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Nyhedsbrev Juni 2015 - ekstraudgave

Selvom der kun er gået få uger siden sidste nyhedsbrev, er der heldigvis alligevel et par nye
medlemmer, vi skal byde velkommen. Således har Borre Pumpe- og Digelav meldt sig ind med 20
medlemmer, og fritidshusejerforeningen FLS Fyrremose har meldt sig ind med 64 medlemmer.
Velkommen til begge.

Høringssvar vandområdeplaner 2015-2021
Med hjælp fra vandløbsekspert Jan Hjeds indsendte Danske Vandløb et høringssvar den 23. juni.
vedrørende identifikation, klassifikation og målsætning af vandløb til medtagelse i vandområdeplanerne.
Høringssvaret vedrører vandområdeplanerne generelt, og omfatter alle vandløb medtaget i
vandområdeplanerne. Høringssvarets hovedsynspunkter er:
Med henvisning til 2 notater fra forskere ved Københavns Universitet (Carsten Tilbæk Petersen: NOTAT
OM VANDSPEJLSFORHOLD OG AFVANDING, Københavns Universitet, Science, Institut for Planteog Miljøvidenskab, Sektion for Miljøkemi og –fysik, 2014, samt Carsten Tilbæk Petersen og Hans Chr.
Bruun Hansen: VURDERING AF AFVANDINGSMÆSSIGE, DYRKNINGSMÆSSIGE, MILJØKEMISKE,
MILJØFYSISKE OG RESSOURCEØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR VANDLØBSVIRKEMIDLER,
Københavns Universitet, Science, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Miljøkemi og –fysik, 2014),
gøres gældende,
a. at effektiv afvanding er afgørende vigtig for den fortsatte dyrkning af land- og skovbrugsarealer, for
bygninger og infrastrukturanlæg, for lodsejeres værdier samt for privatøkonomi, erhvervsøkonomi,
samfundsøkonomi, ressourceøkonomi og for minimering af miljøpåvirkningen fra
landbrugsproduktionen.
b. at reduceret vandføringsevne og/eller stigende vandspejl i vandløbet vil være ødelæggende for den
fortsatte dyrkning af land- og skovbrugsarealer, for bygninger og infrastrukturanlæg, for lodsejeres
værdier, samt for privatøkonomi, erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi, ressourceøkonomi, og vil
desuden medføre øget miljøpåvirkningen fra landbrugsproduktionen. Det er derfor afgørende vigtigt,
at den fremadrettede vandløbsforvaltning sikrer effektiv afvanding, og at vandløbsforvaltningen,
herunder vandområdeplanerne med tilhørende regelsæt, ikke medfører stigende vandspejlsforhold i
vandløbet.
Hele høringssvaret sammen med de 2 meget vigtige notater er naturligvis at finde på DVs hjemmeside.
Landbrug & Fødevarer (L&F) har også indsendt et meget omfattende høringssvar, som interesserede
kan finde på L&Fs hjemmeside. Samtidig har L&F også udarbejdet en kortfattet version af klagen, som
kan findes samme sted.

Side 2

Klagenævn underkender Holbæk Kommune: Kommunen skal følge loven og vedligeholde vandløb
Natur- og Miljøklagenævnet har givet Holbæk Ålav, Kongsdal Gods og Gefion medhold i, at Holbæk
kommune skal følge regulativet for Åmose Å og rense åen op. Det er en meget principiel sejr for
lodsejerne og kulminationen på flere års uenighed mellem Holbæk Kommune og lodsejerne i Holbæk
Ålav.
Sagen er principiel, fordi kommunen hele tiden har fastholdt, at den ikke behøvede at følge regulativet,
når blot åen kunne aflede den samme mængde vand fra marken som hidtil. Holbæk Ålav; Kongsdal
Gods og Gefion har hele tiden sagt, at afvandingen er forringet, og at kommunen skal rense vandløbet
op, som der står i regulativet. Det er en meget klar besked, der nu er kommet fra klagenævnet, som har
ophævet kommunens tidligere afgørelse med ordene: ”Kommunens afgørelse lider således af en
væsentlig mangel, som fører til, at afgørelsen skal ophæves”.
Sammen med Erik Hansen Blegmand, erhvervspolitisk konsulent i Gefion, har John Breving, Plexus
Advokaterne, kørt sagen for lodsejerne. De har begge stor erfaring med vandløbssager og påpeger
begge, at der også er tale om en sejr for retssikkerheden.
For kommunen betyder afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet, at de skal ud og rense åen op.
Holbæk Ålav understreger, at en oprensning også vil sikre bedre natur og miljø i åen. Det skyldes, at
vandet bedre kommer til at løbe i vandløbet, og det skaber et godt miljø for fx fiskene.
Tillykke til Holbæk Ålav for det flotte resultat, der viser, at det kan betale sig at kæmpe for sagen.

