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Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2019 
samt mål for 2020

2/1/2019 Blid start på året





Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2019- 2020

• Gennemført 9 bestyrelsesmøder, samt deltaget i en række faglige ekskursioner, 

faglige møder samt deltaget i relevante generalforsamlinger.

• Gennemført møder med såvel Ringsted som Næstved kommune om behov for 

opdatering af ulovlige og ikke opdaterede vandløbsregulativer.

• Fået tilsagn fra Ringsted og Næstved kommuner om at sikre indtegning af 

position og koter for drænudløb, i de længdeprofiler der bliver grundlag for de 

opdaterede vandløbsregulativer. 

• Bestyrelsen deltager i vandrådsarbejdet for VP.3 i såvel de lokale kommunale 

vandråd, som i vandrådet for Smålandsfarvandet.

• Følger og analysere vi VP. 2’s konsekvenser for Karrebæk Fjords opland, med 

hensyn til pålagt reduktion af N belastning, samt udviklingen i oplandets 

udledning af N og dets konsekvenser for krav til N reduktionskrav for VP. 3, i 

perioden 2021-2027.



Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2019

Klimaet 2019
Life projektet/ Mere liv i Susåen /Tykskaldet Malermusling
Vandrådsarbejdet 2020
Behov for måling af vandmængder , N og P der belaster Karrebæk 
Fjord.
Opdatering af vandløbsregulativer
Det politiske klima for vandløbenes fremtid.

Opgaver for 2020 og kommende år.
”Opdatering af regulativ for Susåen og Ringsted Å”.

Oprettelse af ”Oplandsråd” og ”styret vandafledning”.



Klimaet  marts 2019 –marts 2020

Vandparkering ?







Stigende årsnedbør 
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Life projektet.

Mere 
Liv i

Byrådsbeslutning  d. 20/11/2018

• At Gennemføre LIFE i Øvre Suså.

• Feb. 2018 Sendes – ændret projektplan til 
EU---- Projektet bevilliges af EU nov. 2019, til 
gennemførelse på en 38 km lang strækning i 
Øvre Suså, i perioden frem til 31/12/2023.

• Vellykket borgermøde gennemført 5/2/20.

• Planen er, på en række lokaliteter skabes 
der optimale forhold for værtsfisk og 
muslingerne.

• Projektet vil gavne livet i Susåen generelt!



Projektstrækning – fra Rødebro til Næsby Bro – i alt 38 km  



Vandrådsarbejdet!



VP 3. Vandområdeplanerne 

2021-2027
Formålet er at leve op til EU’s Vandrammedirektiv, 

at grundvand, vandløb, søer og kystfarvande skal bringes i ”god økologisk 

tilstand” på alle parametre: insekter fisk planter og alger inden udgang af 2027.

derfor er der nedsat 23 vandråd i Danmark, der hver lokalt skal indstille 

”virkemidler” til ministeriet, der sikre at der opnås ”god økologisk tilstand” i det 

pågældende kystfarvand. 

VI deltager såvel, i vandrådet for Smålandsfarvandet og dets opland, som de 

kommunale lokale vandråd.



Vandrådenes arbejde 2019-2020
• 25 mio. Kr. skal for Smålandsfarvandet dække en indsats på 162 km vandløb samt fjerne 11 

spærringer. 

• Næstved kommunes andel er, 58 km vandløb og 4 spærringer, hvilket er i arbejde p.t.. De 

nedsatte vandråd skal udarbejde indstilling til hvilke vandløb og virkemidler der kan løse opgaven 

og aflevere til sekretariatskommunen Næstved i juni.

• Det indstillede godkendes ”måske” af kommunalpolitikere, og derefter fremsendes til 

ministeriets godkendelse.

• Ministeriets godkendelse udmøntes derefter i de endelige vandplaner, der iværksættes 2021-

2027 ved at udføre virkemidler for at nå målet ”god økologisk tilstand” på alle parametre.

_

____________________________________________________________________________

• Til arbejdet er der udarbejdet en række elektroniske kort der bl. a. beskriver vandløbenes nuværende 

tilstand, samt kort om hvilke det skønnes kritisk om vandløbene når målet.

• Ligeledes har ministeriet udgivet et katalog af virkemidler der vil kunne anvendes.





Det er vigtigt at vandafledningsevnen ikke nedsættes, i 
tvivlstilfælde skal der foretages konsekvensvurdering.



Øvre Suså Vandløbslaug, håber at lokalrådet for Næstved vil

anbefale penge til virkemidler i form af træplantning samt

udskiftning af bund og sandfang, på områder i Øvre Suså, hvor EU

Life Projektet ikke gennemføres, for yderligere at sikre projektet

”Mere liv i Susåen”.

Konklusion på vandrådsarbejdet 2020!

