Beretning til generalforsamling i Nordfyns
Vandløbslaug d. 23 februar 2016.
Berettigelsen af de lokale vandløbslaug er endnu vigtigere end tidligere. Det sidste år
har været særdeles regnfulde og særligt fra 1. november og frem til nu er der faldet
meget nedbør.
Denne stigende nedbørsmængde og samtidig stigende intensitet stiller større krav til
vandløbene end tidligere. Denne opgave skal løses af alle parter som har en relation
til de pågældende vandløb. Der tænker jeg særligt på de lodsejer langs med
vandløbene og myndighederne.
Derfor er vandløbslaugene vigtige, da de samler lodsejerne og taler med en tunge.
Denne medindflydelse forpligter i det arbejde som bestyrelsen laver, da det er store
værdier vi taler om. Dette gælder især landområderne som hovedparten af
Nordfynsvandløbslaugs medlemmer repræsentere, men også byområder som allerede
har fået større fokus. Her tænkes i særdeleshed på Bogense og Bybækken, hvor der
indenfor de sidste 5 mdr. har været store oversvømmelse if. med kraftig nedbør.
Skadesomfanget af disse oversvømmelser er ikke mig bekendt, men når
villakvarterer, goflbane/huse og dele af et industrikvarter står under vand efter
oversvømmelser er vi nok oppe i millionklassen.
Denne regning betales forsikringsselskaberne, da nedbøren har været anerkendt som
skybrud.
Men burde de ansvarlige myndigheder som har pligten til at lede vandet væk jf.
vandløbsloven ikke stå med erstatningsansvaret.
Nordfyns Vandløbslaugs klare holdning er at forsikringsselskaber burde banke på
Borgmesterens dør i Bogense med vandløbsloven under armen.
Hvis Borgmesteren åbner døren og byder på kaffe, så skulle parterne drøfte om det
kan være rigtigt, at hver gang det regner lidt ekstraordinært, så skal borgere og
husejer se deres ejendom oversvømmes. Erstatningsansvaret burde ligge ved
myndigheden som har pligten til at vedligeholde vandløbet så det kan lede vandet
væk og ikke forsikringsselskabet.
Forsikringsselskaberne dækker heller ikke en stormskade, hvis skaden skyldes
dårlig/manglende vedligeholdes af bygningen, så står ejeren selv med regningen.

SÅ Derfor vil jeg gentage sidste års opfordring til politikerne:
Et dårligt vedligeholdt vandløb rammer ikke kun den enkelte lodsejer som får sine
værdier oversvømmet og deraf mister indtjening. Det rammer også alle vores
følgeerhverv som kommer på mange landbrug, dvs. smed, tømrer, vvs og elektrikere.
Dernæst skaber landbruget mange følgearbejdspladser med de produkter som
produceres på et landbrug.
Derudover er der dem som er beskæftiget i selve landbruget, som formentlig er bosat
på Nordfyn og betaler skat og bruger deres lønindkomst i kommunen. Det kunne jo
også være at de stiftede familie og fødte nogle børn til vores trængte
børneinstitutioner og skoler. Dette gælder for alle nævnte faggrupper.
SÅ KÆRE POLITIKERE: GOD VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE ER KIMEN
TIL EN VELFUNGERENDE KOMMUNE. Keep It Simpelt
2015 har været spændende og til tider hektisk år for Nordfyns vandløbslaug.
½ mill. kr. om året til ekstra oprensning
Først og fremmest har kommunen over de næste år afsat ½ mill. kr. årligt til ekstra
oprensninger – med det formål at få ryddet op i de mange problemer, der har været.
Nordfyns Vandløbslaug spiller aktivt ind med oplysning om strækninger, hvor vi ved,
der er faktuelt behov / efterslæb. Hvis Du som lodsejer oplever utilstrækkelig
vandløbsvedligeholdelse, er det vigtigt, at Du gør opmærksom på det. Efter
generalforsamlingen kan i kontakte en fra bestyrelsen som vil notere den konkrete
strækning. Efterfølgende kan i kontakte vandløbslaugets bestyrelsesmedlem i Dit
vandløbsområde.
Pilotprojekt Lunde Å
I første halvdel 2015 blev der foretaget oprensning af Lunde Å fra fjorden og optil
Otterup Landevej, via de opsatte vandstandsloggere er tydeligt at se at vandstanden
falder meget hurtigt efter regn, dvs. vandet ledes hurtigere væk. Flere lodsejer har
udtrykt tilfredshed med oprensning også længere opstrøms fra Otterup Landevej.
Der er pt. Ikke noget i støbeskeen i forhold til Lunde Å, vil fortsat arbejde på
forbedringer af vandføringsevnen i Lunde Å, fra Otterup Landevej og opstrøms

