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Status 2014
Danske Vandløb har i 2014 fortsat haft medlemsfremgang, og vi er nu over 10.000 medlemmer. Tak til
alle for deres opbakning til Danske Vandløb og velkommen til nye medlemmer. Hvis alt går efter planen,
kan vi også snart byde velkommen til en eller flere grupper fra Parcelhusejernes Landsforening. Jo flere
vi er, jo stærkere står vi.
Siden sidst har vi etableret et formelt samarbejde med F&P (Forsikring & Pension) da vi har rigtig
mange sammenfaldende interesser. I den forbindelse deltog Danske Vandløb i to stormøder på
Sjælland, hvor alle kommuners medlemmer af Teknik og Miljøudvalg var inviteret. F&P havde inviteret til
møderne. Der var fokus på klimaforandringer, og hvad det betød for afvanding og potentielle skader for
husejere. Selvom tre møder vest for Storebælt blev aflyst pga. sammenfald med andre møder, var de
gennemførte møder en stor succes. Danske Vandløb ser frem til det fortsatte samarbejde med F&P.

Vandplaner påklaget
Regeringens vandplaner, som blev offentliggjort i oktober med fem års forsinkelse, og efter at 7.000
høringssvar ikke blev taget til efterretning, bør erklæres ugyldige i deres helhed.
Vi har i Danske Vandløb gennemgået regeringens forslag grundigt og har på den baggrund påklaget
vandplanerne på vegne af alle medlemmer.
Naturstyrelsen har undladt at konsekvensvurdere. Vandløb er fejlklassificeret, der tages ikke hensyn til
afvandingens vigtighed, og miljømålene er urimeligt høje. Dertil kommer, at der ikke er proportionalitet
mellem indsats og udbytte eller mellem tab og samfundets nytte. Det betyder, at lodsejerne påføres
betydelige tab uden en rimelig gevinst for vandløbsmiljøet.
Vi henviser til, at vandplanerne er præget af en række alvorlige fejl i selve tilblivelsesprocessen. Vi
sætter spørgsmålstegn ved det faglige grundlag og metodevalget og gør dermed opmærksom på
alvorlige tilblivelsesmangler, som betyder, at vandplanerne bør erklæres ugyldige.
Hele klagen kan findes på vores hjemmeside, og vi har gjort opmærksom på den i diverse medier.

Kursus/seminar
Det lovede kursus i slutningen af 2014 har vi måttet rykke lidt af tidsmæssige årsager. Således
gennemføres der nu 2 kurser i marts 2015 i hhv. uge 11 i Jylland og uge 12 på Sjælland med fokus på
krav til fremtidens vandløb. Eksterne indlægsholdere fra GEUS, KU, VFL m.fl. vil belyse, hvordan vi selv
kan kontrollere vore vandløbs vandafledning, gennemgå hvad der kommer til at foregå ved de
kommende regulativopdateringer, klimaeffekter på vandløbsafstrømningen samt klimaændringer i
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relation til fremtidens jordbrug. Programmet kan snart ses på vores hjemmeside, og der vil blive sendt
invitation ud til alle medlemmer i god tid.

Generalforsamling 5. marts 2015
Som tidligere annonceret afholdes generalforsamlingen torsdag d. 5. marts kl 13 hos Centrovice i
Vissenbjerg. Der vil være en time indledningsvist med et eksternt indlæg, som vi i år vil holde med
fagligt fokus. Kl 14 vil selve generalforsamlingen blive indledt med bestyrelsens beretning, økonomi,
diverse valg mm. Der kommer naturligvis en særskilt indkaldelse ud, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
Afslutningsvis vil vi gerne igen opfordre til at prøve vores VandløbsApp, der giver en fantastisk mulighed
for at gemme stedspecifikke billeder med tilhørende kommentarer og efterfølgende se det hele i et
fælles GIS (Geografisk Informations System) på computeren på kontoret. Det hele er helt gratis for vore
medlemmer og kan findes på Google Play og App Store. Prøv det evt. af i julen.
Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i 2015.
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