Beretning Nordfynsvandlaug
I det sidste år er vores arbejde skiftet fra, at primær aktiviteten var, at presse på for løbende øget
oprensning i vores vandløb, til at der er blevet brugt en stor del energi på fremtidig mulighed for
oprensning.
Det har vi gjort ved, at deltage meget aktivt i vandrådsarbejdet, samt processen med tilblivelsen af
de nye vandløbsregulativer. Begge dele har krævet rigtig store resurser, uden at resultatet har
båret belønningen i sig selv. Det vender jeg tilbage til.
Først vil jeg gerne på jer medlemmers vejene, rette en stor tak til de medlemmer af Lauget, som
har gjort en kæmpe indsat med dette arbejde.
Det har de gjort, fordi at de, lige som jer, ikke har hænderne på kogepladen, men støvlerne godt
nede i vandet til daglig. De har arbejdet benhårdt, for at vandet ikke skal stige mere, så det løber
oven ind!

Vandrådsarbejdet
Dette arbejde var et opdrag fra staten, hvor det lokale kendskab skulle bringe faglighed ind i
processen med vandområdeplanerne.
Det var en meget prisværdig ambition fra Christiansborg…. Men som ofte før, var processen styret
meget stramt fra ministeriets side.
Før sommerferien var opgaven, at forholde sig til vandløb under 10 km2.
Alle vandløb var inde fra start. Retningslinjer som en slyngningsgrad på næsten ingen ting, fysisk
index, hældning eller okker koncentration, kunne holde vandløb inde.
Der ud over skulle det være et enigt vandråd, der skulle melde ud om åer skulle ud eller blive inde.
Da en repræsentant fra en grøn organisation meldte ud, at ved dette arbejde kunne man kun tabe
og intet vinde, blev det umuligt at opnå enighed.
Derfor blev vi af Erling Bonnesen. Opfordret til at komme med en mindretalsudtagelse.
Efter sommerferien skulle man forholde sig til klassifikation. Altså om vandløbene var naturlige,
kunstige, eller stærkt modificeret. