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Nyhedsbrev – December 2017
Så kom ekspertudvalgets rapport og anbefalinger til en ny og tidssvarende vandløbslov. Danske Vandløb har deltaget i 3 møder med ekspertudvalget og er kommet med spørgsmål og indspil til udvalget.
Umiddelbart ser anbefalingerne overvejende positive ud, set med vore øjne.
Det 12 mand store udvalg bl.a. med repræsentanter fra universiteterne og Seges anbefaler et nyt §3 tjek
af vandløbene for at få retvisende udpegninger. Det foreslås også, at vandløbene skal deles i 3 grupper
alt efter afvandingskrav og natur/miljøkrav. Klasse 1 er vandløb med særlige naturinteresser, klasse 2
vandløb med øvrige naturinteresser og klasse 3 vandløb, der primært har afvandingsinteresser. Den
sidste klasse foreslår de privatiseres. Ved klasse 1 forestiller man sig mulighed for særlige ”natur hotspots”, hvor natur og biodiversitet er meget vigtigt.
En anden anbefaling er, at kommunerne forpligtes til i fællesskab at udarbejde helhedsplaner for de
samlede vandsystemer.
En meget vigtig anbefaling er, at alle regulativer skal have beskrevet vandføringsevnen i liter per sekund
og så skal vandføringsevnen på sigt kontrolleres. Her forestiller man sig brug af moderne teknik med
droner og beregningsprogrammer, der her og nu kan fortælle om regulativerne er overholdt.
Vandløbsloven skal revideres og suppleres med en vejledning.
Ved vandløbenes udløb til fjorde og kyster har der mange steder været problemer med tilsanding. Her
skal kommunen fjerne sandet, ligesom man gør ved tilsanding af sejlruter.
Flere gange bliver det også nævnt, at man forestiller sig, at kommunerne skal arbejde sammen med
forsyningsselskaberne.
Der, hvor vi er lidt bekymrede, er omkring ”deponering af vand midlertidigt i baglandet, når det er det
mest kosteffektive”! Vi vil klimasikres ligesom byerne skal det! Vi vil ikke druknes, for at byerne skal skånes.
Selvfølgelig kan der være ådale, hvor det er muligt midlertidigt at deponere vand ved store nedbørsmængder mod betaling, og uden at det skader de øvrige marker.
Belært af tidligere aftaler med myndighederne er vi dog lidt på vagt her.

Side 2

Ellers ser det meste altså ud til at være forbedringer for afvandingen i forhold til nuværende vandløbslov.
Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle af Danske Vandløb.
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