Bilag 5
Resultat af forvaltningens henvendelser til lodsejerne:
Delopland A (nord og syd) samt delopland B og C - Skjern Å vandløbssystem
Vandløb
Østerbjerge Bæk

Bemærkninger
Vandløbet trænger til grødeskæring/oprensning på
strækningen nedenfor
hans ejendom.

Trindkjær Bæk

Problemer med afvanding
af hans jord ved Trindkjær
Bæk nær udløb i Fjederholt Å.
Tilfreds med vandløbsvedligeholdelsen i Boelsvad Bæk
Behov for grødeskæring i
vandløbet.

Boelsvad Bæk

Vandløb i Arnborg
ved Xvej.

Fjederholt Å

Vandstanden er høj i Fjederholt Å. NN mener dette
skyldes udlægning af gydebanker ifbm. Fjederholt
Å projektet.

Vandløb nær Xvej
i Sandet

Problemer med afvanding
af hans marker. NN1 mener dette skyldes, at NN2
spærrer for vandet længere nedstrøms nær Kulsøerne.
Vandløbet graver sig ind
på hans jord nær Xvej.
Afskårne træer og grene
fra træbeskæring langs
Rind Å er lagt op på hans
jord, således at han ikke
kan slå arealer langs med
åen.

Skjern Å
Rind Å

Handling
Der laves et opfølgende tilsyn, hvor
der tages stilling til
behovet for ekstraordinær vedligeholdelse.
Der laves et opfølgende tilsyn.

Opfølgning efterår 2013
Vandløbet er vedligeholdt med mejekurv på en ca. 2 km strækning
sidst i oktober 2013.

Vandløbet er vedligeholdt med mejekurv medio november 2013.

Ingen.

Vandløbet er privat, dvs. lodsejerne skal selv stå for
vandløbsvedligeholdelsen. Lodsejeren
orienteres om dette.
Henvendelsen drejer sig om en i
gangværende sag.
Der er afholdt møder med lodsejerne
og iværksat foranstaltninger. Såfremt NN ikke har
deltaget i dette
møde skal han
orienteres.
Der laves et opfølgende tilsyn.

Lodsejer er orienteret om at vandløbet er privat og vedligeholdelsen af
vandløbet påhviler lodsejerne.

Der laves et opfølgende tilsyn.
Aftalt at entreprenøren næste år
forsøger at lægge
træer og buske
langs med vandløbskanten. Kan
dette ikke lade sig
gøre kontaktes
lodsejeren.

Aftalt tilsyn med lodsejeren medio
november 2013.
Se handling

Gydebankerne er sænket 2 steder
efter aftale med lodsejerne.

NN2 spærrer for vandet.
Herning Kommune har bedt NN2
om at fjerne spærringen. Spærringen er fjernet medio november
2013.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Kærbæk

Fjederholt Å
Skjern Å

Sdr. Felding Bæk
(vandløb mellem
Karstoft og Sdr.
Felding)
Omløbsstryg ved
Rind Å/Skjern Å
Birkmose Bæk

Hjøllund Bæk

Grøft ved Hallund
Bæk nær Xvej
Hallund Bæk (opstrøms okkersøen)
Vandløb på hans
ejendom (muligvis
Låsevase Bæk)

Behov for koordinering af
grødeskæringen i vandløbet mellem Ringkøbing—
Skjern Kommune og Herning Kommune
Er tilfreds med vandløbsmyndigheden.
Forespørgsel vedrørende
beskæring af træer og
buske i ådalen – hvad må
han selv gøre, og hvad
gør kommunen.
Ønsker vandløbet vedligeholdt mere.

Der er lavet aftale
med lodsejer.

