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Indsatsplan for vandløbsvedligeholdelse 2016

Der foreslås, at administrationen hvert år på april mødet fremlægger en plan for 
vandløbsvedligeholdelsen og forslag til prioriterede områder for det pågældende år. 
Prioriteringen skal ses som områder, typisk hele vandløbssystemer, hvor der i året løb 
gives ekstra fokus.

Administrationen vil i 2016 ud fra henvendelser foreslå, at Skjold Å systemet, 
Bjørnkærgrøften ved Hornsyld og Bjørnkærgrøften ved Transportcentret gives ekstra 
fokus. Desuden vil der blive lavet en række generelle tiltag rundt om i kommune.

 Der arbejdes med 2 entreprenører på maskinvedligeholdet, en i den vestlige del 
og en i den østlige del

o Dette giver en større fleksibilitet i spidsbelastningsperioderne bl.a. omkring 
høsten

 Det afholdes åsyn med interessenterne langs vandløbene i afslutningen af hver 
grødeskæringssæson efter ønske. Dette afskærer ikke for muligheden for 
henvendelser løbende hen over året, hvis det opstår mere akutte problemer.

o Avisannonce i lokale blade, annonce på kommunes hjemmeside, lokale 
landbrugsforeninger og Facebook

o Laves ved alle offentlige vandløb, hvis der er ønske om dette
 En bedre tilbagemelding fra entreprenørerne hen over sæsonen

o Dette gøres opmærksom på ved det årlige opstartsmøde med disse
o Status og planlagt vedligeholdelse kan følges på kommunens hjemmeside

 Administrationen undersøger, hvad det vil koste at anskaffe et elektronisk 
tilbagemeldingssystem

 Henvendelser fra lodsejerne tages løbende op.
o Der laves gennemgang med lodsejeren, herunder hvad regulativet siger for 

den pågældende strækning
o Vandløbet måles op, hvis der skønnes nødvendigt
o Opgravning hvor der er aflejringer, ud over regulativet.
o Hvis større tiltag vurderes nødvendigt kan der være behov for at prioritere 

i, hvad der udføres.

 Skjold Å, udløb – Oplæg med muligheder og priser for sikring af værdier i det lave 
område bag slusen. Dette vil også være en del af en mere detaljeret planlægning, 
klimasikring og projekter.

 Prioriteret liste, til opfølgning
o Solebæk – Kan vi afhjælpe problemerne her og nu, med en midlertidig 

løsning. Vejdirektoratet er kontaktet for mulig samarbejde
o Bjørnkærgrøften v. Transportcentret – Vådområde som en del af 

Vandområdeplanen, via vandrådet
o Hauge bæk – Tillægsregulativ på den fritlagte del, ud fra det projekterede 

forløb/kote.
o Kællingegrøften – Opgravning af sand øverst, opfølgning mht. sand fra rør
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o Skjold Å v. Nedre Bjerre – Opmålt, opgravning af sandpuder skal 
igangsættes

o Rohden Å v. – Opmåling foretages primo april
o Bjørnkærgrøften v. Hornsyld, rørlægning – renovering/regulering af 

rørledningen.
o Sdr. Aldum, gener ifbm. Vådområde projekt – Opgravning af drængrøfter 

til sikring af afvandingen fra markerne omkring.
o Afsluttet: 

 Skjold Å, udløb, opgravning
 Rårup Å inkl. Tilløb, opgravning
 Tranekærgrøften, opgravning
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