Beslutningsreferat vedr. sluseudvalgsmøde for
Ringkøbing Fjord den 15. september 2016:
Deltagere:
Sluseudvalget
Afbud fra Merete Løvschall, Kystdirektoratet (MLO)
Knud Jan Pedersen, NaturErhvervstyrelsen (KJP)
Ole Kamp, Ringkøbing–Skjern Kommune (OK)
Connie Høj, Varde Kommune (CH)
Jørn Fjord Lodberg (JFL)

Kystdirektoratet
J.nr. 11/00299-86
Ref. Thomas Larsen
28-09-2016

Bisiddere:
Jes Madsbjerg Ebsen, Fjordfiskerne (JME)
Søren Christensen, Vestjysk Landboforening (SC)
Heine Glüsing, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (HG)
Embedsmænd:
Henning Yde, Hvide Sande Havn (HYDE)
Martha Laursen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (ML)
Thomas Larsen, Sekretær for sluseudvalget (TLA)
Kopi til orientering:
Miljø- og Fødevareministeriet
Ringkøbing-Skjern Kommune
Varde Kommune
Sydvestjysk Fiskeriforening
Bork Fiskeriforening

Referat:
1. Præsentation af sluseudvalget
De tilstedeværende blev præsenteret. HG orienterer om opdelingen af
Naturstyrelsen og SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning). OK påtog
sig rollen som mødeleder.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
Det blev besluttet, at referatet fremover skal tilsendes medlemmerne efter
højst 14 dage. Herefter er der yderligere 14 dage, hvor der kan indgives
bemærkninger. Referatet vil efter den endte periode blive offentliggjort på
Kystdirektoratets hjemmeside.
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3. Siden sidst
TLA orienterede om, at der ikke havde været henvendelser vedr. slusedriften i
den forgangne periode.
Der havde været ét enkelt ønske om at se referatet fra afholdt
sluseudvalgsmøde den 10. marts 2016.
TLA orienterede om renoveringsarbejder med slusen i 2016:
De fire fløjmure bliver renoveret.
Strømpierne på østsiden renoveres.
Portgravene ved kammerslusen oprenses.
Fuger omkring granitsten er udskiftet på østsiden.

4. Erfaringer med slusedriften i den forløbende periode v/ Slusemester Henning
Yde
HYDE kunne berette, at det lykkedes at få saltholdigheden hævet tidligt i år,
men der så samtidig kom en periode i sommermånederne med meget nedbør,
og derfor er saltholdigheden ikke kommet over 12 ‰. Det har samtidigt, i
perioder med meget nedbør, været vanskeligt at holde vandstanden i intervallet
+0,0 - +0,25 m DVR 90.
Der var en generel diskussion om slusens kapacitet til at fungere under
ekstremsituationer. Det vil sige situationer med kraftig vind og/eller høje
vandstandsforskelle. Typisk i situationer, hvor der normalt er lukket for slusen.
Det blev besluttet at Kystdirektoratet til næste møde, skulle tilvejebringe
vurdering af mulighederne.
OK kunne oplyse, at der fra baglandsområderne, særligt i den sydlige del af
RKSK, har været frustrationer over vandstanden i fjorden.
SC pointerede vigtigheden af, at det skulle være muligt at komme af med
vandet.
HYDE supplerede med, at sommervandstand prioriteres over saltholdighed.
JME havde ikke modtaget klager fra fiskerne i den nordlige del af fjorden vedr.
sommervandstandens niveau.
OK oplyste, at der arbejdes på et arrangement mellem landboforeningen og
kommunen. KDI og HYDE så velvilligt på, at deltage såfremt det var ønskeligt,
for at fortælle om slusedrift. Der blev ikke indgået formel aftale.

