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Dagsorden 
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• Velkomst 
 
• Opsummering før sommerferien 
 1: Projektforslaget fra Agrohydrologerne på en pumpeløsning 
 - Indkomne spørgsmål til projektforslaget:  
 - Status på kontakt til lodsejer med grund ned til vandløbet om reservoir til 
 pumpen (arbejdsgruppen) 
 - Orientering om fiskeundersøgelse   
  
 2: Partsfordeling 
  Kriterierne fra mødet 6. april 2017 
   A. Tage udgangspunkt i kote 1.6 
   B. Arealanvendelse: landbrug og sommerhus 
   C. Matrikelstørrelse 
  
• Matrikler inden for kote 1.6 og noteringen på matriklen: landbrug eller sommerhus 
  
• Veje der bliver oversvømmet: Bluespotkort . 
  
• Kontakt til rådgiver om erfaringer med partsfordelinger. Kommunen har kontaktet 

Agrohydrologerne. 
  
•  3: Tidsplan   

 - Hvor langt er vi i processen? 
  - Hvad skal tages op efter sommerferien? 
  - Partsfordeling og planlægning af første borgermøde som  
  arbejdsgruppen må være ambassadører for. 



Opsummering før sommerferien 
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1: Projektforslaget fra Agrohydrologerne på 
en pumpeløsning 
 
- Indkomne spørgsmål til projektforslaget  
- Status på kontakt til lodsejer med grund ned 
til vandløbet om reservoir til  pumpen 
(arbejdsgruppen) 
- Orientering om fiskeundersøgelse 



Vandløbsundersøgelser Holmen 
Fiskeøkologisk laboratorium 
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Fysiske forhold (DFI) 
på 5 stationer 
 
Smådyr fauna (DVFI) 
på 3 stationer 
 
Fiskeindhold (DFFV) 
på 2 stationer 
 
Forekomst af padder 
samt sårbare og 
truede arter 



Vandløbsundersøgelser i Holmen 
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Fysiske forhold (DFI) på 5 stationer 
 

Den fysiske beskaffenhed blev vurderet til at være dårlig til ringe. 
Særligt mudret bund og mangel på fysisk variation i vandløbet giver 
denne indeksværdi. 
 
Smådyr fauna (DVFI) på 3 stationer 
 
Faunaklasse 3 ud af 7 mulige, hvilket er normalt for vandløb med en 
forurenet biologisk tilstand. Ingen renvandsarter og kun dyr der 
træffes i ustabile iltmiljøer og forstyrrede fysiske forhold. 
 
Fiskeindhold (DFFV) på 2 stationer 
 
To fiskearter, 3- og 9-pigget hundestejle, hvilket giver 
klassifikationen: Dårlig. 
 
Forekomst af padder samt sårbare og truede arter 
 
Frøæg fundet et enkelt sted i vandkanten, så ud til at lide under 
tilsnaskning af trådalger 
 
 



Opsummering fra rapporten om 
pumpeløsningen 
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En pumpeløsning, der kan sikre et større vandpres og 
samtidig aflede vand effektivt ved overskud af vand i 
systemet, vurderes umiddelbart gunstig for 
smådyrsfaunaen og en stabil faunaklasse 4 fra udspring til 
udløb i Holmen, men kan ikke stå alene.  

Afskæres udledningen af husspildevand og forbedres de 
fysiske forhold i tilstrækkelig grad som gunstigt levested 
for smådyr, vurderes potentialet for at opnå en 
faunaklasse 4 i DVFI som god i hele vandløbets 
udstrækning.  



Opsummering før sommerferien 
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2: Partsfordeling 
 
Kriterierne fra mødet 6. april 2017 
  A. Tage udgangspunkt i kote 1.6 
  B. Arealanvendelse: landbrug og 
  sommerhus 
  C. Matrikelstørrelse 

 



Matrikler inden for kote 1.6 og 
noteringen på matriklen: landbrug eller 
sommerhus 
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Iflg. kommunens optegnelser er der 234 matrikler uden 
landbrugsnotering  
 
og 
 
 52 matrikler med landbrugsnotering  
 
i alt er 286 matrikler berørt. 



Veje der bliver oversvømmet: 
Bluespot-kort 
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Nørrevang: ca. 60 cm vand på vejbanen 
 
Søndervang: ca. 60 cm vand på vejbanen 
 
Svallerup Strandvej: ikke berørt 
 
Havnemarken: ikke berørt 
 
Tremandsmarken: ikke berørt 
 
 



Kontakt til rådgiver om erfaringer med 
partsfordelinger.  
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Arbejdsgruppen bliver enige om de overordnede 
kriterier som skal lægges til grund for en 
partsfordeling. 
- er der en bagatelgrænse for hvornår nogen skal være med? 
 
Konsulenten bruger kriterierne til at opstille en 
eller flere modeller med scenarier som skal 
drøftes på en eller flere workshops med 
arbejdsgruppen. 
 
Konsulenten kan lave udkast til vedtægter for 
pumpelauget. 
 
Borgermøde hvor partsfordelingen præsenteres 
for grundejerne i området. 



Tidsplan 
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- Hvor langt er vi i processen? 
- Hvad skal tages op efter sommerferien? 
- Partsfordeling og planlægning af første 
borgermøde som  arbejdsgruppen må være 
ambassadører for. 
 
 
Mødedatoer i efteråret: 
man. 28. august 9.00-11.00 
fre. 29. september 13.00-15.00 
man. 30. oktober 9.00-11.00 
man. 27. november 10.00-12.00 


