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Nyhedsbrev – December 2018
Kære medlemmer
Som I sikkert véd, er revisionen/vedtagelsen af Vandløbsloven udskudt til efter det kommende folketingsvalg, som finder sted i første halvdel af 2019.
Den oprindelige plan gik ud på, at den nye lovgivning skulle være på plads i dette efterår, så nu bliver
det spændende at se, om den bliver realiseret efter valget, eller om den endnu en gang bliver udskudt.
Når arbejdet går i gang, er vi i foreningen klar til at yde rådgivning og praktisk bistand til vores medlemmer med de spørgsmål og problemer, der måtte dukke op i forbindelse med høringer osv.
I kraft af vores gode kontakter til Folketingets politikere kan vi påvirke processen. Vi har haft stor glæde
af at tage dem med til besigtigelse af vandløb og efterfølgende haft dem med til møder i deres respektive valgkredse. Det er vores fornemmelse, at politikerne har lært noget af at komme ud i marken, og at
de er lydhøre over for vores organisation og vore medlemmers problemstillinger.
Blåt Fremdriftsforum – vandområdeplaner 3
Fra Blåt Fremdriftsforum under Miljøstyrelsen, hvor jeg deltager sammen med vores næstformand, er vi
orienteret om arbejdsprogrammet for tredje generations vandplaner. Programmet kommer i høring fra
22. december 2018 og 6 måneder frem. Derefter kommer der en revideret basisanalyse og udkast til
væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver i 6 måneders høring fra 22. december 2019. Dette skal så
føre frem til, at Vandområdeplaner 3 skal komme i høring 22. december 2020, og dermed vil de endelige
Vandområdeplaner 3 kunne offentliggøres 22. december 2021, så det er en ganske omstændelig proces. På et af de senere møder holdt jeg et indlæg om dobbeltprofiler og omfartsvandløb for at sikre, at
der bliver plads til begge dele i de kommende vandområdeplaner og den kommende vandløbslov. Vi
havde nemlig en situation i de forrige vandplaner, hvor vi kunne udpege strækninger til miniådale og
dobbeltprofiler, og efter at de blev vedtaget i vandrådene, blev de pludselig bagefter slettet politisk, da
der tilsyneladende ikke var penge til de to typer projekter. Den situation skulle nødigt gentage sig, da der
er tale om et par fortrinlige virkemidler til at klare den øgede nedbør.
Faglig referencegruppe for vandplanlægningen
I ”Den faglige referencegruppe for Vandplanlægningen”, som er et udvalg under Miljø- og Fødevareministeriet, repræsenterer Ib W. Jensen DV. Her går vi fagligt i dybden med alle de tiltag, vi hele tiden bliver
udsat for i vandplanlægningen. Vores indsats i dette udvalg er rigtig vigtig, bl. a. fordi der ikke er ret
mange i gruppen, der deler vores interesser, så vi må kæmpe for vores synspunkter her.
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En stor opgave i Faglig Referencegruppe er at få accept af, at god vandafledning godt kan forenes med
god økologisk tilstand, hvis der er lidt fald. Uden fald er god økologisk tilstand ikke en mulighed.
Vi forsøger til stadighed under møderne med de grønne organisationer at komme frem til en fælles forståelse for udfordringerne i vandløbene. Herunder især klimaforandringernes betydning for dimensioneringen og vedligeholdelsen af vandmiljøet. I skrivende stund kan konstateres, at mange vandløb stadig
har væsentlig mindre vandføring end i et nedbørsmæssigt normalår, så derfor er det p.t. op ad bakke
med at få parterne til at indse behovet for at tage højde for den stigende nedbørsmængde.
Reviderede bekendtgørelser i høring – frist 25. januar 2019
Primo december udsendte Miljø- og Fødevareministeriet et ”Udkast til reviderede bekendtgørelser” i høring med høringsfrist 25. januar 2019. Dette udkast er udløber af vandrådenes arbejde i 2017, hvor
mange vandråd i enighed foreslog specifikke – især mindre – vandløb udtaget af vandplanerne. Nu kan
deltagerne i disse vandråd så konstatere, at vandløbene ikke er udtaget.
Derfor har Landbrug og Fødevarer udarbejdet en fin guide til indsendelse af høringssvar for at få flere –
især mindre vandløb under 10 km 2 opland – udtaget af vandplanerne. Danske Vandløb skal opfordre
medlemmerne til at indsende høringssvar, så mange flere end de foreslåede 1000 km vandløb udtages.
Gode naturlige vandløb vil vi gerne have med i vandplanerne, da disse kan give liv til flora og fauna i
større vandløb, men det giver ikke mening at have de små - og i år ofte udtørrede - vandløb med i det
fremtidige arbejde med vandplanerne.
Her skal man huske: At et vandløb bliver udtaget af vandplanerne betyder ikke, at vandløbet ikke skal
vedligeholdes, men at det ikke med ”vold og magt” skal fyldes op m. sten og gydegrus for at opnå en
(uvis) god økologisk tilstand. Det vil stadigvæk skulle vedligeholdes og grødeskæres.
Der foreligger et landkort med de enkelte vandløb og indsatserne indtegnet, og vi opfordrer jer til at nærstudere kortet i de enkelte områder for at se, hvilke indsatser der påregnes. Kortet findes her (det tager
tid at loade): http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=hoering-vandraad-2018
Links til Danske Vandløbs hjemmeside med beskrivelse af høringen og guiden til indgivelse af høringssvar findes her: https://danskevandloeb.dk/aktuelt/hoeringssvar/20181217-hoering-smaa-vandloeb
Bestyrelsen har gjort en stor indsats i relevante fora for at fremme opmærksomheden på behovet for at
tilpasse regulativer m.v. til fremtidens krav til vandafledning som følge af øget nedbør og afledning fra
forøgede befæstede arealer og rensningssystemer.
Foreningen Danske Vandløb
Ved udgangen af året repræsenterer foreningen 13.389 personer, som enkeltpersoner eller som medlemmer af en landbrugsforening, et vandløbslav eller grundejerforening, pumpelag og lignende. Det er
en fremgang på ca. 1.000 i forhold til året før. Medlemstallet er med til at sikre foreningens gennemslagskraft og vi glæder os altid til at byde velkommen til nye medlemmer. Vi skal hermed tilskynde vores
medlemmer til at udbrede kendskabet til Danske Vandløb mest muligt. Kontingentet udgør kun kr. 25 for
organiserede erhvervsdrivende medlemmer og kr. 8 for organiserede private grundejere. Enkeltpersoner
betaler minimumskontingentet kr. 250 årligt.
Her er syv gode grunde til at blive medlem af foreningen Danske Vandløb:
•

