,
at der er en kraftig punktkilde for næringsstoffer her.
Vi hører gerne fra miljøafdelingen, hvordan de agter at forbedre forholdene.
Station 870v og frem ca 150m. 2m bræmme overtrådt.
Der er sprøjtet, med kemisk nedvisnen af plantedækket til følge, indtil 0,5m
fra vandløbet.
DN vil gerne have kopi af kommende korrespondance med lodsejer.
Station 3100 og nedstrøms til st. 4950. 2m bræmme overtråd på begge
sider.
Fra Lynggården og nedstrøms helt til efter Fuglebækbroen har ca 2 ud af 3
grundejere kompost, grene og andet haveaffald liggende både i 2m bræmmen og på selve vandløbets skråning.
Konsekvensen er bekymrende. Både for åens vandføringsevne, såvel som
for udsivningen af næringsstoffer.
Vi vil bede om kopi af hvad tiltag kommunen generelt vil sætte ind overfor
disse måske 50 lodsejere. Vil man foretage en registrering af hver enkelt,
eller nøjes med en generel påtale til alle
Vi forventer, at der for de grundejere, som har fået skriftlig påtale i Gl.
Kalundborg Kommune vil ske opfølgen udover påtale.
Station 3632h Umiddelbart efter Flaskebro.
Kloakudløb med gråt ildelugtende spildevand. Kommende notat om hvad der
sker, og hvordan det skal stoppes bedes tilsendt, når det foreligger.
Station 5161 Sluseklappen.
Hvad notater der måtte blive udarbejdet om opstemningsproblemer mm.
ved sluseportene bedes også tilsendt.
Generelt er oprensningen foretaget hårdhændet. Der er ikke taget hensyn til
strømrender. Mange steder er brinken beskadiget/opgravet af grødeskæringen.

06.11.07 Langholmrende
Kommunens RAPPORT:
Bemærkninger:
Vandsynet startede ved st. 1900 omkring skalapæl 4.
På hele forløbet over lyngen var der ind i mellem væltede træer i
vandkanten. Dette gav spærringer. Tilstedeværelsen af træer ved og i
vandløbet blev diskuteret. Dette følges der op på. På lyngen var der
desuden flere eksempler på mangelfuld vedligeholdelse. Dette gav
spærringer.
Strømrendebredde og bunddybde blev diskuteret. Afventer opmåling.
Flere steder var eksempler på nedtrådte brinker som følge af
dyrehold. Potentiel nedsivning af sand. Omkring skalapæl 3 og indtil
overkørsel ved st. 1516 var der flere væsentlige spærringer. Dette
gav tydelig opstemning. Ved omkring st. 850 var etableret 2 broer,
der gav tydelig opstemning af vand.
Ved skalapæl 1 fandtes en åleruse over hele vandløbet. Fungerer som
faunaspærring og skal fjernes fra overgangen. Ved st. 325 for høj
vandstand omkring rør.
Grundvandsniveau meget højt. Ved underløb ved mose st. 39 var der
meget mangelfuld vedligeholdelse. Grødeskæring har kun fundet sted
over vandspejlet. Ingen strømrende.

Danmarks Naturfredningsforening’ bemærkninger: Langholmrende
Der er en del træer langs og i vandløbet, som ikke står ordentlig fast i
sandet og efterhånden vælter i blæsten og dermed spærre vandløbet.
Træerne hindrer bl.a. at køerne tramper brinkerne ned. Træerne passer
ikke visuelt sammen med den øvrige beplantning af ene.
”Lyngen” ønsker træerne fjernet, det er muligvis beskrevet i fredningen
at der ikke må være løvtræer på lyngen,

09.11.07 Ondebæk
Kommunens RAPPORT:
Bemærkninger:
På hele den strækning., der vedligeholdelses i henhold til regulativet var
der renset hårdt op.
Fra st. 1881 til st. 3400 før udløbet lå store mængder jord fra brinker på
den ene side af vandløbet. Dette forhold tages op med vej & park,
Kalundborg Kommune. Aflejret sand kunne konstateres i flere rør ved
overkørsler. Generelt for stor strømrende bredde, op til omkring 2 meter.
På den vedligeholdelsesfri strækning ca. st. 1650 kunne konstateres et
enkelt brud på 2 meter bræmmebestemmelsen. Der blev diskuteret om
muligheden for en vedligeholdelse af stivstænglet vegetation på den
ellers vedligeholdelsesfri strækning fra st. 1881 og opstrøms. Vandet har
ikke fri passage her.

Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger: Ondebæk
Grænser til hærværk. Hvem har renset vandløbet?
Der er sket en overtrædelse af bestemmelsen om, at kun åmands uddannede folk må grødeskære.
Rapporten og billederne viser uoprettelig skade – dvs. skade, som kun lang
tid og genopfyldning kan helbrede. Vandløbet ligger hen som en aflang sø.
Det har det sikkert gjort længe, men skaden er forøget.
1. Opfølgen på manglende 2m bræmmer
2. Opgravet materiale. Hvis det kaldes grøde, skal grundejerne fjerne/
udsprede det inden 1/5. Vi følger op på at dette sker.
(Generelle bestemmelser for vandløbene i Bjergsted Kommune, Pkt 3
stk 4)
Hvis det derimod kaldes et ”hovsa” må det være et kommunalt ansvar
at få ryddet op. (Samme bestemmelse, pkt 4 stk 3,7)
DN vil se opmålingsresultater for, at bundkoten lå mere end 10cm
over de i regulativet angivne bundkoter. Hvis en sådan ikke foreligger,
må vi antage at der er tale om et ”hovsa” fra Vej & Park eller Skælskør
Anlægsgartner, samt at kommunen vil foranledige en oprydning
(fjernelse af opgravet materiale) snarest. Dette er vigtigt, da den
skete skade bliver større af at vente. (Udvaskning og evt forstyrrelse i
vækstsæsonen)

20.11.07 Tranemose grøft
Kommunens rapport ej modtaget pt
Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger: Tranemose grøft
Øvre løb oprenset alt for bredt. 1,5m til 2m hvor regulativet taler om
strømrende på 0,33m. Maskinel oprensning er i strid med aftale i udbud.
Tilløb af muligvis husspildevand umiddelbart før Mellemvangsvej på
nordsiden.
DN vil hermed begære aktindsigt i sagens videre forløb. Notater,
påbud til lodsejer etc.
1. Midtvejs mellem Lerchenfeldvej og Mellemvangsvej - på sydsiden var
foretaget kraftig opgravning i grøft/§3 område.
Der er tale om en ”sø” på ca 150m x 4m med alt det opgravede
materiale liggende på vestbreden.
Tidligere var på stedet en sivbevokset, ikke regulativsat, privat grøft.
Lerchenfeld Gods ejer jorden og erkendte at have udført arbejdet.
DN vil gerne høre forvaltningens mening om hvorvidt der er sket:
a) Ulovlig oprensning i eksisterende §3 område.
b) Ulovlig etablering af ny sø i gammel grøft. (Det opgravede
materiale indikerer, at grøften er udgravet til ca 3 gange oprindelig
bredte.
c)
Hvis b), er området så nu omfattet af §3 i NBL ?
d) Noget helt andet.
DN vil hermed begære aktindsigt i sagens videre forløb. Notater,
påbud til lodsejer etc.
St. 4800 Ulovlig foderplads på brinkkronen.
DN vil hermed begære aktindsigt i sagens videre forløb. Notater,
påbud til lodsejer etc.
Nær udløbet i V. Landkanal sås på sydsiden ulovlig foderplads på
bredden af vandhul.
DN vil hermed begære aktindsigt i sagens videre forløb. Notater,
påbud til lodsejer etc.

20.11.07 Vestre Landkanal
Kommunens rapport ej modtaget pt

Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger: V. Landkanal.
Ved udløbet/slusen erkendte entreprenør Per Larsen at have foretaget
oprensning efter samråd med Ole Pedersen fra A/S Saltbækvig. Kommunen
oprenser selv jævnligt udløbet.
1. Har kommunen indgået aftale med PL herom ?
Efter tidligere aftale mellem DN og Gl. Kalundborg Kommune skal der,
under normalt vejrlig, kun fjernes materiale i udløbet når Landkanalens vandstand er under kote 0. Arbejdet foretages af kommunen.
Da vi ikke har hørt andet, formoder vi, at denne aftale stadig gælder.
Det er af stor vigtighed, at forholdene ved slusen er velordnede.
Der er 0% hældning på hele V Landkanal og 1km op af sideløbene.
Det er derfor et meget stort område der bliver berørt, hvis udgravning
foran slusen medfører sænket vandstand (under kote 0).
Kommunens mandskab meddeler, at det opgravede fra slusekanalen bliver
dumpet i havet øst for udløbet.
1. Foreligger der undersøgelser af påvirkningen heraf på bestanden af
strandtudser i vandhullerne her?
Vandhullerne er under opfyldning af sten mm fra brændingen.
1. Har Kommunen Fredningsnævnets accept til at have dumpet opgravet
materiale indenfor Saltbækvigfredningens område ?
2. Har Kommunen MC Roskildes accept til at have dumpet opgravet
materiale i N2000-område ?
DN vil gerne begære aktindsigt i notater, korrespondance mv. omhandlende
de i pkt 1 - 4 nævnte forhold.