Beregn selv dit vandløbs vandføringsevne
Vores bestyrelsesmedlem Helge Danneskiold-Samsøe har udarbejdet et meget imponerende regneark i
programmet Excel, man kan bruge til at beregne vandføringsevnen af et vandløb. Der skal indtastes et
sæt værdier, og herefter er det muligt at aflæse diverse spændende tal. Der er forklarende tekst i selve
regnearket. Regnearket stilles til rådighed for dem, der måtte have særlig interesse for at prøve at regne
på det selv – alt er naturligvis på eget ansvar. Det kan findes under punktet klimatilpasning på
hjemmesiden.

Find selv kemidata i vandløb og fjorde
Helge Danneskiold-Samsøe var i juni aktiv i debatten om vandplaner, hvor han havde analyseret
effekten på nitrat og nitrit-N over de sidste ca. 20 år i et lokalt vandløb på Lolland. Resultat var, at der
ingen signifikant effekt havde været af de sidste mange års meget dyre indsatser. Analyserne blev
grundigt beskrevet i en artikel i Effektivt Landbrug, som kan findes på DVs hjemmeside. I artiklen er der
beskrevet, hvordan man selv kan analysere sit eget område, hvis man måtte have interesse for at se,
om indsatser lokalt har givet noget for pengene.

Privatisering af offentlige vandløb
Flere kommuner planlægger at privatisere offentlige vandløb. Danske Vandløb har lavet en lille oversigt
over hyppige spørgsmål med tilhørende svar i forbindelse med en eventuel privatisering. Det er juridisk
ekspert fra SEGES, Sten W. Laursen, der har været behjælpelig med svarene, og vi kan anbefale lige at
se dem igennem, hvis man er i et område, hvor kommunen overvejer sådanne tiltag. Materialet ligger på
vores hjemmeside.

Side 3

Anbefalinger til samtlige kommuner
Vi skrev i sidste nyhedsbrev, at der var sendt et omfattende brev med tilhørende bilag ud til samtlige
kommuner med anbefalinger til arbejdet med kommende regulativer. Dette materiale findes naturligvis
også på DVs hjemmeside. Vi kan anbefale, at I spørger ind til dette materiale, når I taler med jeres
kommunes politikere, for at sikre, at man er opmærksom på de gode råd fra Danske Vandløb.

Folketingsvalget
Danske Vandløb glæder sig til, at beslutningsforslag B145 fremsat den 27. marts 2015 bliver taget op af
en kommende ny regering. Her skal ifølge forslaget præciseres, at vandløb tjener afvandingsformål, og
lovgivningen skal revideres, så vandløbenes vandføringsevne kan tilpasses behovet. Det er som
tidligere nævnt et epokegørende forslag, som DV er meget glade for og bakker fuldt op om. DV glæder
sig over, at det nu er den kreds af, partier der står bag dette forslag, der har flertallet i Folketinget. Stort
tillykke til alle med dette resultat. Vi vil nu alle se frem til og følge op på, at B145 bliver gennemført
hurtigst muligt.

Afslutningsvis vil vi fra Danske Vandløbs side igen minde om alle de gode oplysninger, der kan findes
på vores hjemmeside. Husk f.eks. at der ligger mange spændende videolinks med faglige eksperter, der
beskriver afvandingens betydning fra mange vinkler. Videoklippene kan måske også bruges til fælles
møder man måtte holde i vandløbslavet.

På vegne af hele bestyrelsen ønskes alle medlemmer en rigtig god sommer.
Torben Heisel
Formand
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