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Danske Vandløb (DV) er blevet opmærksom på, at ikke alle vandløbslav er høringsberettigede til vandløbssager i deres kommune. Det skal man ved henvendelse til sin kommune selv sørge for at blive.
Det er også vigtigt at sørge for kommunikation og møder med sin kommune, så man kender hinanden
(det gør de fleste også allerede) – særligt nu, hvor mange kommuner er ved at lave regulativændringer.

DV er løbende i dialog med Naturstyrelsen – nu under det nye navn SVANA (Styrelsen for Vand og Natur) om placering af de nye målestationer i vandløb. De 100 af dem skal være tættest muligt på udløb til
havet – dog garanteret for ikke at være påvirket af havet ved lav- og højvande.
Det er meget spændende, hvad der kommer ud af det. Sammen med de allerede eksisterende målestationer vil der fra 2017 være målinger i ca. 65 pct. af vandløbene.

Den af Fødevareministeren nedsatte grødeskæringskommission skulle ifølge kommissoriet komme med
anbefalinger på, hvordan man kan forbedre afvandingen ved hjælp af grødeskæring uden at forringe
natur og biodiversitet. Der er kommet en vældig lang rapport, hvor man kun beskriver, hvordan man
ifølge kommissionen kan forbedre naturen. Intet om forbedret afvanding, ja nærmest det modsatte, da
man mener, at grødeskæring ofte ikke hjælper på afvanding, men skader naturen.
DV har skrevet til ministeren, hvor vi gør opmærksom på, at grødeskæringskommissionen slet ikke har
fulgt det kommissorium, de fik, og ville gerne have hans kommentar til det.
Han svarer lidt undvigende, men lover, at der kommer en ny grødeskæringsvejledning ”til efteråret”. Vi
er spændt på at se, hvad der kommer til at stå i den.

DV arbejder stadigvæk med at gøre det lettere at klimasikre afvandingsevnen i vore vandløb. Det betyder, at vandløbene skal kunne rumme og transportere mere vand end i dag. Efter GEUS´ beregninger er
der flere steder i landet behov for 50 til 100 pct. større kapacitet i 2050, end det vandløbene i dag er
dimensioneret til.
Vi prøver at få et møde i stand med ministeren om emnet. Vi er for nyligt blevet lovet snarligt godt nyt på
vandløbsområdet.
Der er også god dialog med Kristian Pihl Lorentsen (V) om vandløb og afvandingsproblemer.

Side 2

DV vil også gerne opfordre de enkelte vandløbslav rundt i landet til at tage kontakt til grundejerforeninger, andre bredejere eller naboer i området. Måske kan vi få dem som medlemmer, og jo flere vi er, des
stærkere bliver vi! For grundejerforeninger er der jo et lavt kontingent per medlem.
På Fyn deltager DV også ved kommunernes udarbejdelse af nye regulativer. Her kan vi hjælpe med råd
og vejledning og naturligvis lobbyarbejde for at sikre en god afvanding. Det kan sagtens lade sig gøre – i
modsætning til hvad nogle tror - at sikre både afvanding og natur.
Det har for i øvrigt flere gange netop vist sig, at en oprensning af gammelt slam i vandløb uden særligt
meget fald giver bedre mulighed for fisk og vanddyr efterfølgende.

Lige nu pågår arbejdet i SVANA med at udarbejde kommissorium til de vandråd, der skal nedsættes for
at få en bedre klassificering af mindre vandløb. Cirka 8500 km mindre vandløb skal gennemgås, og
mange af dem udtages (dog ikke højt målsatte). Når arbejdet omkring årsskiftet forhåbentligt kommer i
gang, så er det vigtigt, at de enkelte vandløbslav er parate til at få indflydelse i vandrådene. Vi forventer
nogle retningslinjer for, hvornår et vandløb som udgangspunkt er med eller ude af vandplanerne. Det
kan være noget med fald under en vis promille og den nuværende økologiske tilstand.
Det anbefales også, at vandløbslavene nu anbefaler kommunerne at bruge eventuelle midler på vandløbsrestaurering på de større vandløb, så man ikke kolliderer med eventuelle kommende beslutninger.
I forbindelse med vandløbsrestaureringer er virkemidlet dobbeltprofil desværre taget ud – måske fordi
tilskud til dette virkemiddel ikke må tages i landdistriktsmidlerne. Dette vil vi få undersøgt nærmere i
SVANA.
L&F er også aktiv i denne sag.
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