20.11.07 DN's bemærkninger: Andaks Grøft.
Det var ikke meningen, at der skulle gås syn på Andaks grøften.
Men ved stikprøve-synet af Vestre Landkanal måtte vi gå langs med Andaks
Grøften for at komme ned til Landkanalen.
Det kunne konstateres, at den var oprenset/ grødeskåret til over 2m.
Meget bundmateriale i opgravet. Brinkerne skrællet rene for rødder og bare.
Strømbredte i følge regulativet 0,67m.
DN har sin tvivl om, hvorvidt den udførende person har haft åmandsuddannelse.
Har kommunen selv udført oprensningen ?
Hvis det er Skælskør Anlægsgartner, vil DN gerne have aktindsigt i kommunens opfølgen på kvaliteten af det udførte arbejde.
Det virker ikke tillidsvækkende, når et tilfældigt syn på en del af et vandløb,
som kommunen har fravalgt at gå syn på viser så store miljøforringelser i
forhold til tidligere års pleje. Hvordan ser resten af vandløbet ud ?
Helhedsindtrykket var , som på de øvrige syn, forstemmende. Det er DNs
indtryk, at der er lang vej til en god naturtilstand i kommunens vandløb. Vi
ser frem til konstruktivt samarbejde herom senere.

21.11.07 Bøstrup å
Kommunens rapport ej modtaget pt
Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger: Bøstrup å
Generelt for hårdhændet oprensning de fleste steder med ingen grøde og
bar jord på brinkerne/ødelæggelser på brinker til følge
Generelt ulovlig hegning alle steder hvor der var hegnet (hegnet på
vandløbets skuldre)
Alle vandløb mangler ilægning af 40-50cm i dia sten
St. 12800 Gl. overkørsel sunket – spærer for passage i vandløbet.
Store bunker af rør og optaget grøde på brinkerne
St 476 Nedre Halleby å (umiddelbart efter Bøstrup ås udløb)
Træer kun beskåret nødtørftigt
St. 12850 ”bundpæle” og udvoksning ønskes fjernet af landmænd med
begrundelsen, at Nedre Halleby å laver et ”sug”, således at vandet i
Bøstrup å suges med ud i Nedre Halleby å. Der ses masser af opgravet
grøde på brinken
St. 10200 Område med dybe/store huller efter tørvegravning.
Svinget mellem 10000-10200 grødeskæres aldrig jf. landmænd. Der er
rørskov helt ud i vandet. Knækker og lander i vandløbet om vinteren.
Meget vådt
St. 5700-5800 Hårdhændet opgravning med ødelagte brinker til følge
St. 5721 Ødelagte brinker – for tæt hegning
St. 5750-5900 Ødelagte brinker ved alle dræn – for hård oprensning
St. 3266 Stenmosevad Bro. Brinken skredet kraftigt
St. 3200 Mindre skred i brink
St. 2650 Målepæl ødelagt, for hårdhændet oprensning og for tæt hegnet

21.11.07 Helsinge å
Kommunens rapport ej modtaget pt
Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger: Helsinge å
Ang. Helsinge å:
Ingen bemærkninger – vedligeholdelse ok
Ang. Helsinge pumpekanal:
Meget skiftende vandløbsvedligeholdelse (skiftende fra ok til for
hårdhændet)
Meget store områder med Bjørneklo
Flere ? vedr. dræn og udskiftning af dræn
Konstateret kraftig opgravning til nyt tilløb eller?
Ulovlig fodring og øer i vandhul
St. 2800 Pæn vedligeholdelse
St. 2250-2700 Igangværende udskiftning af dræn – muligvis lagt for
dybt – ligger i vandløbet vandspejl – ødelagte brinker
St. 2100 (cirka) Er dette etablering af et nyt ulovligt tilløb eller?
Kommunen bedt om aktindsigt i kommende korrespondance m/lodsejer
St. 1200-1800 for stor grødemængde i vandløbet
St. 1200-1800 (cirka) Der er rigtig store områder med Bjørneklo
St. 2300-2400 (cirka) Ulovlig fodring i sø tæt på vandløbet
St. 2300-2400 (cirka) Ulovlige øer i søen
St. 2300-2400 Opmagasinering af betonrør (affald) ved skydeskjul

Kommende vandsyn:
27.11.07
27.11.07
28.11.07
28.11.07
28.11.07

Bregninge å ÷
Brændemose bæk ÷
Tilløb til Nedre Halleby å ÷
Nedre Halleby å ÷
Tilløb til Nedre Halleby å ÷
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