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Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2018.
Klimaet 2018.
Vandrådsarbejdet –igen!.
Life projektet.
Status for ”Oplandsråd for Susåen”.
Behov for aktuelle målinger af vandmængder , N og P.
Løbende sager: Opdatering af regulativ for Susåen og Ringsted Å
Det politiske klima for vandløbenes fremtid.

Opgaver for 2019 og kommende år.
• Arbejde for ”Opdatering af regulativ for Susåen og Ringsted Å”.

• Arbejde for oprettelse af ”Oplandsråd” og ”styret vandafledning”.
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Årets
vandbalance

Årets Vandbalance i mm = Nedbør i mm  - potentiel fordampning i mm
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Vandrådsarbejdet – igen!

Ministeriets behandling af indstillingen fra vandråd og kommuner var:
• At, af de19.000 km små vandløb, indstilles det at ca. 1000 km ikke medtages i 

vandplanen for perioden 2015-2021

Resten, af de små vandløb under 10 km2 opland, ønsker ministeriet skal med.
Dvs.

• Kommunerne forpligtiges til at alle af disse vandløb skal bringes i

• ”god økologisk tilstand”

• NB!

• Vandløb der ikke indgår i vandplanen for 2015-2021, kræves ikke bragt i ”god 
økologisk tilstand” på alle fem parametre.



FREMSENDTE HØRINGSSVAR                               

•Næstved Kommune fremsendte høringssvar, 
kommunen genfremsendte byrådets  indstilling, til 
at en række vandløb udgik af vandplanerne.

•Øvre Suså Vandløbslaug, vi forkastede ministerens 
fremsendte beslutning ----med baggrund i 
erfaringerne fra klimaet i 2018.



Årets Vandbalance
Susåens opland                                 Næstved

• Resultater  2018 

• Nedbør                                 509 mm

• Potentiel fordampning       695 mm

• Afstrømning                        -186 mm

• Drænafstrømning                     ?mm

• Grundvand/tag kloak vand 40?mm

• Resultater  1977-1981 

• Nedbør                              720 mm

• Potentiel fordampning    490 mm

• Afstrømning                      230 mm

• Drænafstrømning            190 mm

• Grundvand mm                 40 mm

Konklusion for 2018:
Det vand der var i vandløbene fra Juni

– august/december, var grundvand, vand fra befæstede arealer og eller fra 
rensningsanlæg.
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Torpe Kanal 
Billeder fra broen ved 

Nødholmsvej



Forudsætningen for ”God Økologisk tilstand” er:

At alle fem parametre er opfyldt i det pågældende: Vandløb, Sø, Kystfarvand 
Er opfyldt:

• Krav til insekter
• Krav til fisk
• Krav til alger
• Krav til planter
• Krav til natur

Fysiske Forudsætninger!
• Vand 

• volumen
• Vand kvalitet

• Vand Temperatur



Høringssvar
vedrørende offentlig høring om ændringer til bekendtgørelse nr. 1521 og 1522 af 15 december 2017.

• Vi har i høringssvaret --- forkastning grundlaget for arbejdet, og den af 
ministeriet besluttede indstillinger af opgave 1.

• Hvorfor --- fordi --- det vil kræve urealistiske økonomiske 
resurser/investeringer af de lokale kommuner, for at opfylde 
miljømålene til ”God økologisk Tilstand” på alle fem parametre.

• Vi opfordre til --- kommuner, vandråd og eller lokale oplandsråd, skal 
iværksættes en realistisk vurdering, miljømæssigt og økonomisk, af 
hvilke vandløb der i det fremtidige klima, kan l bringes til at opfylde 
vandrammedirektivets krav om ”god økologisk tilstand”.

• Svar?



Life projektet.

Mere 
Liv i

Byrådsbeslutning  d. 20/11/2018

• At Gennemføre LIFE i Øvre Suså

• At feb. Sendes -- Statusrapport  
om de ændrede planer til EU.

• Og det videre forløb:



Projektstrækning – fra Rødebro til Næsby Bro – i alt 36 km



Udsætning af værtsfisk

Elritse:

• 350 i 2018

• 10.000 i 2019

• 15.000 i 2020

• 15.000 i 2021

Hvidfinnet ferskvandsulk:

• 450 hvert år i 2018-2021



Forslag til katalog for aktioner
Fauna

Udsætning af HFU (1)

Udsætning af Elritse (2)

Udsætning af muslinger (3)

Udskiftning af sandet bundmateriale med stenet bundmateriale

Udskiftning med gydegrus (11)

Udskiftning med sten-håndboldstørrelse (12)

Udskiftning med Store sten (>50 cm) (13)

Vandløbsbund

Erstatning af vandløbsbund - små høller/små stryg/gydebanker (21)

Grave sediment op - skabe høller (22)

Etablering af sandfang (23)

Brinker og vegetation

Skabe underskårne brinker (31)

Udskiftning med træstød, dødt ved i brink og vandløb (32)

Fjerne uønskede vandløbsplanter f.eks. pindsvineknop (33)

Udplantning af vandløbsplanter (evt. planteskole) (34)

Plantning af træer langs vandløbet (35)

Information/kommunikation

Infoskilt (41)

Shelter (42)

Kanoisætning (43)

JA Men!



Oplandsråd for Susåen 30%

15%

40%

15%



Formål med OPLANDSRÅD for Susåen!

