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Nyhedsbrev juni 2013
Kære medlemmer
Nyhedsbrevet fra Danske Vandløb kommer her i en ny udgave.
Der er nu gået næsten et halvt år siden det første nyhedsbrev blev udsendt, og I kan med rette spørge sker der noget eller er vores kontingent spildt? Der bliver arbejdet i kulisserne, mens vi ser, hvordan
vores naboer lider i vandmasserne. Næste gang er det måske os, den voldsomme nedbør rammer.
Vi har arbejde i følgende udvalg:

Standardiseringsudvalget for opmåling
5 grupper i Vandløbsforum (2. vandplanperiode)
Regulativgruppe
Appgruppe

Vi har holdt møder med embedsmænd fra Naturstyrelsen, KL, KU-Science, L&F samt landspolitikere.
Vi har skabt alliancer, og vi har fremlagt vores synspunkter, så ingen af dem, vi samarbejder med, er i
tvivl om, hvor vi står.
Vi skal have vores vand ledt væk fra marker og grunde, så produktion og værdi bevares.
Som paraplyorganisation for lods- og grundejere med behov for at få afledt vand har vi arbejdet på at
lave et registreringsystem, der kan samle alle de registreringer, som i fremtiden laves i forbindelse med
problemer i vandløbene. I løbet af ca. 14 dage vil I modtage en beskrivelse af mulighederne for - via
jeres mobiltelefon - at registrere uønskede tilstande i jeres vandløb.
De ugyldige vandplaner er atter sendt i høring. Først har de været i forhøring hos kommunerne,
hvorefter det nu er vores tur til at indsende høringssvar. Mød op til stormøderne arrangeret af Landbrug
& Fødevarer og hør, hvad der skal gøres indsigelser imod. Vi vil herefter opfordre jer til at samle jeres
medlemmer til et orienteringsmøde, hvor disse oplysninger gives videre. Det er vigtigt, at der reageres.
Ved den forrige høring blev der rykket meget i vandplanerne i forhold til det, lodsejere meldte ind. Alle
høringssvar bliver læst og vurderet af Naturstyrelsen.
Danske Vandløb er inde i en god gænge og har nu over 8000 medlemmer og arbejder for også at få
flere grundejere med.
Besøg vores hjemmeside www.danskevandloeb.dk og læs, hvad vi drøfter på vores bestyrelsesmøder.
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