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Kære Torben Heisel
Tak for dit brev om grødeskæring og oversvømmelsen i Nordjylland sidste år.
Det var chokerende at se veje blive revet væk og byområder blive oversvømmet i
forbindelse det voldsomme sky brud i Nordjylland tilbage i oktober 2014.
Det var derfor også kærkommet, at Per Clausen ved samråd den 15. januar 2015
gav mig mulighed for at give udtryk for min forståelse for de mennesker, der blev
berørt af sky bruddet, og samtidig kunne uddybe problematikken og regeringens
indsatser over for disse hændelser i fremtiden.
Regeringen har sammen med kommuner og forsyninger, virksomheder og borgere
igangsat væsentlige initiativer, som gerne skulle sikre os mod oversvømmelser i
fremtiden. Det er eksempelvis sket med aftalen om kommunale
klimatilpasningsplaner, med muligheden for udtagning af landbrugsjord via
naturplanindsatsen, med muligheden for at vandforsyninger kan medfinansiere
indsatser i vandløb og med den teknologiudvikling og iværksættelse af initiativer
under det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)
samt projekter som "Vandet fra landet".
Rambøll konkluderede i deres notat og medfølgende beregninger omkring
oversvømmelserne i Nordjylland i 2014, at hverken øget grødeskæring eller
udvidelse af vandløb ville kunne have forhindret oversvømmelserne, fordi der var
tale om en ekstrem nedbørshændelse.
Dermed ikke sagt at grødeskæring ikke har betydning for sikring af afv anding af
nedbør, for det er jeg helt enig i, at det har. Og jeg er også helt enig med dig i, at
fagligheden er vigtig, når vi debatterer og træffer beslutninger om disse forhold.
Jeg vil derfor også gerne kvittere for synspunktet om, at vi alle i den videre debat
skal være påpasselige med brug af den faglige viden, som er til rådighed. Det er jeg
helt enig i.
Samtidig synes jeg dog også, det er væsentligt at understrege i denne
sammenhæng, at hvis vi skal undgå, at der overhovedet sker oversvømmelser ved
ekstreme nedbørshændelser, som dem vi så i Nordjylland, så viser Rambølls notat,
at det kræver en helt anden omfattende indsats, som rækker langt ud over
vedligeholdelse af selve vandløbet. Og det synes jeg egentlig også, at
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Naturstyrelsen har gjort fint rede for i artikel i Effektivt Landbrug den 25. april og
svar af 2. maj på indlæg af Landbrug og Fødevarer.

Med venlig hilsen
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