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Nyhedsbrev – December 2016

Vandtopmøde
Den 15. og 16. december var der af fødevareminister Esben Lunde indbudt til Vandtopmøde på Sørup
Herregård ved Ringsted. For Danske Vandløb deltog Helge Danneskiold-Samsøe og Jens Henrik
Madsen. Der var mange rigtig gode indlæg og debatter. Af særligt gode indlæg kan fremhæves et af Jarl
Gorridsen fra Silkeborg Byråd. Han påpegede de store problemer, der er omkring manglende vandføring
i Gudenåen. Jarl mestrede kommunikation på glimrende vis. Han berettede om en gennemført grødeskæring, der tydeligvis har medført en betydelig sænkning af vandstanden i de plagede områder.
Vandtopmødet forløb i en god ånd med kun få "kampe" mellem interesseorganisationerne. Det kunne da
give lidt optimisme med hensyn til at få vedtaget en ny vandløbslov, der på fornuftig vis kan samle alle
forhold vedrørende vandløb i én lov. Fremover bør det være muligt at imødekomme klimaændringerne
ved at regulere vandløbene alene, fordi vandafledningen skal forbedres. Endelig bør en ny vandløbslov
sætte klare mål for afvandingen.
Men, både nu og i fremtiden vil der fortsat være vigtige opgaver for DV og vores vandløbslav.

Revision af vandløbsregulativer
I flere kommuner er der i denne tid gang i regulativrevisionen. Det er også på tide mange steder, og her
gælder det om at være vågen og velforberedt for vores vandløbslav, så der ikke sker en (lovlig) neddrosling af vandføringsevnen ligesom ved mange vandløbs sidste revision. Her tænkes især på ændring
fra geometrisk til teoretisk skikkelsesregulativ. Det er bestemt ikke det samme! Vi har på DV´s hjemmeside under fanen Faglig Viden et eksempel på et fint nyt teoretisk skikkelsesregulativ for Maglemose Å i
Slagelse Kommune. Det er kort og forholdsvis enkelt, hvis et regulativ skal revideres.

Vandløbslavenes arbejde har stor betydning
Der er mange aktiviteter rundt i landet. I Saltø Ålaug ved Næstved, hvor Jens Henrik Madsen er medlem, har man gennem de seneste 5 år formået kommunen at opmåle ca. 80 km vandløb. Hvor der har
vist sig behov, er der blevet oprenset. Der har tydeligvis været et stort efterslæb gennem mange år. Det
har stor betydning at få dannet et vandløbslav, så man kan tale på vegne af en større gruppe, få gennemlæst gældende vandløbsregulativ, få sat sig ind i dets principper, få forlangt en opmåling af vandløbet, hvis muligt. Det er denne opmåling, der er nøglen til oprensning og bedre vandføring!

Side 2

Interessant er det også at se, at der efter en grundig oprensning af gammelt sort slam i flade vandløb ud
over en væsentlig bedre afvanding også viser sig et bedre og renere miljø i vandløbet - helt modsat det
mange naturfolk hævder!

Vandrådene
Også i 2017 vil der være mange opgaver, der skal løses af Danske Vandløb og de lokale vandløbslav.
Vi vil arbejde for at komme med i de 23 nye vandråd, der skal nedsættes snarest. Disse vandråd skal
gerne blive enige om at anbefale, hvilke af de små vandløb der skal være med i vandplanerne eller tages ud og erklæres kunstige/ modificerede.
Inden man er kommet i gang med dette arbejde, ser det ud til at blive en meget vanskelig øvelse, da
Århus Universitet ligesom ved grødeskæringsrapporten ser ud til at komme med et politisk udspil frem
for et fagligt. Det kan give mange unødige konflikter og en vanskelig opgave med at få de fleste af de
små gravede vandløb ud af vandplanerne. I stedet for at udtage ca. 6.000 km vandløb har ministeren nu
anslået det til at ligge mellem 900 og 1500 km med de regler, man vil udstikke. Det er efter DV´s mening
langt fra godt nok. I så fald er der stadig mange gravede vandløb, som det vil være svært at vedligeholde ordentligt, samtidig med at de heller ikke kan opnå god økologisk tilstand (mange er tørre i en periode om sommeren).
Ærgerligt er det, at lovgivningen om vandråd først lige er kommet på plads, og rådenes arbejde skal
være færdigt til sommerferien, så tidsmæssigt bliver det lige så presset som sidst.
Vi håber, at alle vandløbslavene er klar til at gå i aktion i vandrådene!

Godt nytår til alle med håbet om en god vandføring i 2017.
Venlig hilsen
Danske Vandløb

Husk, der er generalforsamling i Danske Vandløb på Centrovice i Vissenbjerg den 1. marts.
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