DV er resultatet af et nyt og utraditionelt ”partnerskab mod oversvømmelser” mellem husejere og
landmænd.
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•
•
•
•
•
•

DV samler vandløbsforeninger, landbrugsforeninger, grundejerforeninger, pumpelag og hus- og fritidshusejerforeninger til fælles indsats mod de ødelæggende oversvømmelser.
DV arbejder for at lede vand væk fra byerne, uden det oversvømmer landbrugsjord.
DV støtter jer over for ”systemet” i kampen mod de ødelæggende oversvømmelser.
DV arbejder på at få politikerne til at droppe planerne om at begrænse eller stoppe oprensningen af
5.300 km vandløb i Danmark.
DV ser det som en af sine hovedopgaver at overbevise politikerne og vandløbsmyndighederne om,
at den planlagte vandløbsindsats skal laves om.
DV giver jer en enestående mulighed for at udveksle erfaringer med de mange, mange andre,
der også er ramt af ødelæggende oversvømmelser som følge af forsømmelig forvaltning.

DV som organisation er demokratisk opbygget og på generalforsamlingen, der næste gang afholdes
torsdag d. 7. marts 2019 i Centrovice, har alle medlemmer mulighed for at blive hørt og derved gøre
deres indflydelse gældende. Mød talstærkt op.
Program for generalforsamlingen vil blive tilsendt og offentliggjort senere.

Med venlig hilsen og ønsket om en god jul samt et godt nytår
Helge Danneskiold-Samsøe
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