Det er som Ålaug frustrerende at skulle medvirke til et

vandrådsarbejde, der umuligt kan opnå ”god økologisk tilstand”, på

alle de af ministeriet udpegede områder, med de bevilligede midler,

og eller med de anviste virkemidler. Vi skal derfor som vandråd

melde ministeriet at opgaven kan ikke løses, hvilket er ministerens

ansvar overfor EU.



N belastning af Karrebæk Fjord



Oplandets N belastning af Karrebæk Fjor, ID 35, ifølge 

vandområdeplanen 2015-2021

SEGES har beregnet udgiften til en omkostning  på 80 mio. kr. pr. år for oplandet til Karrebæk Fjord



•

Disse bedømmelser foretages af miljøstyrelsen Storstrøm for ID 35. 
Karrebæk Fjord.

Man har bedømt, hvor langt Ålegræstilstanden er fra at være i ”god 
økologisk tilstand” og  ud fra det beregnet hvad oplandet skal spare 

i N, for at nå ”godøkologisk tilstand”.  

Det afhænger af sigtedybden i fjorden, og bestemmes ved måling . 
Sigtedybden er i model gjort afhængig af klorofyl mængden der 

igen er gjort afhængig af tilgængeligt N i fjordvandet.



• Om ”God økologisk tilstand”  er tilstede i Kystfarvandene, afgøres af om 
Ålegræsudbredelsen er tilstrækkelig, hvilket bedømmes af miljøstyrelsen 
Storstrøm.

• Omregning fra hvor langt Ålegræstilstanden er fra at være i ”god økologisk 
tilstand” og dermed hvad oplandet skal spare af N, for at nå ”god økologisk 
tilstand” afhænger af sigtedybden i fjorden, der bestemmes ved lysmåling .

• Om sigtedybden, dvs. om lysforholdene er i orden for Ålegræssets vækst, 
afhænger af klorofyl mængden i vandet, altså fjordvandets N indhold, da man 
har vedtaget at det er algernes skyggende virkning hindre Ålegræssets vækst.

• Vi har derfor søgt aktindsigt hos Miljøstyrelsen Fyn om, hvordan, step by step 
de målte udledninger (Novana registrerede målinger) af N og P til ID 35, 
Karrebæk Fjord, sammenholdt med aktuelt bedømte Ålegræsudbredelser, 
transformeres til den belastning af fjorden på 1251,3 tons N beregnet i 2012.





Vi afventer svar fra UA og Miljøstyrelsen FYN.

• Vi har i nov. 2019 bestilt en Novana rapport ved AU, for vandafledning, N, P 

belastning m.m. for ID 35, Karrebæk fjord.

• Vi afventer redegørelse, fra miljøstyrelsen Fyn, om de enkelte step i den 

beregning der er udført 2012 med fremkomsten at det offentliggjorte” 

belastningstal” i tons N / år, for ID 35, Karrebæk Fjord.

• KU har svaret på hvilke krav der er til fjordvandets N indhold, for Ålegræs 

og Alger, samt herunder også hvilke andre presfaktorer der kan være årsag 

til at Ålegræs ikke vokser og udbredes.



De politiske modelværktøjer
NLES 4, Baseline 1900, samt Novana målte registreringer samt 

modellen MAI, der beregner maksimalt anbefalet mængde af N for 
at Ålegræs kan vokse og sikre farvandets flora og fauna, en  

”god økologisk tilstand”.

Vi ønsker i fremtiden at stå til regnskab for de aktuelt målte 
udledninger fra jordbrug og byer.

Rent vand tilført Fjorden, kan ikke ved årelang fortynding, 
bringe forurenet fjordvand op i ”god økologisk tilstand.

Gift depoter i fjordens bund må fjernes af myndighederne, 
på lignede måde som staten bekoster fjernelse af giftdepoter 

på land.

Vi ser frem til en fremtid hvor:

virkning afhænger direkte af målt  årsag!



Det politiske klima



Det politiske klima for vandløbenes fremtid.

• Ny regering = ny strammere politik overfor jordbrugets brug af såvel gødning, 
pesticider m. fl..

• Regeringen fastholder en  stram  kurs med hensyn til udledning af N, på tros af 
fejl i såvel den tidligere beregnede Baseline 1900,(N belastningen var 
væsentligt større år 1900 end beregnet), og  3000 tons N, mindre belastning, 
end oprindeligt beregnet,  så fastholdes af krav om ekstra efterafgrøder.

Den forventede revurdering af vandløbsloven, er udskudt med begrundelsen : 
Vadløbsloven fra 1982 kan bruges fremadrettet,

dette på tros af, at det tidligere nedsatte ekspertpanels anbefalinger, afgivet i 
2017, der påpegede et behov for en ajourføring  betinget af såvel ændringer i 
miljøhensyn, som de pågående  og klimaændringers konsekvenser.

Klimaændringer kræver handling!



Klimaændringer kræver handling!