Pilotprojekt Bybækken
Bybækken er nævnt tidligere i beretning og desværre skulle der ske skader for der
skrides til handling. Status pt. Er ukendt der arbejdes intensivt på løse de fremtidige
udfordringer.
Afholdelse af Medlemsmøde d. 6 maj 2015
Nordfyns Vandløbslaug afholdte medlemsmøde omkring afgivelse af høringssvar
vedr. 2 generationsvandplaner. Der var indlæg fra Erik Jørgensen Landbrug og
Fødevarer og Jan Hjeds.
Vandløbslauget har særligt fokus på klassifikationen og identifikation af vandløbene.
Da disse klassifikationer og identifikationer der bestemmer de fremtidige miljømål og
indsatskrav.
Nordfyns Vandløbslaug sendte 105 høringssvar på samtlige vandløb i Nordfyns
Kommune som er med i vandplaner. Vedr. klassifikation og identifikation af vandløb.
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for at vi fælles afgav så mange høringssvar og
særligt til Jan Hjeds som lavede alle følge dokumenter. Tak
Revidering af vandløbsregulativer.
Nordfyns Vandløbslaug har været repræsenteret i en arbejdsgruppe som skal komme
med indput til de fremtidige vandløbsregulativer.
Arbejdsgruppen består forskellige interessenter både fra landbruget og
miljøorganisationer.
Der er indkaldt møde i arbejdsgruppen d. 14 marts hvor 2 udkast til de nye
fællesbestemmelser for vandløbsregulativer vil blive præsenteret.
Fællesbestemmelserne er blevet kvalitetssikret at 2 stk. eksterne rådgivere.
Nordfyns Vandløblaug forventer at fællesbestemmelser for vandløbsregulativer bliver
vedtaget snarest. Derefter påbegyndes revidering af regulativerne for de enkelte
vandløb.
Landpolitisk
Landspolitisk fik vi en ny regering i sommeren 2015 og deraf en ny Miljø og
Fødevarer minister. For første gang i årtier har vi en minister som varetager
erhvervets interesser og har respekt for alle de landmænd som arbejde hårdt hverdag.
I november 2015 udsendte Ministeren et hyrdebrev som gjorde kommuner
opmærksom på at kommuner er erstatnings pligtige hvis det kan bevises at de ikke
overholder regulativet for det enkelte vandløb.
Stor ros generelt til Eva Kjær Hansen for hendes mod til gøre op årtiers
arbejdsmetoder i det offentlige system.

Som en afslutning vil jeg komme med opfordring til alle Lodsejere ar komme ud og
kontrollere udløb og dræn i jeres marker. Det er generelt et stort behov for
vedligeholdelse af dræn og nydræning på landbrugsjord.
Dernæst vil jeg rose Nordfyns kommune for oprette stillingen som Å-mand, det er
enormt vigtigt at have en mand som ikke er bange for at tage gummistøvlerne på
komme ud til lodsejer og vandløbs entreprenører.
Til slut vil jeg sige tak for den store indsats som alle i bestyrelsen har bidraget med
og tak til alle jer som er mødt op i aften og synes at programmet er spændende.

