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Generalforsamling
Ved generalforsamlingen 20. marts i Centrovice var der godt 50 deltagere. Vicedirektør i Naturstyrelsen,
Thomas Bruun Jessen indledte med at orientere om resultaterne af Vandløbsforums arbejde og lagde
op til diskussion om vandrådenes arbejde. Han blev mødt af hård kritik fra de fremmødte i Vissenbjerg,
og der blev stillet en række konkrete spørgsmål, som viste, at utilfredsheden med arbejdet med
vandplanerne er udbredt. Vicedirektøren fastholdt, at embedsmændene blot har båret de fuldt ud
belyste sager frem på ministrenes bord. Spørgelysten var stor og emnerne mange, så den ene time, der
var sat af, blev til to. Stor tak til Thomas Bruun Jessen for postitiv deltagelse og tilkendegivelse af, at
han gerne kommer igen.
Afgående formand, Jens Myhren holdt herefter bestyrelsens beretning og orienterede om arbejdet i det
forgangne år. Danske Vandløb har udsendt syv nyhedsbreve om aktiviteterne, der også har omfattet
deltagelse i Vandløbsforum. Der er desuden arbejdet med af få politisk indflydelse, og foreningen har
eksempelvis haft møder med fem miljøordførere og en række folketingspolitikere. Han glædede sig over
stigende medlemsopbakning. Fremgang i medlemstallet på omkring 20 procent betyder, at foreningen
nu bakkes op af 9026 medlemmer. Generalforsamlingen takkede Jens Myhren samt Lars Palle og
Torben Bang, der alle valgte ikke at genopstille, for deres store arbejde for Danske Vandløb.

Vandløbsforum
Vandløbsforum var nedsat med det formål at forbedre det faglige grundlag forud for vandløbsindsatsen i
næste planperiode. Vandløbsforum bestod af fem arbejdsgrupper, hvoraf gr. 1-4 vedrørte forberedelsen
af anden generations vandplaner, mens gr. 5 omhandlede vandløb generelt, herunder vandløbsloven.
Der kan findes meget mere materiale om dette på diverse hjemmesider, og der er brugt rigtig mange
timer på dette arbejde. Også fra Danske Vandløbs side. Generelt kan man nok sige, at udbyttet har
været sparsomt, da konklusionen i en del af grupperne har været noget i stil med: det ikke har været
muligt for arbejdsgruppen at opnå enighed. Således er indflydelsen begrænset. Det vil vi prøve at undgå
bliver gentaget i vandrådene.

Vandråd
Næsten alle 23 vandråd har haft deres første møde. Danske Vandløb er stort set repræsenteret i alle.
Der, hvor vi ikke er repræsenteret, er der til gengæld rigtig mange lokale vandløbslav med. Vi holdt den
2. april et kort aftenmøde sammen med Bæredygtigt Landbrug for at klæde deltagere i vandrådene på til
arbejdet. Agronom Jan Hjeds havde forberedt 2 timers intensiv information, som ligger tilgængeligt på
DVs hjemmeside. Stor tak til Jan Hjeds for en inspirerende og brugbar aften.

Side 2

Vi vil gerne give 4 gode råd til deltagere i de 23 vandråd – find notater og diverse materialer på DVs
hjemmeside under Vandråd:
1. Det er vigtigt at prøve på at blive enige i vandrådet om anbefalinger til indsats. KUN derved vurderes
det, at der opnås indflydelse, idet Naturstyrelsen vil have svært ved ikke at følge anbefalingerne. Forklar
afvandingsbehov og vær lydhør over for andre interessenters behov.
2. Handlemulighederne omfatter også identifikation og prioritering af de mest egnede
indsatsstrækninger. Det er strækninger med små konsekvenser, og strækninger med gode hældnings-,
strømnings- og bundforhold (grus og sten). Start med de største vandløb – det giver også mest mening i
forhold til fisk.
3. Handlemulighederne omfatter også KLASSIFIKATION af vandløb. Det er vandrådene, der kan
foretage den endelige klassifikation af vandløb som kunstige eller stærkt modificerede (se notatet om
opfølgning på Vandløbsforums arbejde på hjemmesiden). Det er meget vigtigt at udnytte muligheden for
at få alle de kunstige og stærkt modificerede vandløb korrekt klassificeret – også for fremtidige planer.
4. Handlemulighederne omfatter endelig valg af virkemidler. Her bør hentes hjælp i det nye notat fra
Carsten Tilbæk Petersen og Hans Chr. Bruun Hansen, Københavns Universitet (DVs hjemmeside): Vi
bruger IKKE virkemidler med vandspejlshævende effekt, hvis der er dyrkningsarealer,
afvandingsinteresser eller fare for stuvning til vigtige strækninger opstrøms. Der er ingen pligt til at
vælge det billigste virkemiddel. Man skal vælge det mest egnede, som kan sikre fuld målopfyldelse for
alle 3 miljømål. Virkemiddelkatalogets omkostningseffektivitet er et skøn og skal bruges med omtanke.
Læs evt. leverancen fra Vandløbsforums arbejdsgruppe 3, hvor vi anbefaler dobbeltprofil og miniådal
som de bedst egnede virkemidler. Sandfang og plantning af træer er også brugbart. Ser man på de 15
mulige virkemidler der netop er meldt ud i denne uge, tyder meget på at det vil være ’Udskiftning af
bundmateriale’, ’Plantning af træer’ samt ’Sandfang’ der vil finde mest anvendelse da disse er sat til den
klart laveste pris. Disse 3 virkemidler kan også implementeres uden vandstandshævende effekt, så det
er fint.

Vækstaftalen
Danske Vandløb har rost vækstaftalen fra uge 14, da aftalen indebærer, at reduceret grødeskæring ikke
længere kan bruges som indsats i vandrådenes arbejde. Derudover må hensigten om, at
indsatskravene fremover IKKE må forsumpe landbrugsarealer smitte af i alle vandråds
handlemuligheder og handlinger. Det er en historisk aftale fra et bredt folketing, som vi ser meget postivt
på.

God arbejdslyst i vandråd og vandløbslav hele landet.

Torben Heisel
Danske Vandløb

