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Nyhedsbrev – Juni 2016
Der har været stort aktivitetsniveau i Danske Vandløb siden generalforsamlingen. Vi startede med at
fordele arbejdsopgaver og gik derefter i gang med at kontakte en række politikere for at ”lobbyere” for en
klimatilpasset, forbedret vandafledningsevne i vores vandløb. Med andre ord: Vi har brug for en ny og
forbedret vandløbslov, hvor der også tages alvorligt hensyn til afvanding. Vi har her taget udgangspunkt
i lovforslaget - kaldet b69 – der blev fremsat af ”de blå partier” i forening under den tidligere regering.
Egentlig var b69 et vedhæng til landbrugspakken, men desværre kom den ikke med under den store
virak med at opnå enighed i blå blok om netop landbrugspakken.
Grundet uenighed i blå blok har regeringen derfor parkeret b69 indtil videre for at se, om de andre tiltag heriblandt hyrdebrevet - skulle bedre afvandingsforholdene.
Det er vi i Danske Vandløb ikke særligt trygge ved, da der stadig er vide rammer for tolkning rundt om i
kommunerne. Derfor lader vi ikke bare lige det lovforslag gå i glemmebogen og ved møder med politikere, bliver det hver gang trukket frem.

Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget
Den 20. april var Danske Vandløb til foretræde for udvalget for at prøve at gøde jorden forud for LA´s
forslag om 1. behandling af b69 i Folketinget den 26/4.
Vi synes, at vi havde mange gode argumenter og slides med for at skabe forståelse for de store problemer, en dårlig afvanding og vedligehold af vores vandløb medfører både for husejere, lodsejere og det
danske samfund. Det var imidlertid let at høre, at den røde side af udvalget mildest talt ikke brændte for
denne sag.
For øvrigt var spørgelysten fra udvalget god og et eller andet sted bundfælder der sig forhåbentlig nogle
af vores argumenter.
Bl.a. henviste vi til nogle af de emner, der var nedfældet i rapporten fra Natur og Landbrugskommissionen. Her står sort på hvidt: ”Vandløbsloven skal revideres med henblik på at sikre en tidssvarende og
sammenhængende forvaltning af vandløbene ud fra miljøhensyn, naturværdier, klimatilpasning og afvandingsinteresser”. Det er jo netop det, vi hele tiden har sagt, at man sagtens kan sikre en god og klimatilpasset afvanding samtidig med god natur og biodiversitet.
Af tal fra DMI kan vi også se, at nedbøren er steget fra ca. 650 mm i 1940 til i dag ca. 750 mm om året.
Alt efter, hvor man bor henne i landet betyder det, at vandafledningen skal være helt op til dobbelt så
stor nogle steder i 2050!

Side 2

Og det er ikke bare landbruget, der har problemer med den megen overskudsnedbør, der skal bortledes. Fra 2006 til 2014 er der i gennemsnit udbetalt mere end 2 mia. kr. til dækning af oversvømmelsesskader på bygninger og løsøre om året!
Den sidste svada til udvalget lød:
1. Klimaændringerne kræver en ændret og opdateret vandløbslov som fremtidssikrer afvanding.
2. Klimasikring af 3. generation af vandplaner fra 2021 til 2027 kræver udvikling af love og bekendtgørelser, såvel som udvikling af vejledninger og nationale retningslinjer for arbejdet.
3. Bedre afvanding er til fordel for både produktion, klima og miljø!

Høringssvar afgivet af Danske Vandløb
Vi fik desværre ikke mere tid end en god uge til at lave et høringssvar til en 104 sider lang rapport om
”Faglig udredning om grødeskæring i vandløb”. Det blev en meget hektisk uge.
Den lange rapport var trist læsning, hvor der side op og side ned står, hvordan man kan forbedre miljøet
og gerne indskrænke grødeskæringen, da det alligevel ikke alle steder hjalp noget! I kommissoriet stod
ellers, at ”ekspertudvalget”/forskergruppen skal beskrive, hvordan man kan forbedre afvandingen under
hensyntagen til miljøet! Det med afvandingen skriver de ikke noget om. Pengene for sådan en rapport er
smidt lige ud af vinduet! Rapporten er efter vores mening ubrugelig.
Vi fik lavet et 12 siders langt høringssvar, hvor vi havde rigtig mange kommentarer. Det er jo noget op
ad bakke, når et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til bedre afvanding inden for gældende
regler, kommer med anbefalinger, der udelukkende omhandler miljøet med en masse vendinger som ”at
undlade at slå grøde” og ”at begrænse både antallet af grødeskæringer og omfanget af grødeskæringen”. Dette fokus er så meget mere besynderligt, al den stund grødeskæring ikke foretages for at udvise
miljøhensyn. Grødeskæring har alene det formål at sikre afvandingen!
Her inden Folketingets sommerferie er der en række nye bekendtgørelser om vandløbsforvaltning, vi
skal tage stilling til, om vi skal indgive høringssvar på. Nogle af forslagene er rent administrative, mens
andre forslag skal granskes nøjere, inden vi afgiver høringssvar.

Danske Vandløb på Facebook
I øvrigt har Danske Vandløb nu også en facebookgruppe, der hedder Danske Vandløb med følgende
link:
www.facebook.com/danskevandloeb
Hver gang hjemmesiden danskevandloeb.dk opdateres, linkes der på facebook om nye opslag på
hjemmesiden.
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