Vejledning til vandløbslaugsformand / kontaktpersoner for vandløbslaug
Hermed vejledning og inspiration til vandløbslaugsformænd og –kontaktpersoner i Sønderjyske Vandløb.
Organisering af lauget
Hvis der er tale om et formelt laug, der holder en generalforsamling, bør man sikre sig mandat ved at
indkalde lodsejerne i området til en stiftende generalforsamling. Efterfølgende skal der holdes en årlig
generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse. Standard vedtægter kan fås ved henvendelse til
kontaktkonsulenterne fra Sønderjyske Vandløb.
Laugskontaktpersoner er typisk udpeget af en gruppe lodsejere på et opstartsmøde, hvor der ikke har
været ønske om at stifte et formelt laug med vedtægter og holde generalforsamling mv.
Uanset om man ”bare” er kontaktperson for området, eller har et formelt mandat fra en generalforsamling,
så lægges kontaktoplysninger (adresse og telefonnummer) samt kort beskrivelse af lauget og afgrænsning
af området på Sønderjyske Vandløbs hjemmeside, så alle lodsejere, der måtte være interesserede, kan
henvende sig.
Laugsformand eller kontaktperson bør så vidt muligt give en årlig tilbagemelding til de lodsejere, han
repræsenterer, f.eks. ved en generalforsamling, et orienteringsmøde eller et infoskriv på Sønderjyske
Vandløbs hjemmeside. Kontaktkonsulenten fra Sønderjyske Vandløb kan i samarbejde med lauget skrive
lidt om, hvad der er sket i området i det forgangne år, og lægge det på Sønderjyske Vandløbs hjemmeside.
Opgaver
Deltage i årligt møde med kommunen på vegne af lauget / området. Viderebringe ris og ros i forbindelse
med vandløbsvedligeholdelsen fra laugets område.
Modtage nyhedsmail fra Sønderjyske Vandløbs hjemmeside, modtage mail fra kontaktkonsulent, reagere
på mødeinvitationer til vandløbsmøder i Sønderjyske Vandløbs regi.
Være opmærksom på vandløbsproblemstillinger i laugets område.
Være opmærksom på vandløbsvedligeholdelsen i laugets område (ikke det samme som at føre tilsyn, men
generelt holde øje).
Tale med lodsejerne i området om afvanding / vandløbsvedligeholdelse mv. når lejlighed byder sig
Opfordre andre lodsejere i området til
1) At holde øje med deres vandløb
2) At kontakte kommunen, hvis der er noget, de ikke er tilfredse med
3) Videregive telefonnummer til den tilsynsførende, henvise til Sønderjyske Vandløb eller lign.
Det er ikke laugsformandens / kontaktpersonens opgave at være bussemand overfor sine naboer.
Dog kan man godt i passende sammenhænge opfordre naboerne til f.eks. at passe deres overkørsler mv. så
de ikke bremser vandet. Hvis man bliver opmærksom på forhold hos andre lodsejere, der forringer
afvandingen væsentligt, bør man så vidt muligt kontakte ejeren. Hvis der opstår en tvist, som ikke kan løses
lodsejere imellem, kan det blive aktuelt at kontakte kommunen.
Baggrundsviden
Det kan være en god idé at sætte sig lidt ind i vandløbslovens regler, og i regulativerne for området. Der
kan også være et fællesregulativ for området, der har nogle andre bestemmelser end det enkelte vandløb.

Her kan konsulenterne fra Sønderjyske Vandløb også hjælpe med at skaffe materiale og hjælp til at finde
rundt på kommunens hjemmeside.
Alle laug under Sønderjyske Vandløb får tilknyttet en kontaktperson fra konsulentnetværket, som lauget
kan trække på i rimeligt omfang, til hjælp til dialog med kommunen, i forbindelse med spørgsmål om
vandløbsvedligeholdelse, regler og regulativer. Konsulenten kan i et vist omfang hjælpe med forhold, der
har generel interesse for lauget på Sønderjyske Vandløbs regning, hvorimod tid brugt på forhold, der især
eller udelukkende har betydning for en eller nogle ganske få lodsejere, bliver faktureret efter nærmere
aftale.

Ideer til emner, der kan arbejdes med:
Overkørsler, der er for små eller ligger for højt kan udgøre en forhindring i vandløbet og bremse
afstrømningen. Rørbunden skal gerne være ca. ¼ til 1/3 under regulativbunden. Hvis de ligger forkert, kan
det være aktuelt at lægge dem om, men det skal ske i dialog med kommunen. En regulativbund på ½ m
kræver rør på 70-80 cm i diameter, for at det ikke indsnævrer profilet ved store afstrømninger.
Se efter sandaflejringer og opstuvninger. Opgravning af sandaflejringer foretages af kommunen, hvis
bunden er blevet væsentligt for høj. Grene mv. der samler sig ved private overkørsler fjernes af lodsejer.
Melde træer ind til kommunen, hvis de bremser afstrømningen eller er i vejen for vedligeholdelsen.
Se vedligeholdelsen efter – hvad for et materiel bliver brugt? Har entreprenøren lavet skader på brinkerne,
så tag billeder og send dem til kommunen, så de ved, at det er en skade, der er opstået i forbindelse med
grødeskæringen, og ikke noget, lodsejeren er skyld i.
Regulativer kan fås ved at kontakte kommunen – i nogle kommuner ligger de på kommunens hjemmeside.
Være i dialog med byrådspolitikere med overvejelser af mere principiel karakter, ris og ros.
Alle konkrete henvendelser vedr. manglende vedligeholdelse rettes til kommunens tilsynsførende eller
sagsbehandler. Meget gerne på skrift og med kort og billeder, så problemet kan lokaliseres og
henvendelsen kan genfindes. Nogle kommuner har en ”gi´et tip” – app, der kan være nyttig.
Kontakt–telefonnumre på tilsynsførende vedr. vandløb i de forskellige kommuner:
Tønder: Niklas Bangsbro, 7492 9287, mail: niba9@toender.dk
Aabenraa: Anders Kjær Skau, 2911 9045, mail: aksk@aabenraa.dk
Sønderborg: , Per Stamer Thomsen, 2790 8107, psto@sonderborg.dk
Haderslev: Allan Permien, 2485 8138 / ape@haderslev.dk
Kolding: Steen Bøgild Frandsen, 5137 4297 / vandloeb@kolding.dk
Vejen: Berit Aagaard Thuesen, 7996 6254 / BAT@vejen.dk

