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Gudenå-sag lander på ministeren bord
Danske Vandløb har fået sat gang i debatten om Gudenå-systemet, og det er nu kommet frem, at
miljøminister Lea Werdelin som en af de første opgaver her efter ferien skal tage fat på sagen.
Væsentligt er det, at kommunerne ikke kan blive enige om, hvor meget slam der skal oprenses, og
hvor meget grøde der skal skæres.
Problematikken kom for dagens lys, da Steen Rasmussen, suppleant til bestyrelsen i Danske
Vandløb, rejste sagen i medierne. Danske Vandløb efterlyser mere handling i forbindelse med
oversvømmelser af marker, haver og byområder. Monsterregnskyl og kloakseparering, hvor
regnvandet ledes ud i nærmeste vandløb, betyder mere vand i Gudenå og Nørreå, og Danske
Vandløb opfordrer til, at Randers Kommune skærer grøde mere end én gang årligt, for at få vandet
hurtigere ud i Kattegat, så det ikke når at skabe oversvømmelser på sin vej. Det gør eksempelvis
Viborg Kommune. De to andre kommuner, der er omfattet, er Silkeborg og Favrskov.

Jyllands-Posten 8. august 2019

Men Randers kommune siger nej og henviser til vandløbsregulativerne, og dermed rammes
landmænd, lodsejere og beboere langs åen.
”Vi vil gerne vide, hvad vi må gøre, og om der eventuelt skal ændres i vandløbsregulativerne, for at
vi kan gøre noget mere,” siger chef for Natur- og miljøafdelingen i kommunen, Nels G. Markussen.
Igen i år døjer man med oversvømmelser flere steder langs Gudenåen, især i Bjerringbro-området,
og det er et årligt tilbagevendende problem.

Forslag fra Høegh-udvalget
Netop kommune-samarbejde om vandløb var et væsentligt punkt i det forslag til en ny
vandløbslov, som et ekspertudvalg med tidligere minister Henrik Høegh i spidsen har fremlagt.
Danske Vandløb bakkede op om centrale dele af forslaget, men det er ikke lykkedes at få et forslag
til en ny vandløbslov præsenteret i Folketinget.

Til det siger Steen Rasmussen, der er suppleant til bestyrelsen i Danske Vandløb, i medierne:
”Det er en kæmpe skuffelse. Da Jakob Ellemann-Jensen kom til som miljøminister i maj 2018, blev
Venstre op til valget bange for at røre ved vandløbsloven. Den blev sat i bero.
”Jeg synes, at det er trist, at fire kommuner her i Midtjylland ikke kan blive enige om, hvad de skal
gøre, og så sender det videre til miljøministeren. Det er da ansvarsforflygtigelse så det vil noget,”
siger Steen Rasmussen.

Portræt af vandløbsformand
Få danske landmænd kan prale af et forenings-cv som den lollandske godsejer Helge DanneskioldSamsøe. Det skriver journalist og kommunikationschef Christian Ingemann i et portræt af
formanden for Danske Vandløb.
Den 37-årige indehaver af Øllingsøe Gods lidt uden for Søllested ved Nakskov har ansvaret for to
ansatte, 650 hektar landbrugsjord samt 165 hektar skov og er nok mest kendt som formand og
talerør for Danske Vandløb, fremgår det af portrættet.
”Vi landmænd bliver færre og færre, og vores stemme har derfor ikke længere den samme vægt.
Derfor er vi nødt til i sådan en sag at samarbejde med husejerne. Det handler kort fortalt om ikke
at få vores jorde eller huse oversvømmet”, som han formulerer det.

Rystet over mange fejl
Godsejeren ved i dén grad, hvad han taler om. Helge Danneskiold-Samsøe har selv haft bøvl med
forsumpede arealer og har kæmpet ihærdigt for at få så mange vandløb som muligt ud af
vandplanerne.
”Jeg er faktisk rimeligt rystet over de mange fejl, der indgår i statens vandløbsdata, og
vandrådsarbejdet har desværre haft trange kår i kommuner, hvor der ikke har været tid eller vilje
til at give de lokale åer et virkelighedstjek”.
Et eksempel er en sag fra Tølløse, hvor et okkerholdigt vandløb løber gennem et betonrør i fire
meters højde og alligevel fortsat betegnes som et naturligt vandløb og derfor indgår i
vandplanerne med krav om god økologisk tilstand.

Billede: De regulerer åen
Et andet eksempel er Ryde Å, der mange steder er rettet ud, og som længere nedstrøms består af
en gravet pumpekanal ud til en kunstig pumpestation. Alligevel afviser staten fortsat at kalde
vandløbet kunstigt. Man holder fast i betegnelsen stærkt modificeret, selv om Helge DanneskioldSamsøe i sine høringssvar har indsendt flere gamle fotografier fra Højreby Lokalhistoriske Arkiv,
der dokumenterer datidens gravearbejde.

Billeddokumentation – åen er gravet. Fra 1933.

Kæmper for at få vandløb ud af vandplaner
Næstformanden i Danske Vandløb, Ib W. Jensen, kæmper videre for, at der skal tages i hvert fald
6.000 kilometer vandløb ud af vandplanerne.
Set i et europæiske perspektiv har Danmark udpeget 9 procent af vandløbene i hele EU, men de
danske vandløb udgør kun en procent af vandløbene i EU. Med andre ord har Danmark udpeget ti
gange flere vandløb end man har i andre EU-lande, forklarer Ib W. Jensen.
Mange af vandløbene er gravede kanaler, som aldrig har været naturlige, og derfor vil de i en tør
sommer ikke kunne holde til en EU-kontrol simpelthen fordi der ikke er vand i dem, siger han.

Ib W. Jensen mener, at det er op ad bakke at få pillet de 6.000 kilometer vandløb ud af
vandplanerne, men det er et nødvendigt arbejde, der skal gøres, siger han.

Flere skal ind i vigtigt arbejde
Som det også fremgik af generalforsamlingen, er Danske Vandløb aktiv mange steder i landet og
udfører et stort arbejde for at få vandet ledt væk i en tid, hvor nedbørsmængderne stiger.
På generalforsamlingen opfordrede formanden, Helge Danneskiold-Samsøe til, at endnu flere
melder sig ind i Danske Vandløb. Medlemstallet er 13.245, og det stiger. Men det er også
nødvendigt for at skabe grundlaget for foreningens vigtige arbejde.
Læs mere på www.danskevandloeb.dk

Omtale af generalforsamlingen i Effektivt Landbrug.
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