34

Resultater (1/7)

•I nugældende lov, er det op til kommunerne selv at sætte mål for 
vandafledningen gennem fastlæggelse i regulativerne.

•Kommuner bør forpligtes til i fællesskab at udarbejde helhedsplaner 
for samlede vandløbssystemer.

• kommunerne bør pålægges at sikre mod oversvømmelsesskader op til 
10 årige hændelser.

•Forøgelse af et vandløbs skikkelse bør være muligt på trods af at det 
foregår i et § 3 område eller lignende.

• I dag findes der en del regulativer som er ulovlige eller mangler 
opdatering. Ministeriet bør i fremtiden godkende opdaterede 
regulativer, og derved sikre ensartet vandløbsforvaltning.



Hovedopgaven 2020 og fremover er:

• I samarbejde med kommunerne, at sikre at vandløbsregulativerne  er 
lovlige og  løbende opdateres, dvs. skikkelse og bundkote samt regler for 
vedligeholdelse og vandafledning kan sikre tilstrækkelig vandafledning til 
at de drænede arealer afvandes optimalt.

• At sikre at vandafledning optimeres gennem styret vandafledning hvor 
det er muligt. Susåens bygværker, Maglemølle, Holløse Mølle  og 
Fordelerbygværket ved Broksø muliggør styret vandafledning, der søges 
udnyttet med ekspertbistand.

• Registrering af placering og koter for drænudløb foretages i samarbejde 
med kommunerne.



Nyinvesteringsværdien af det samlede drænede areal, er 26 mia. kr.!







Styret 
vandafledning!





Større 
vandafledning 

= intelligent 
vandstyring



Oplandsråd for Susåen



Virkeligheden:

Den pågående klimaændring!

1.Mere nedbør: Efterår og vinter, samt monsternedbør om 

sommeren!

2.Stigende temperatur: Mindre frost/dage/perioder-

stigende/årstemperatur/hedebølger! = Længere 

vækstsæson.



Mulighed for vandafledning uden iværksættelse 
af omkostningstunge reguleringsprojekter 

Kan opnås ved:

• Etablering af større strømrende, ved at grødeskære 
bredere. 

• Gennemføre slåning af brink eller brinker.
• Gennemføre hyppigere grødeskæring efterbehov (varslet 

ved vandstand) 
• Etablere skyggende vegetation.
• Etablere sandfang

eller
• At styre vandafledning intelligent, dvs. bortlede vand i 

perioder efterår, vinter, forår, hvor det er overskudsnedbør, 
og holde på vandet i sommerperioden. (udnytte udbygge 
sluser bygværker, m.m. til styring/klimastyring af 
vandafledningen.)



Hvad er kravet til vandafledning i nye regulativer

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









0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 1 2 3 4 5 6 7

Antal døgn for at aflede 100mm nedbør fra 756 km2 opstrøms 
Holløse Mølle

døgn

Åbne
Sluse porte

DNN 6,7

DNN 7,1 50
38
26



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 1 2 3 4 5 6 7

Antal døgn for at aflede 100mm nedbør fra 756 km2 opstrøms Holløse Mølle

Serie1 Serie2 Serie3

døgn

Åbne
Sluse porte

2,5

3,0

2,0

4

3,5

3

3

3

2
2,5







Konklusion!

• Holløse Mølle’s mulighed for aktivt at blive brugt til 

styret vandafledning, ekspertvurderes.

• Der udarbejdes oplæg til krav angående tilstræbt 

vandstand Vrangstrup, Ladby Enge og Bavelse sø.

• Sluseport styring i relation til nedbør og vejrudsigt 

undersøges, herunder mulighed for at holde på 

vandet, eller aflede vand, alt efter Klimaets Behov!

• Model til automatstyring af stemmeværket vurderes.



Bestyrelsen siger tak for tilliden ---brug os!



Bestyrelsen siger 

stor tak til alle medlemmer,
vi håber I vil kontakte os løbende når sager opstår, 

så vi kan reagere, og i samarbejde med vandløbsmyndighederne sikre 

velfungerende vandløb i Susåens opland.





19,45-20,00  Kaffe & Kager NYD DET!















30/01/2020



FREMTIDENS VANDLØBSINDSATSER/VIRKEMIDLER

Styret Vandafledning
Fremtidens vandløbsindsatser skal løse to lovpålagte opgaver: 

• At sikre vandløbet en flora og fauna så at vanderammedirektivets 
pålæg om ”God Økologisk Tilstand” tilgodeses.

• At sikre at vandløbet vandaflednings kapacitet imødegår tabsgivende 
oversvømmelser herunder at drænede arealer sikre jordbrugets 

planteproduktion, under hensyntagen til den pågående 
klimaforandring.

Kl d. 14 maj 2019





Marts 2019









https://www.forsikringogpension.dk/statistik/vandskader/

https://www.forsikringogpension.dk/statistik/vandskader/

