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Beslutningsreferat til sluseudvalgsmøde for 
Ringkøbing Fjord den 13. marts 2019 hos 
Kystdirektoratet 
 
Deltagere: 
Merete Løvschall, Kystdirektoratet (MLO) 
Knud Jan Pedersen, Fiskeristyrelsen (KJP) 
Ole Nyholm Knudsen, Ringkøbing–Skjern Kommune (ONK) 
Connie Høj, Varde Kommune (CH) 
Jørn Fjord Lodberg, Sydvestjysk Fiskeriforening (JFL) 
 
Bisiddere: 
Jes Madsbjerg Ebsen, Fjordfiskerne (JME) 
Søren Christensen, Vestjysk Landboforening (SC) 
 
Embedsmænd: 
Henning Yde, Hvide Sande Havn (HYDE) 
Thomas Larsen, Sekretær, Kystdirektoratet (TLA) 
 
Kopi til orientering: 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Varde Kommune 
Sydvestjysk Fiskeriforening 
Bork Fiskeriforening 
   
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 16/06033-44 
Ref. Thomas Larsen 
04-04-2019 
 

Referat: 
 
 1. Velkommen til sluseudvalget v. formanden 

MLO bød velkommen og præsenterede dagens program og tema. 
 
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt. Der blev lovning på, at referatet ville tilgå 
inden 14 dage. 

 
 3. Sluseudvalgets medlemmer orienterer 
 

1. Kystdirektoratet  
MLO gjorde udvalget opmærksom på konference om 
stormflodsbarrierer den 23. maj 2019 i Holstebro, hvor udvalget 
opfordres til at deltage. Højaktuelle emner om sluser og 
stormflodsbarriere. Der forventes også emner som vedrører bagvand. 
 
DTU Aqua har henvendt sig vedr. fiskevandring. KDI afholdte et 
møde med DTU Aqua for at dele viden på området, og 
problemstillingen er kompleks og løsninger der tilgodeser alle er ikke 
enkle. Der er ikke klar sammenhæng i dokumentation for den 
vandring der er med fisk og slusens påvirkning. Indretningen af 
slusen til at håndtere problemstillingen kan heller ikke afklares uden 
videre. DTU Aqua og KDI har aftalt opfølgende møde på slusen i 
Hvide Sande for at gennemgå konstruktionen og dens muligheder. 
 
Forskellige alternativer for fiskepassage i slusekonstruktionen blev 
fremlagt, men det er ikke muligt at sige, om eventuelle løsninger er 
anvendelige og hvilken indflydelse det kan få på fisk, natur, miljø og 
havnedrift udover vandstand og salinitet. KDI ønsker som driftsherre  
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på slusen, at have sikkerhed for, at evt. valgte løsninger også er de 
rigtige. SC spørger til, om det har været drøftet, at lave mindre og 
enklere løsninger for laks, og KDI derfor bør gå videre med ”her og 
nu”-muligheder. MLO tilføjer endvidere, at der er kendte udfordringer 
med erosion omkring slusen. JFL og fiskeriet har altid ønsket nogle af 
de løsninger der er fremlagt.  
ONK spørger om det er muligt bare at sætte nogle porte i og så se 
om det virker i en måneds tid. Der er en høj dødelighed, men DTU 
Aqua siger også, at de ikke ved hvad årsagen endeligt er. JME mener 
at det er en gammelkendt diskussion, men at det vil være godt at få 
slusen åbnet ved ligevand. 
 

2. Fiskeristyrelsen 
KNJ: Sild og skrubber er gået frem i forhold til 2017 i landingsstal. 
Helt holder nogenlunde samme niveau. JME siger at smelt også ser 
ud til, at der er en god årgang. JME: Laksefisken er sårbar. KJP synes 
ikke at kunne se, at den tørre sommer har haft indflydelse. JFL siger 
også at salinitet ikke kom op i denne sommer. 
 

3. Varde Kommune 
- 
 

4. Ringkøbing-Skjern Kommune 
ONK: RKSK arbejder med NST om naturprogram i Skjern-Å dalen. 
Bekymring for oversvømmelse i disse områder. Hvis 
grundvandsstanden er stigende (klimaforandringer). MLO anbefaler 
et arbejde, som er lavet i Esbjerg Kommune vedr. Kongeåen og 
oversvømmelser i baglandet.  
MLO oplyser at KDI er med i europæisk projekt om hele 
vandkredsløbet, og KDI arbejder specifikt med Ringkøbing Fjord, 
hvor flere problemstillinger er repræsentative. 
 

5. Fiskeriets organisationer ved fjorden 
JFL synes det har været positivt med ål, smelt og helt. I efteråret er 
der set strejfere i andre områder, end hvor fiskene normalt 
forekommer. JME og JFL mener det skyldes at vandet er blevet mere 
fersk. Fjorden har været mere opblandet i år og salten bedre fordelt. 
Sidste sommer lå saltpromillen på ca. 12 (som det højeste), og det 
som kom ind blev bedre blandet op, da det kom ind i mindre doser. 
JME siger at store saltlommer der sluses ind er problematisk og det 
som fungerer i dag er, at det sker ved gode vindhastigheder. 
Bagsiden af det kan være, om der så er tilstrækkelige sandmuslinger. 
Nu er der også mere græs i fjordens vestside. 
 

6. Landboforeningen 
-  
(med henvisning til dagens indlæg) 
 

7. Slusemester 
HYDE. Slusen har fungeret optimalt gennem vinteren og der har ikke 
været de store problemer. Saltpromillen blev i går målt til vægtet 
gennemsnit på ca. 4.  

 
 4. Indstilling til slusepraksis 

Vedtaget.  
SC vil dog gerne have, at der blev fokus på lavere vandstand i foråret og 
lavere vandstand i efteråret ved høst.  
JME: fiskerne vil gerne have en høj vandstand og særligt om sommeren. 
HYDE udfordringen er at få lav vanstand kombineret med at få indsluset 
til at opretholde saltholdigheden.  
CH får også melding fra lodsejere fra Tipperne og Værnenge om det 
samme.  
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JFL, JME og SC ønsker så en langsom opstigning i saltholdighed fremfor 
hurtig indslusning.  
MLO siger at vi skal være opmærksom på at opnå de fastsatte kriterier i 
slusepraksis. 
Landboforening og fjordfiskerne fastholder fortsat, at der skal være et 
øget fokus på vandstand og salinitet.¨ 
 
Slusepraksis: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Næste møde og eventuelt 

Der var stillet forslag om alternative datoer, men onsdag den 11. 
september 2019 blev fastholdt og besluttet. 
 
Næste møde foregår som fællesmøde på Tipperhalvøen, Tipperhuset. 
Emne: Fugleliv og vandstand v. Naturstyrelsen. 
 

Herefter var der fagligt indlæg: 
 
 Tema: Landbruget og Fjorden 

Flemming Gertz, Chefkonsulent, SEGES, som er en del af Landbrug & 
Fødevarer, holder på vegne af Vestjysk og Lemvigegnens Landboforening 
oplæg om landbrugets interesser i fjordområderne. Flemming Gertz har 
specialer i bl.a. vandrammedirektiv/vandplaner, iltsvind, eutrofiering, 
vådområder, næringsstoftransport og meget mere. 
 
Præsentation vedlagt. 

 
  

 

 

 

 

 
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 
7. Besejling og oprensning af indsejling i havnen kræver, at man 

i perioder holder slusen lukket ligesom slusen lukkes under 
storm og kraftigt højvande 

 
Tillægspraksis: 

a. Der holdes en port åben på 2 meter for fiskepassage 
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