Tissø Forum
Program for opstartsmøde 8. november 2018
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

16.00
16.40
17.45
18.00

Velkomst ved Jakob Bech Jensen
Fælles drøftelse af interesser og forventninger
Opsamling og næste skridt
Tak for i dag

Tissø Forum
Deltagere
Teknik og Miljøudvalget
De store virksomheder i Kalundborg/Tissøklubben
Gefion
Selchausdal
Naturstyrelsen
Nedre Halleby Å Vandløbslaug
Øvre Halleby Å Vandløbslaug
Dansk SymbioseCenter
Naturpark Åmosen
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Tissø Roklub
Repræsentant for beboerforeninger i område Midt
Kalundborg Forsyning
Kalundborg Kommune

Projekt Tissø

Tissø Forum
Formål
•
•

At interessenterne i området spiller en
aktiv rolle i den samlede løsning
At Tissø Forum danner rammen om en
løbende dialog om de udfordringer og
muligheder, der knytter sig til Tissø

Projekt Tissø

Tissø Forum
Møderne

8. november
Velkommen til
Tissø Forum
Introduktion til
projektet og Tissø
Forum. Interesser
og forventninger.

5. december

19. februar

4. april

Fremtidens Tissø

Vandindvinding

En workshop om
visioner for Tissøområdet på lang
sigt. Forslag til
projekter som
input til idekatalog

Præsentation af
hydraulisk model
og dialog om
strategi for
vandindvinding

Præsentation af
idekatalog
Feedback på
foreslåede tiltag og
virkemidler som
kan forbedre Tissø
området.

Projekt Tissø

Formålet med Projekt Tissø
Vandstanden i Tissø reguleres med et stemmeværk for at sikre, at der altid er
vand nok til industrierne.

Målet med ‘Projekt Tissø’ er at opnå en styring af vandstanden i Tissø, så der
kan leveres overfladevand med en høj forsyningssikkerhed.

Styringen skal ske på en bæredygtig måde, der tager hensyn til industriens
vandbehov såvel som landbrugs-, natur- og rekreative behov og interesser.
Reguleringen af vandet i søen og de tilhørende å-systemer skal desuden
fremtidssikres, så den tager højde for klimaforandringer.

Fælles drøftelse af interesser og
forventninger

Dialog om interesser
Efter velkomsten var der fælles drøftelse af problematikker om
styring af vandstanden i Tissø.
Hver interessent præsenterede ganske kort hvad de var optaget af
og deres holdning i forhold til problemstillingen.

I det følgende har projektgruppen forsøgt at uddrage essensen af
hver interessents input.
Disse input bliver yderligere kvalificeret ved næste workshop.

Interesser i området
Dansk SymbioseCenter:
”Vi er her for at lytte”
Danmarks
Naturfredningsforening:

”Mulighed for
lavbundsområde?”
”Vigtigt at se på fredningen
af Flasken som kræver mere
vand”
Nedre Halleby Å ålaug:
”Åløbet og deltaet er fredet”

Dansk Ornitologisk
forening:
”Tissø er central for manges
fritid”
”Fuglelivet omkring Tissø er
noget af det rigeste i
Danmark”
”Vær opmærksom på
fugleøerne, fuglene er meget
følsomme for
oversvømmelse i maj, juni.”
Selchausdal:

”Hurtigere regulering”

”Svingende vandstand et
problem”
”Havnen kan kun bruges hvis
vandstanden ikke er for høj
eller for lav”

Øvre Halleby Å ålaug:

Naturstyrelsen:

”Tilskud er afhængig af at
der ikke er mere vand end
det er muligt at afgræsse
områderne”

”Vi forvalter vildtreservat
bekendtgørelsen og skal
sikre at natur- og rekreative
interesser tilgodeses”

”Vigtigt at vandstanden ikke
kommer over 1,5 meter”

Landdistrikt Midt:

Kalundborg Forsyning:

”Vi har interesse i det
rekreative i området”

”Indvindingen er vigtig for
hele byen og forsyningen vil
gerne tage endnu mere
ansvar for at det sker
bæredygtigt gennem
vandoperatør rollen”

Gefion:
”Afvandingssinteresser, sørg
for at der er frit løb for
drænene ”
Danmarks
sportsfiskerforbund:

”Vi er bekymrede over
fraværet af havørred i åen.”
Tissø Roklub:
”profilet i vandløbet skal
ændres for at vandet kan
komme væk - arbejder lige
nu med et forsøgsprojekt,
hvor profilet ændres”
Tissøklubben:
”Industrien ønsker at udvide
indvindingstilladelsen fra 5 til
7 mio. m3 per år.
”Det vigtigste for os
forsyningssikkerhed på en
bæredygtig måde.”

Botanisk Forening:
”Der er registreret mange
forskellige plantearter
omkring Tissø. Svingende
vandstand gør ikke så
meget, bare det ikke er
oversvømmet i meget lang
tid”
Kalundborg Kommune:
”Kalundborg skal være et
godt sted at leve, bo og
arbejde. Vi skal prøve at
finde en måde der tilgodeser
så mange interesser som
muligt”
Naturpark Åmosen:
”Vi følger vandstanden tæt
og dens betydning for
naturen”

Næste skridt
Formål: at detaljere forståelsen af alles interesser:
Alle deltagere fik en opgave med hjem, som de skulle skal
forberede til næste møde. Opgaven består i at udfylde en den på
mødet udleverede "plakat" med en beskrivelse de interesser man
er optaget af.
Når plakaten er udfyldt skal der sendes, send et foto af den til
chso@kalundborg.dk senest den 23. november.
Plakaten skal medbringes til mødet i Tissø Forum og medbring
plakaten til næste møde den 5. december 2018, hvor den vil blive
hængt op og brugt på workshoppen.