5. Kort orientering om vandmiljøet for Ringkøbing Fjord v/ SVANA
ML oplyser, at vegetationsundersøgelser pt. pågår, og resultaterne af dette er
på vej, da det afsluttes i september. Det er SVANAs observationer ved arbejdet
på fjorden, at vandet pt. er klart.
SC spørger ind til at saltholdigheden ikke har været høj i perioden, og ML kan i
forlængelse af dette understrege vigtigheden af, at saltholdigheden både
kommer op og holder ensartet niveauer for udbredelsen af ålegræs, som er i
fremgang. Det samme gør sig i øvrigt gældende for sandmuslingerne.
Saltholdigheden på 12 ‰ er fastsat som en erfaren værdi baseret på kendt
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viden. Der foreligger dog endnu ikke deciderede undersøgelser af
sandmuslingerne i år.
Sluseudvalget havde på ovenstående en bred diskussion om målet med fjorden,
nu hvor større nedbørsmængder kunne forventes, og det samtidig viser sig
svært at opretholde saltholdigheden, og der også må forventes større
udslusning af vand fremover.
Der var en vis konsensus i udvalget om, at sluseudvalgenes indstillede
slusepraksis så sidt muligt både skulle tilgodese fiskeriet og
vandmiljøtilstanden.

6. Kort orientering om fiskeriet v/ NaturErhvervstyrelsen
KJP oplyste til orientering til udvalgets medlemmer om båker ved Bork som er
flyttet til den korrekte placering af NST.
KJP præsenterede graferne over landinger.
JFL mener at graferne er retvisende for, at der er en nedadgående og forværret
situation for fjordfiskerne. Der har desuden været en holdning til, at den nye
molekonstruktion i Hvide Sande ligeledes har betydning for fiskebestanden i
fjorden. NAER kan dog umiddelbart ikke se sammenhængen.
JFL er af den opfattelse, at tilstanden for fiskeriet aldrig har været så ringe, og
JME samtykker til dette. Således er der bl.a. ingen skrubber ved Hvide Sande
og ej heller ved Ringkøbing. JFL og JME er af den overbevisning, at det er
slusepraksis som foranlediger denne tilstand. Der blev bl.a. henvist til, at man
tidl. havde en tommelfingerregel som tilskrev, at sommersaltholdighed maxmalt
måtte være to gange vintersaltholdighed.
SC stillede forslag om, at der skulle arbejdes med muligheden for at undersøge,
om en lavere sommersaltholdighed kunne være vejen frem, uden det ville
forringe miljøtilstanden.
ML og HG kunne til dette henholdsvis beskrive de udfordringer dette ville
medføre for at få opretholdt levevilkår for sandmuslingerne, og dermed ville
deres effekt blive formindsket, og fjorden i øvrigt er omfattet af miljømål i
vandrammedirektiver, som ikke medfører en mulighed for forringelse.
I diskussionen indgik også indkommet forslag fra Sydvestjysk Fiskeriforening
om at nedsætte saltholdigheden.
I sidste ende var den konsensus om, at der er behov for at få yderlige
oplysninger om hvilket fald i kvælstofudledningen der skal til, for at
saltholdigheden evt. kan sænkes. Der blev udtrykt ønske om, at få belyst
behovet for kvælstofreduktion til fjorden, hvis sommersaltholdigheden skal
sænkes i forhold til den nuværende, og de gældende målsætninger beskrevet i
vandområdeplaner fastholdes. SVANA vil til næste møde vurdere
fremkommeligheden i at belyse dette.
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7. Indstilling om slusepraksis for den kommende periode
Slusepraksis for Ringkøbing Fjord blev besluttet fastholdt og er som følger:

1. At vandstanden i fjorden holdes i intervallet +0,0 - +0,25m DVR90
2. At vandstanden holdes i den nedre del af intervallet om vinteren, og om
sommeren, når saltholdigheden når op på eller over 12 ‰
3. Der tilstræbes så konstant en saltholdighed som muligt om sommeren i
intervallet 12 ‰ – 14 ‰ og højest 15 ‰ på de ugentlige målinger
4. Saltholdigheden holdes over 6 ‰ hele året
5. At der kun lukkes vand ind når der kan sikres en god opblanding
6. Der benyttes det vægtede gennemsnit af de ugentlige
saltholdighedsmålinger
Tillægspraksis:
a. Der holdes en port åben på 2 meter for fiskepassage

8. Næste møde
Forslag: Torsdag den 16. marts 2017 i Lemvig hos Kystdirektoratet (1030-1200)

Datoen blev vedtaget. Der udsendes indkaldelse af TLA.

9. Eventuelt
JFL påpegede det uheldige i, at skibe der kommer med ballastvand og udleder i
området eller havnen, kan få negativ indflydelse på de eksisterende bestande.
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