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Vedr. vandløbsforvaltning
Danske Vandløb er paraplyorganisation for danske vandløbslav og grundejerforeninger med
afvandingsinteresser. Foreningen er nystartet, men repræsenterer allerede over 6000 lodsejere og
grundejere. Foreningens formål er at varetage lodsejernes og grundejernes økonomiske og
anvendelsesmæssige interesser omkring vandløbene.
Danske Vandløb er betydeligt bekymret for konsekvenserne af den planlagte vandløbsforvaltning,
herunder vandplanerne, i forhold til de lodsejere og grundejere, organisationen repræsenterer.
Bekymringen vedrører i høj grad, at vandløbsforvaltningen vil medføre forsumpning og forringet
afvanding. Selv små vandspejlsstigninger i vandløbene kan betyde stærkt reducerede eller helt ophørte
dyrkningsmuligheder på betydelige arealer, uden at give synlige oversvømmelser.
Danske Vandløb er desuden stærkt bekymret for, at vandløbsforvaltningen vil bidrage til flere
oversvømmelser, såvel mindre lokale oversvømmelser, som mere omfattende oversvømmelser, i stil
med det vi så på Lolland-Falster i sensommeren 2011. Sådanne oversvømmelser kan selvsagt være
helt ruinerende for de berørte lodsejere og grundejere inkl. fritidshusejere.
Klimaforandringerne vil forstærke disse effekter.
Det er Danske Vandløbs opfattelse, at både forsumpning og oversvømmelser kan og skal undgås.
Det fremføres hyppigt, at problemerne skyldes sætninger i jorden, gamle og nedslidte drænanlæg samt
ekstraordinært voldsom nedbør. Danske Vandløb er ikke enig heri.
Problemer med sætninger kan principielt kun vedrøre de ca. 70.000 ha med humusjord, der findes i
Danmark. Drænanlæggene i disse jorder ligger imidlertid på uafvandet jord, afvandingen sker i sagens
natur kun over drænene. Der sker derfor ingen sætninger under drænene, og drænene flytter sig
dermed heller ikke. Betydningen af sætninger er derfor efter Danske Vandløbs opfattelse stærkt
overdrevet.
Med hensyn til nedslidte dræn forholder det sig som hovedregel sådan, at drænanlæg i mineraljord har
stort set uendelig levetid, når blot deres oprindelige funktionspræmis om frit afløb til recipienten
opretholdes. Det er korrekt, at dræn, hvor vandafledningen i recipienten ikke fungerer, hurtigt
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ødelægges og dermed kan forekomme nedslidte, men det er i virkeligheden et spørgsmål om forkert
vandløbsforvaltning i forhold til opretholdelse og sikring af afvandingen og drænenes selvrensende
effekt, ikke et spørgsmål om opslidte eller mangelfuldt vedligeholdte dræn.
Med hensyn til oversvømmelser henføres disse oftest til ekstraordinært kraftige nedbørshændelser, og
anses derfor som en uundgåelig konsekvens af klimaforandringerne. Det er korrekt, at
oversvømmelserne forekommer i forbindelse med kraftig nedbør. Men erfaringerne, f.eks. fra LollandFalster i 2011, viser tydeligt, at vandet bremses voldsomt af grøde i vandløbene, og at vandet sagtens
kan afledes, så snart vandløbsvedligeholdelsen bringes på omgangshøjde med behovet. Dette er helt i
overensstemmelse med, at der findes andre steder i Verden, hvor det regner langt mere, og mere
intenst end i Danmark, men hvor effektiv vandløbsforvaltning alligevel sikrer, at vandet ledes væk, og
der ikke forekommer oversvømmelser.
I forbindelse med vandplanerne er det Danske Vandløbs opfattelse, at EUs Vandrammedirektiv netop er
udformet med henblik på at tilgodese det vigtige behov for effektiv afvanding, dræning og vandafledning
og med henblik på at imødegå oversvømmelser. Det er samtidig Danske Vandløbs opfattelse, at
direktivets vejledninger på afgørende punkter ikke er fulgt ved implementeringen af direktivet i Danmark.
Danske Vandløb finder, at Natur- og Landbrugskommissionens statusrapport ikke lægger vægt nok på
effektiv vandafledning, herunder sikring af effektiv dræning og afvanding af land- og skovbrugsarealer,
samt sikring imod oversvømmelser, naturligvis især af bygninger og kældre, men også af haver, landog skovbrugsarealer, rekreative arealer og infrastrukturanlæg. Det er en vigtig del af samfundets
økonomi og trivsel, og bør derfor tillægges betydelig vægt.
Danske Vandløb opfordrer hermed Natur- og Landbrugskommissionen til at give anbefalinger, der sikrer
imødekommelse af det vigtige afvandingsbehov, sikrer en effektiv vandafledning, og sikrer mod
oversvømmelser, således at lodsejeres og grundejeres interesser kan sikres, og tab kan undgås.
Danske Vandløb møder meget gerne Natur- og Landbrugskommissionen for en uddybning og
dokumentation af foreningens bekymring og synspunkter.
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