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Skelsættende beslutningsforslag
Torsdag den 26. marts kan gå hen og blive en skelsættende dato. Den dag fremsatte V, DF, LA og KF
et meget spændende beslutningsforslag i Folketinget, der skal rydde op i gamle vejledninger og på sigt
også vandløbsloven. Følgende er fremsat:
»Folketinget opfordrer regeringen til hurtigst muligt at præcisere reglerne omkring
vandløbsvedligeholdelse, så det fremgår tydeligt, at vandløb tjener afvandingsformål og derfor skal
vedligeholdes i det omfang, som regulativerne foreskriver af hensyn til at undgå forsumpning af
sommerhusområder, beboelsesområder, landbrugsjord etc. med store værditab og tabt indtjening til
følge.«
»På lidt længere sigt opfordres regeringen til iværksætte en revision af lovgivningen, så det bliver muligt
at tilpasse vandløbenes vandføringsevne, så forsumpning af og skader på sommerhusområder,
beboelsesområder, landbrugsjord etc. undgås.«
Danske Vandløb bakker fuldt op om dette forslag og glæder sig til, at forslaget efter et sandsynligt
regeringsskifte vil blive vedtaget i Folketinget. Danske Vandløb har i længere tid netop påpeget disse
udfordringer og også været en lille smule med i kulisserne ved tilblivelsen af beslutningsforslaget. Stor
tak og tillykke til alle 7 involverede politikere.

Generalforsamlingen
Danske Vandløb afholdt generalforsamling hos Centrovice i Vissenbjerg den 5. marts med omkring 50
deltagere. Vi sagde farvel og tak for en god indsats til Peter Poulsen, Djursland, og bød velkommen til
Hans de Neergaard, Midtjylland, som ny i bestyrelsen.
I bestyrelsens beretning blev nogle af de mange udfordringer berørt. Det er en lang og sej kamp at få
vandløbsmyndighederne til at ændre adfærd og indstille sig på nye tider med klimaudfordringer og
markant mere nedbør. Miljøministeriet opfordrer direkte kommuner til at lade vandløb gro ind i en ny
tilstand, som så efterfølgende ikke kan ændres. Det sker i et notat, som Miljøministeriet har udsendt
som inspiration for vandløbsmyndighederne, når de skal lave vandløbsregulativer. Heraf fremgår, at hvis
et vandløb gennem lang tid ikke er blevet vedligeholdt og derfor i væsentlig grad har ændret tilstand i
forhold til den tilstand, der er fastsat i regulativet, kan en genoptagelse af tidligere tiders vedligeholdelse
og dermed en genopretning af den tidligere tilstand have karakter af regulering, der kræver både
tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Notatet er fra juni
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2007, men det bruges fortsat. Miljøministeriet bør revidere notatet, for det er utroligt, at
vandløbsforvaltning er baseret på disse holdninger.
Danske Vandløb har været aktiv i medierne i debatten om klimaforandringer og oversvømmelser rundt
omkring i landet. I beretningen blev der givet mange eksempler på dette. Afslutningsvis blev det slået
fast, at debatten fortsætter, og Danske Vandløb fortsætter kampen for alle medlemmer. Der var
efterfølgende en god debat med mange gode forslag. Blandt andet blev det foreslået, at DV skal mande
op på den juridiske side, og det vil sammen med andre gode ideer blive analyseret nærmere.

Seminar
I ugerne efter generalforsamlingen afholdt Danske Vandløb 2 velbesøgte seminarer i henholdsvis
Søften med 50 og Sorø med 75 deltagere. Overskriften var som bekendt ’krav til fremtidens vandløb’, og
deltagerne fik en god cocktail af viden med hjem. Først nye forskningsresultater, der underbygger det
alle landmænd ved – dårlig afvanding koster udbytte. Det var professor Kristian Thorup-Kristensen fra
Københavns Universitet, der kom med det spændende indlæg. Han fremhævede blandt andet, at
kornafgrøder (enkimbladede afgrøder) er særligt følsomme for vandmætning på grund af deres
trævlerodsystem og viste eksempler på, at rødder kan gå i flere meters dybde.
GEUS var respræsenteret med hhv. professor Jens Christian Refsgaard og Torben O. Sonnenborg for
at fremlægge de resultater, som DV længe har fremhævet og gjort opmærksom på. At klimaforandringer
gør, at vandføringsevnebehovet øges med en faktor 1,5 i gennemsnit på landsplan. Det var godt at få
bekræftet, at udfordringen er reel, selvom det også blev fremhævet, at der er stor usikkerhed på deres
resultater. Usikkerheden rokker bare ikke ved, at trenden stadig er helt sikker opad.
Kristian Vestergård fra KV-Miljøformidling kom med et praktisk bud på, hvordan man som lodsejer selv
kan kontrollere, om et regulativ er overholdt. Det er ikke altid ligetil, og vi fik bekræftet, at kontrol af, om
et regulativ er overholdt, i princippet altid foretages med den forudsætning, at vandløbet er grødefrit –
uafhængig af regulativtype. Dette er bestemt problematisk og noget som DV arbejder videre med.
Steen Laursen fra SEGES afsluttede med at gennemgå, hvad man som lodsejer skal være særlig
opmærksom på i forbindelse med nye regulativer, som mange steder er under udarbejdelse. Netop
problemet med kontrol på basis af grødefrit vandløb blev fremhævet. Der arbejdes i øjeblikket videre
med disse udfordringer, og DV håber i samarbejde med SEGES at kunne bidrage med forslag til et nyt
forvaltningsprincip, som skal være simplere at kontrollere og ikke mindst baseret på reelle forhold i det
aktuelle vandløb.
Der skal igen lyde en stor tak til de 5 indlægsholdere for rigtig gode indlæg. Alle indlæg kan ses
www.danskevandloeb.dk under Kurser 2015, og der vil desuden snart være mulighed for at se alle
indlæg fra seminaret i Sorø som video. Så I, der ikke nåede at deltage, kan alligevel få glæde af det
gode arbejde. Derudover er der også link til en helsides omtale af seminarerne og en helsides omtale af
Thorup-Kristensens indlæg fra Effektivt Landbrug.

Vandområdeplaner
Afslutningsvis vil vi lige gøre opmærksom på en række stormøder om de nye vandområdeplaner. Det er
de lokale landbrugsforeninger og Landbrug & Fødevarer, der inviterer. Man kan læse mere og se

Side 3

programmet DVs hjemmeside under Vandområdeplaner 2015-2021. Viceformand fra L&F, Lars
Hvidtfeldt, skitserer den politiske proces på mødet og derudover gennemgår kontorchef Thomas Bruun
Jessen, Naturstyrelsen, hvad vandplanerne indeholder. Alle møder er fra kl. 19.00 – ca. 22.00, og de
afholdes:
Torsdag den 9. april – Centrovice, Vissenbjerg
Torsdag den 16. april - DGI Huset, Aabybro
Torsdag den 30. april – Jysk Landbrugsrådgivning, Esbjerg
Onsdag den 6. maj – Sørup Herregård, Ringsted

På bestyrelsens vegne
Torben Heisel
Formand