At sikre at Susåens drift og 
vedligeholdelse, herunder at 

projekter der påvirker 
Susåens vand- og 

næringsstofafledning 
integreres i en holistisk 

vurderet helhed der 
omfatter hele Susåens 

opland og Karrebæk Fjord----
--under hensyntagen til 
klimaforandringer samt 

borger – og naturinteresser--

Potentielle medlemmer:
• 4 kommuner tekniske afd.
• 4 kommuners forsyninger
• Region Sjælland
• DN
• Sportsfiskere
• Øvre og nedre vandløbslaug
• Østlige Øers Landbofor.
• Gefion
• Naturråd med flere!



Landbrugspakken og Vandområdeplanen! 
Stiller krav til at nå miljømålet for Karrebæk Fjord

Det betyder at :

Susåen og oplandet har 
betydning for tilstanden af 
Karrebæk Fjord, og dermed 
de restriktioner i dyrkning og 
gødningsanvendelse 
jordbruget pålægges.





Fremtidens krav til Susåen kan og skal sikres
via holistisk styring af et oplandsråd.



Behov for aktuelle målinger af
vand højde/mængder samt N og P



Novana rapporter 2017



Målinger i Susåen! 
Vandstand, m3/sek., N og P

Indført ”Målrettet regulering”

Skal sikre at EU’s vandrammedirektiv 
overholdes

Politikerne  bruger en empirisk modellen 

NLES 4  til at summere det totale input af N 
der udledes til kystfarvandene. 

Med modellen  MAI (maksimal tilladt 
tilførelse)

beregner hvor stor reduktion  i  tilført N der 
skal ske for at f.eks. Karrebæk Fjords 

vandmiljø opnår ”God miljøtilstand” bedømt  
på sigtbarhed og vækst af ålegræs

HydroInform har samlet 
resultater fra 32 aktive 

eller historiske  
målestationer



6,3

6,5

7,5

Vandstanden  i Susåen ved udløbet fra Bavelse Sø
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Større vandafledning = intelligent vandstyring



Suså før deling af vandmængden  til Torpe Kanal







Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2018.
Klimaet 2018.
Vandrådsarbejdet –igen!.
Life projektet.
Oplandsråd for Susåen.
Behov for aktuelle målinger af vandmængder , N og P.

Løbende sager: Opdatering af regulativ for Susåen 
og Ringsted Å.

Det politiske klima for vandløbenes fremtid.

Opgaver for 2019 og kommende år.
• Arbejde for ”Opdatering af regulativ for Susåen og Ringsted Å”.

• Arbejde for oprettelse af ”Oplandsråd” og ”styret vandafledning”.
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Ringsted Å 1954 og 2016













Krav til nye regulativer!
•At vandafledningen er opdateret til klimaet, dvs. plads 
til både vand og natur.

•At regulativet har bundkote ,bundbredde og anlæg.

•At vandløb der indgår i vandplanen, sikres ”god 
økologisk tilstand”

•At vandafledningen er Klimasikret.

•At vedligeholdelse og kontrol løbende opdateres med 
tilgængelig teknologi.



Hvad er kravet til vandafledning i nye regulativer

SKAL Holde til de beregnede vandafledninger 2050 --- beregnet de af GEUS 
.







Krav til vandafledning 2014 og 2050
Beregnet med baggrund i 10 års sammenholdte observationer 

1/1/1989-31/12/1998

• Beregnet vandafledning ved Holløse Mølle 2014 --- 40 m3/sek.

• Beregnet vandafledning ved Lille Svenstrup 2014 ----8,4 m3/sek.

• Beregnet vandafledning ved Vrangstrup        2014 ---12,4 m3/sek.

• Beregnet vandafledning ved Holløse mølle  2050----55 m3/sek.

• Beregnet vandafledning ved Lille Svenstrup  2050---11,7 m3/sek.

• Beregnet vandafledning ved Vrangstrup        2050 ---17,1 m3/sek.

+40%
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Ringsted Å, opland 246 km2, 
bundbredde 3 m.

+40% vandafledning øger 
vandstanden 10 til 20 cm alt efter 

Manningstal og vandføring.



Nye regulativer skal beregnes efter behovet for den 
forventede vandafledning 2050.

GEUS har beregnet 40% større behov for 
vandafledning i 2050 i forhold til 2014.

Skal dette rummes i vandløbenes nuværende 
skikkelse uden flere oversvømmelser, skal 

vandafledningen styres så at vandet afledes i 
perioderne efter høst frem til april, samt at vandet 

kan tilbageholdes i perioder med negativ nedbør for 
at sikre fauna og flora.  



1 mm regn = 1 liter/m2 = 1 kg/m2
1 km2 = 1000.000 m2

Så 1 mm regn = 1000 m3 Vand / km2

15 mm regn på Ringsted by’s befæstede arealer 
er lig: =

10,14*0,35*1000*15 =53235 m3 vand
Eller et bassin der er 53 m bredt

og 1000 m langt og 1 m dybt



Opgaver for 2019 og kommende år.

Arbejde for ”Opdatering af regulativ for Susåen og Ringsted Å”.
Arbejde for oprettelse af ”Oplandsråd” og ”styret vandafledning”.

Som bredejere har vi selv ansvar for
At passe vore dræn!

Dvs.

• At drænudløbet er afmærket
• Tidligt forår -- tilse  drænudløbene, rense for jord og planerødder.

• Tilse drænudløbene omkring grødeskærings tidspunktet.



Bestyrelsen siger tak for tilliden ---brug os!



"induktions plader"








