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Nyhedsbrev – Maj 2017
Nu er vi ved at starte op med de 23 vandråd fordelt ud over landet, og Danske Vandløb og vores vandløbslav rundt i landet er med i de allerfleste råd med flere medlemmer, og jeg håber, vi får gjort et godt
og konstruktivt stykke arbejde.
Vi er alle klar til at komme i arbejdstøjet, men vi tror bestemt ikke, at det bliver nogen let opgave. De
2
vandløb, der bør tages ud har fald under 3 o/oo og har under 10 km opland. Er der mudderbund eller er
det gravet eller stærkt modificeret, bør det også ud.
Desværre er der fra Miljøministeriet kommet et sæt meget dårlige og uklare kriterier at arbejde efter nok ud fra den betragtning, at de overhovedet ikke ønsker nogen vandløb ud af vandplanerne, uanset
hvor gravede og kunstige de er. Man har også valgt at se helt bort fra EU´s beskrivelse af naturlige
vandløb, hvor der både skal være de rigtige vandinsekter, fisk, planter og kiselalger for at opfylde det,
der kaldes god økologisk tilstand. Hvis blot en af tingene mangler, er det ikke god økologisk tilstand! Det
betyder så også, at det kan komme til at koste stat og kommuner milliarder af kroner at bringe vandløb,
der løber tørre om sommeren eller vandløb med ringe fald eller mudderbund op på det niveau.
Hvor skal pengene i givet fald tages fra? Er det skoler, hospitaler eller plejehjem? De grønne organisationer vil vel næppe betale.
Derudover kan der efterfølgende blive store problemer for hus- og lodsejere med våde kældre og forsumpet jord.
Det kan blive en stor opgave for os i vandrådene at få forklaret, hvor galt det kan gå, hvis man ikke tænker sig om. Den endelige indmelding til EU er jo bindende! Vi har jo set, hvor galt det kunne gå med
ammoniakudslippet, da Ida Auken meldte ind, at Danmark, der allerede havde gjort mest, nu skulle reducere med yderligere 24 % eller 4 gange så meget som de øvrige EU-lande!
For at få det bedste overblik over, hvor vi skal være mest ihærdige, kan det være en stor hjælp, hvis
landmænd, der har små vandløb, der ofte løber tør om sommeren eller er med mudderbund eller dårligt
fald, melder ind til Danske Vandløbs repræsentanter eller til deres vandløbslav, så vi får fokus de rigtige
steder. Det er ikke givet, at Danske Vandløb eller vandløbslavene kender enhver detalje.
Vi vil være meget taknemmelige for lidt hjælp til fælles bedste.
Hvis du vil vide mere om vandråd og deres sammensætning, samt hvad opgaven går ud på, kan du gå ind
på www.svana.dk, klikke på ”vand” og på den nye side i søgefeltet i højre hjørne skrive ”vandråd 2017”.
Direkte link: http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandraad-2017/
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Der kan du efterfølgende læse en masse om vandråd og finde, hvilke kommuner der har sekretariat for
vandråd. Derefter kan man på kommunens hjemmeside finde sammensætningen af vandrådet, hvis
man vil kontakte nogen derfra, hvad enten det er en repræsentant fra Danske Vandløb eller fra de lokale
vandløbslav.
Derudover har SEGES været vært for en temadag om vandrådsarbejdet og vandrådspakken. Samtlige
Powerpoints fra dagen findes nederst på følgende hjemmeside (kan kræve login):
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Vandplaner/vandraad/Sider/26012017TemadagomVandraadsarbejdetogvandraadspakke.aspx
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