Omløbsstryget trænger til
grødeskæring.
Det gamle åløb ved det
”nye” okkeranlæg ved
Birkmose Bæk trænger til
grødeskæring/oprensning.
NN har drænudløb til denne strækning.
Ønsker blot at kende grødeskæringstermin m.m.
for Hjøllund Bæk. NN har
ikke problemer med afvandingen fra hans marker ved vandløbet.
Grøft ved Hallund Bæk
nær Xvej trænger til oprensning. Vandløbet er
blevet bredere end regulativet foreskriver.
Langsomtløbende vandløb – hvordan kan forholdene forbedres?

Der laves et opfølgende tilsyn.
Aftalt at NN markerer drænudløb i
marken, og at vi
tager på et opfølgende tilsyn.

Ingen.

Det er aftalt med lodsejerne, at
vandløbet måles op og resultatet af
opmålingen skal afgøre, om vandløbet skal vedligeholdes med gravemaskine/mejekurv.
Se handling

Der er lavet aftale
med lodsejer.

Se handling

Der er lavet aftale
med lodsejer.

Det er aftalt med lodsejeren at vandløbet Østerbjerge bæk gøres bredere på en ca. 50 meter strækning.
Opgaven er udført medio november
2013.
Strækningen er vedligeholdt i august.
Det gamle åløb ved okkeranlægget
er grødeskåret i efteråret 2013. Det
er aftalt, at strækningen fremadrettet
grødeskæres én gang årligt.

Der er lavet aftale
med lodsejer.

Se handling

Der er lavet aftale
med lodsejer.

Det er aftalt med lodsejeren at træer
og buske langs med vandløbet beskæres.
Bredden på vandløbet er ifølge regulativet overholdt.
Der er foretaget tilsyn med lodsejer
ved den private grøft. Lodsejer er
vejledt om forholdene omkring grøften.

Der laves et opfølgende tilsyn.
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Lodsejere indenfor delaftale D blev kontaktet i forbindelse med deres ønske i brugertilfredshedsundersøgelsen 2013.
Vandløb
Sdr. Mose
Grøft

Bemærkninger
Bemærkninger til træbeskæring og en skalapæl,
der er beskadiget.

Handling
Møde er aftalt.

Opfølgning efterår 2013
Der er udført træbeskæring, og grødeskæringen er
lavet med mejekurv.

Sdr. Mose
grøft

Mener vi bør have mere
kvalitet for de grødeskæringspenge vi bruger. Mener ikke mejekurven gør sit arbejde
ordentligt.
Lodsejer medgiver, at vi
har mødtes tidligere
omkring denne problemstilling, og at der er
skåret træ i efteråret,
således at mejekurven
bedre kan komme til.
Utilfreds med de afvandingsmæssige forhold.
Mener vandløbet trænger til at blive renset
godt og grundigt op.

Indkaldes til samme møde til en
fælles afklaring af
problemerne.

Ingen videre handling.

Møde er aftalt i
august.
Her vil blive målt
nogle punkter op
og sat fokus på de
mange uhensigtsmæssige
rør/private krydsninger i vandløbet.

Opfølgning følger.

Nordre Tværmosegrøft

Storå

Røjenkær Bæk
systemet

Lundby Bæk

Efterlyste oplysninger på
et projekt, der har været
sendt i høring (gammelt
vadested i Storå) – ville
gerne have projektet
gennemført.
Vil gerne have oprenset
noget af det sand, der er
føget ned i vandløbene i
løbet af foråret.
Der er tidligere lavet en
aftale om oprensning af
det pågældende vandløb i forbindelse med
den ordinære grødeskæring (tørlagte vandløb) – så lodsejer medgiver, at der sandsynligvis allerede er en løsning på problemet.
Bedre rydning af vandløbet.
Græsningsarealer forsumper.

Ingen videre handling.
Men det er noteret at følge
bedre op på projekternes
videre forløb.

Vi tales ved efter
den ordinære grødeskæring.

Der aftales møde med
lodsejer-lauget, efter deres
ønske og behov.

Møde er aftalt.

Der er udført grødeskæring
på en længere strækning i
Lundby Bæk.
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Sunds Nørreå

Ønsker ”rundbarbering”
af Sunds Nørreå 3 gange om året.

