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Efter en kold og våd sommer er det blevet tid til lidt nyt fra Danske Vandløb. Foreningen har igen fået
nye medlemmer, og vi kan således byde velkommen til Familielandbruget Midtjylland med 238
medlemmer, Landøkonomisk Selskab med 77 medlemmer og Stor Å vandløbslav med 25 medlemmer.
Derudover har vi også fået tilgang af en grundejerforening, nemlig Grundejerforeningen Guldvangen i
Varde Kommune med 450 medlemmer. Vi er således nu 13.337 medlemmer. Tak til nye og gamle
medlemmer for deres opbakning.
Vi har en række gode samarbejdspartnere, og til den række kan vi nu også tilføje Landsforeningen af
Fritidshusejere. Landsforeningen Danske Vandløb byder velkommen til et rigtig godt og konstruktivt
samarbejde.

Ryå over sine bredder
Fornylig måtte blandt andet Ryå (Nordjylland) give op over for vandmængderne. Som de lokale
konstaterer, var der ikke tale om ekstreme nedbørshændelser – blot en ikke tilstrækkelig
vedligeholdelse/grødeskæring. Lodsejere får vand på markerne og grundvandstandshævninger langt ind
i landet, som ikke kan ses. Resultatet er, at det er umuligt at køre på marker og f.eks. slå brak før en
datotidsfrist. Som det tørt konstateres af den lokale landboforeningsformand, kan man jo ikke så, før
man har høstet.
Vi må se i øjnene, at der stadig er mange kommuner, der kæmper med at opfylde gældende regulativer.
Heldigvis er der naturligvis også mange eksempler på, at kommuner gør et stort og godt stykke arbejde
for afvandingen, f.eks. i Lolland Kommune mht. Ryde Å. Det er lige nu, at der er gang i grødeskæringen
derude – husk at hjælpe jeres kommune med at se efter, at grødeskæringen er foretaget korrekt. Det
kan være svært at nå ud og kontrollere i alle hjørner for kommunerne.

Brev til ny miljø- og fødevareminister
Danske Vandløb sendte i slutningen af august et velkomstbrev til den nye miljø- og fødevareminister,
Eva Kjer Hansen, hvor vi udtrykte glæde ved de meget positive meldinger, som den nye regering er
kommet med på vandløbsområdet. Vi er sikre på, at der også vil komme handling bag ordene, og ser
frem til, at initiativerne iværksættes. Vi vil gerne bidrage med en hel generel tilkendegivelse af, hvor vi
ser behov for indsats, som i vid udstrækning også er det, vi hører fra både regeringen og Venstre.
Effektiv afvanding er helt essentiel for land- og skovbrug, lodsejere, husejere, bygninger og
infrastrukturanlæg og dermed for privatøkonomi, erhvervsøkonomi og derfor samfundsøkonomi. Ny
viden (fra Københavns Universitet) er, at effektiv afvanding desuden er afgørende for minimering af
miljøpåvirkning og optimering af ressourceøkonomi/ressourcehusholdning. Vandafledningsbehovet øges
på grund af klimaforandringer og øget urbanisering, mens vandafledningsevnen har været mindsket ved
hidtidig forvaltning og hidtidige vandplaner. Derfor bør effektiv afvanding prioriteres højt.

Side 2

Konklusion: Der er et akut behov for proaktive politiske beslutninger, der kan sikre: 1. At vore vandløb
ved lov opgraderes til fremtidig vandafledningskapacitet, så man undgår såvel tabsgivende
oversvømmelser som nedsat planteproduktion på grund af utilstrækkelig dræning af produktionsjorder.
2. At fremtidige vandløbsregulativer ved lov sikrer en entydig vandløbsforvaltning, og ikke som nu kan
være udformet uhensigtsmæssigt og dermed giver en række forvaltningsmæssige handlemuligheder,
der betyder usikkerhed i borgernes retsstilling.

Svar fra ministeren
I starten af september kom der et fint svar fra ministeren, der afslører, at vi kan fortsætte med at glæde
os til, at der bliver ryddet op i fortidens udfordringer. Hun skriver blandt andet:
’Jeg har stort fokus på vandområdeplanerne og vandløbsområdet, da begge områder har stor betydning
for rigtig mange. Som led i arbejdet med regeringens Fødevare- og Landbrugspakke er jeg i fuld gang
med nøje at gennemgå grundlaget for vandområdeplanerne for at kunne vurdere, hvor der skal ske
justeringer, inden planerne skal vedtages. Jeg kigger i den forbindelse bl.a. på, hvilke vandløb der skal
indgå i vandområdeplanerne og på udpegningen af vandløb som kunstige og stærkt modificerede. Med
hensyn til vandløbsloven og administrationen heraf vil jeg i den kommende tid kigge nærmere på
området. Jeg ved fra Naturstyrelsen, at en arbejdsgruppe under Vandløbsforum netop har arbejdet med
vandløbsloven generelt, men at arbejdet endnu ikke har kunnet afsluttes. Jeg afventer derfor en
indstilling fra Naturstyrelsen vedr. afslutning af arbejdsgruppen.’
Det lyder således til, at vi kan forvente oprydning i udpegning af vandløb, og at vi kan forvente, at der
kigges på vandløbsloven. Danske Vandløb afventer også stadig konklusionen fra den arbejdsgruppe,
ministeren omtaler. Det er nu et år siden sidste møde blev holdt, så måske er de snart ved at være
færdige i Naturstyrelsen?
Både brev og svar fra ministeren kan ses på vores hjemmeside.

DV vandløbs App opgraderet
Vores App til gps fastsat fotodokumentation af diverse vandløbsrelaterede emner er belevet opdateret,
således at man også kan oprette tip, som er private. Standard i App’en er, at alle tip kan ses af alle
medlemmer, men der er nu åbnet for, at man kan angive et tip som privat, og det vil kun kunne ses af
opretteren. For særligt interesserede er det hele beskrevet på hjemmesiden under App til vandløbstjek.

Facebook
Danske Vandløb har fået oprettet en facebook profil for også at være med på dette medie. Vi starter
stille og roligt op og håber, at det måske kan give lidt mere dialog med medlemmer og andre
interesserede. Vi håber, at alle medlemmer, der bruger facebook, vil gå ind og følge og ’like’ siden. Der
ligger i øvrigt en spændende video fra en drone, der dokumenterer Ryås udfordringer her i efteråret
2015.
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