Formandsberetning, Nordfyns Vandløbslaug for året 2016.
Det har været et travlt og spændende 2016 for Nordfyns Vandløbslaug.
Denne travlhed medførte, at vi midt i året flyttede lidt rundt på titlerne i Lauget, for
at alle kunne nå de øvrige opgaver som hverdagen byder på.
Vi oplever på den store verdensscene, at populismen, som noget åbenbart nyt for
pressen og den undrende verden, gør brug af såkaldte alternative sandheder.
Alternative sandheder er ikke en ny oplevelse for Nordfyns Vandløbslaug.
Vi har stadig snorlige gravede afvandingsgrøfter i det flade agerland med
betegnelsen ”Naturligt vandløb”.
Vi kan sågar i kommunen møde gravede kanaler i inddæmmet hav, som bærer
samme betegnelse.
Da de to nu verdenskendte billeder af folkemængderne ved de to seneste
præsidentindsættelser i USA blev vist og man kunne læse den nyligt indsattes
erklæring om den halvt mennesketomme plads som den mest fyldte nogensinde,
mindedes jeg oversvømmelserne i forbindelse med Bogense Bybæks manglende
vandledningsevne for et års tid siden.
Her fik Vandløbslauget også kort før i forbindelse med Bybæk-arbejdsgruppens
møder at vide, at alt var som det skulle være, selvom billedet viste og skulle vise
noget helt andet for de stakkels mennesker, som havde købt hus i den tro, at
kommunen levede op til sine forpligtigelser.
Sært at populismen har så gode kår blandt politikere, embedsmænd og
naturforeninger, hvor veluddannethed og generel indsigt burde række videre.

Vi kan generelt opdele vandløbslaugets fokus i to:
Se til, at de allerede vedtagne bestemmelser for vandløbsvedligeholdelse efterleves.
Forsøge bibringe kommende bestemmelser om vandløbsvedligeholdelse mere
afbalancerethed, så der opnås den fornødne afvanding i vores flade nordfynske

landskab.
Med hensyn efterlevelse af de gældende bestemmelser ser vi med stor tilfredshed,
at der, efter mange års slendrian, gøres en reel indsats.
Det er nok at gå i gang med og mange medlemmer har endnu til gode at se
effekterne, for der lang vej rundt efter mange års manglende efterlevelse af
kommunens forpligtigelser. Fortsæt fornuften, skal det lyde til kommunen og dens
medarbejdere herfra.
Der er sket en stor udskiftning blandt de embedsmænd, der har vandløbene som
virkeområde. Nye koste fejer bedst, og det er generelt fornuftigt med en vis
uddannelsesmæssig bredde.
Vi har desværre endnu ikke fået mulighed for et møde med disse nye ansigter. Det
håber vi på bliver muligt snarest så det bliver muligt for Vandløbslauget at give de
positive oplevelser videre på rette sted.

Med hensyn til den fremadrettede politiske del har året ladet meget tilbage at
ønske.
Vi har brugt enorme ressourcer / mange, mange timer på at søge at få de fremtidige
regulativer til at tilgodese medlemmernes interesser om effektiv afvanding. Vi har
siddet i rundkreds og til møder og i arbejdsgrupper, og har passet vore
lobbyarbejde, og har skrevet breve og høringssvar, og vores medlemmer og andre
interessenter har på lagets foranledning indgivet over 100 høringssvar.
Udgangspunktet for processen var godt: Et enigt teknik- og miljøudvalg opstillet en
ramme for arbejdet med revision af regulativer, som fastlagde (citat):
”· Regulativerne skal tage udgangspunkt i et revideret syn på klassifikation af
vandløbene
i forhold til dels vandområdeplanlægningen og dels naturbeskyttelsesloven.
· Vandmængden skal kendes, og regulativerne skal tilpasses
vandføringsevnen til effektiv afvanding, tilpasset fremtidens klima og
befæstelsesgrader.
· Metoden for kontrol af vandløbsregulativer skal være enkel, let at forstå og
efterprøve
for lodsejeren, og retvisende for de faktiske forhold.
· Regulativerne skal være entydige og operationelt lette at have med at gøre.

Desværre er der i høj grad gået embedsmand i processen, og vi er endt ude i skoven,
hvor alle de gode hensigter er væk, og hvor Nordfyns Kommune:
1. kører videre med snyde-metoderne (Qh og ”teoretisk skikkelse), som
halverer vandføringsevnen (eller værre endnu), selvom det er ulovligt ifølge
vandløbslovens § 27.
2. forringer grødeskæringsmetoderne (fra hidtil: fuld skæring eller
strømrendeskæring med pligt til opretholdelse af strømrenden i
grødeperioden til fremadrettet; strømrendeskæring uden krav om virkningstid
eller netværksskæring)
3. Udelader tilpasning til klima og urbanisering
4. Udelader krav om god hældning for placering af miljøindsatser.
Vi troede på interessentinddragelse, og så var det bare udmattelseskrig.
Alle vore indsigelser er på alle punkter afvist, mens DNs indsigelse er imødekommet,
og hvor de øvrige betydelige forringelser i forhold til første ringe version er kommet
på plads efter forhandlinger med nabokommunerne. Nabokommunerne er nemlig
bange for at blive druknet i vandet fra Nordfyns Kommune, fordi nabokommunerne
heller ikke overholder vandløbslovens § 27 !
Lige nu er regulativet i fornyet (skin)høring.
Nordfyns Vandløbslaug er ikke udmattet og det er vore medlemmer heller ikke.
Uanset at vore høringssvar i første omgang er ignorerede vil vi følge processen til
dørs.
Tiden går. For hver dag er vi nærmere et nyt kommunalvalg.
Et valg, hvor de enkelte kommunalrådsmedlemmer skal genvælges på, om de har
holdt deres løfter eller borgerne stadig kan risikere at se veje, huse, sommerhuse,
turistattraktioner, arbejdspladser eller jordlod ødelagt af manglende
vandløbsvedligehold.
Også 2017 bliver et travlt og spændende år for Nordfyns Vandløbslaug.