Malmkær Bæk

Stor forskel på grødeskæring imellem de to
kommuner.
Dog var det faktisk den
samme entreprenør,
som kørte derude sidste
år.

Hodsager Lilleå tilløb

Mere maskine !
Mere grødeskæring for
pengene.
Vi fik en snak om omkostninger og fordele og
ulemper/ muligheder
ved anvendelsen af maskine.

Aftalt at han møder op til lodsejerlaugets generalforsamling, hvor vi
fælles gennemgår
årets grødeskæring.
Der laves et opfølgende tilsyn og
vi vender tilbage.

Ingen yderligere
opfølgning
Det er mere en
principiel tilkendegivelse.
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Generalforsamling i lauget
blev afholdt 5. november
2013.
Pågældende lodsejer mødte ikke op.

Tilsyn viser, at der ikke er
synlig forskel på vandløbets profil. og forespørgsel
hos Ikast- Brande Kommune viser, at der på begge
sider af kommunegrænsen, skæres grøde med
mejekurv.
Et tilsyn ved nærliggende
vandløb, der ligeledes løber fra Ikat-Brande Kommune til Herning Kommune
viser en overdimensionering af vandløbet på IkatBrande siden. Herning
Kommune grødeskærer til
regulativmæssige dimensioner.

Delopland F (kun den første) og deloplande E, G og H
Vandløb
Tarbæk (privat vandløb)
Lækmose
Bæk
Fuglkær Å

Nybo Bæk

Gjellerup Kanal

Tæve Bæk

Løven Å

Bemærkninger
Er tilfreds.

Handling
Ingen.

Opfølgning efterår 2013

Synes at vandløbet er
blevet for smalt og bunden for høj.
Der sker for lidt og engen bliver mere og mere
våd
Tilfreds. Vil gerne orienteres om grædeskæring
et par dage før, så han
kan hjælpe til.
Problemer med for høj
vandstand ovenfor motorvej.

Aftale om tilsyn i
august.

Der har været tilsyn og efterfølgende brug af mejekurv.

Der laves et opfølgende tilsyn og
vi vender tilbage.
Opringning ved
grødeskæring.

Vedligeholdelsen er netop
afsluttet og lodsejer kontaktes i nær fremtid.
Glippede på grund af manglende kommunikation med
entreprenør.

Der laves et opfølgende tilsyn,
og vi vender tilbage.
Sandfanget vil
blive tømt.

Der udføres opmåling i efteråret – problemet er sandsynligvis tilbagestuvning fra
Herningsholm Å.
Sandfang vil blive tømt i forbindelse med den eksisterende delaftale.
Der er lavet tilsyn uden at
finde alvorlige problemer
med brinkerne.

Ønsker sandfang oprenset på grund af for meget sand i vandløbet.
Savner gammeldags
oprensning – brinker
skrider ned.

Halkær Bæk

Manglende oprensning

Tæve
Bæk/Løven Å

For meget sand og bunden for høj.

Stormosegrøft Ønskede ikke oprensning af vandløb.
Hammerum
Er utilfreds med at reguBæk
leringsprojekt har fået
vandløbet til at slynge
sig og skjule drænudløb.

Fastrup m.m.

Ønsker ikke kontakt.

Der laves et opfølgende tilsyn.
Lodsejer afmærker dræn og vi
vender tilbage.
Der laves et opfølgende tilsyn og
vi vender tilbage.
Ved tilsyn har vi
konstateret ulovligt vandingssted
hos lodsejer. Vi
holder øje med
bunden før efterårets vedligeholdelse.
Ingen.
Vandløbet er blevet oprenset og
dræn forsøgt fundet uden held –
ikke en kommunal opgave.
Ingen.
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Lodsejer tilfreds med årets
vedligeholdelse.
Der er enorm sandtransport i
systemet, som forsøges opsporet – der udføres opmåling i efteråret.

