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Græsukrudt skal også
bekæmpes i vårbyg
 Hussar Plus OD er det eneste ukrudtsmiddel der bekæmper 
både græsser og tokimbladet ukrudt i vårbyg 

// Hussar Plus OD sørger for, at marken ikke er grøn i bunden. 

//  Hussar Plus OD er mindre følsom over for lave temperaturer. 

//  Optimal behandling, når kornet har 3-5 blade.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Hør mere hos din konsulent eller læs mere på www.cropscience.bayer.dk

Ivan Kloster Jens-Richardt Thyssen Klaus Nielsen
 2429 9970 2810 4611 2894 2068

Lodsejere kritiserer kommuners 
vedligehold af vandløb
Lodsejere efterlyser ef-
fektiv kontrol af kommu-
nernes vedligeholdelse 
af åløb. Vandløbsmyndig-
hederne har i dag meget 
frit spil, lød kritikken på 
en generalforsamling i 
Danske Vandløb mandag.

Af Morten Ipsen
40 75 76 96 - mip@effektivtlandbrug.dk

Der er for lidt kontrol af vand-
løbsmyndighederne, når de 

skal overholde deres lovmæssige for-
pligtelse til at sørge for vedligehold 
af vandløb.

Sådan lød kritikken fra flere sider 
på Danske Vandløbs generalforsam-
ling mandag eftermiddag. 

- Vi oplever mange steder, at regu-
lativet ikke er overholdt, så vandspej-
let stiger, og der er for dårlig dræning. 
Lodsejere og vandløbsmyndighe-
derne har simpelthen en forskellig 
opfattelse af, om regulativet er over-
holdt eller ej, lød det fra en deltager-
ne, Lars O., forud for generalforsam-
lingen, hvor viceformand i Landbrug 

& Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, 
var inviteret til at holde et indlæg om 
organisationens forsøg på at påvirke 
en kommende vandløbslov i den rig-
tige retning.

Thor Gunnar Kofoed er helt enig i, 
at situationen er uholdbar.

- Det er ligesom med spildevand. 
Der er ikke nogen, der kontrollerer 
kommunerne, om deres tolkning af 
regulativerne er rigtige eller forkerte, 
lød det fra Thor Gunnar Kofoed, in-
den han fortsatte:

- Vi har været oppe at sejle på Gu-
denåen ved Randers, hvor vi kunne 
se, at det er åbenlyst, at regulativer-

ne ikke er overholdt, og hvor kom-
munen siger, at det er de, og de kan 
ikke gøre noget, osv. Det er de ting, 
vi forsøger at bringe videre ind til 
ministeren, hvor vi siger, at der er 
nødt til at være et andet værktøj 
til for eksempel de lodsejere, der 
bor langs med vandløbene, og som 
åbenlyst kan se, at vandet står oppe 
på græsplænen, hvor det skulle have 
stået en halv meter længere nede 
eller lignende.

Forhåbning til KL
Thor Gunnar Kofoed fastslog, at 
Landbrug & Fødevarer har drøftet 

situationen med Kommunernes 
Landsforening (KL), som derfor er 
klar over problemstillingen.

- At der så sidder nogle medarbej-
dere i de forskellige kommuner og 
holder fast i en eller andet gammel 
(tolkning, red.), det er vi nødt til at 
tage hånd om. Og der håber vi, at 
KL vil være med på den rejse, for 
vi er nødt til at få vandløbene til at 
transportere vand, lød det fra vice-
formanden.

En anden deltager, lodsejer Hans 
de Neergaard, mener, at et de helt 
store problemer er vandløbsmyndig-
hederne selv.

- De har egenkontrol. Det vil sige, 
at der er ikke kontrol fra en over-
stående part udover, hvis der skal 
køres en sag ved domstolen. Og 
det er en meget krævende og svær 
proces for den enkelte lodsejer. 
Så vandløbsmyndighederne har 
meget frit spil omkring vedlige-
holdelse, lød det ærgerligt fra Hans 
de Neergaard under generalfor-
samlingen.

Sager på vej
Han nævnte Gudenåen som et ek-
sempel, hvor situationen nogle ste-
der er låst fast.

- Det er en uheldig situation, og vi 
er nødsaget til at få statueret nogle 
eksempler ved enten et klagenævn 
eller domstole, som kan danne præ-
cedens.

- Men nu er der nogle lodsejere, der 
er kommet derhen, hvor de ønsker at 
statuere et eksempel. Og dem støtter 
vi fra Danske Vandløbs side i deres 
sag, selvom det vil tage år, og det vil 
være en bekostelig affære…..Det er 
sørgeligt, at lodsejerne er nødt til at 
gå til domstolene for at bevare deres 
værdier og natur, tilføjede Hans de 
Neergaard.  

Valg til bestyrelsen blev foretaget 
efter Effektivt Landbrugs deadline.

- Et de helt store problemer er 
vandløbsmyndighederne selv, lød det 
fra lodsejer Hans de Neergaard, der 
her ses under generalforsamlingen, 
som blev gennemført online. Skærm-
dump

Viceformand i L&F, Thor Gunnar  
Kofoed, er helt enig i kritikken.  
- Det er ligesom med spildevand. Der 
er ikke nogen, der kontrollerer kom-
munerne, om deres tolkning af regu-
lativerne er rigtige eller forkerte, sag-
de han. Skærmdump

Helge Danneskiold-Samsøe, der er 
formand for Danske Vandløb, havde 
ligesom flere af de andre deltagere 
på generalforsamlingen fokus på 
kommunernes manglende vandløbs-
vedligeholdelse. Skærmdump


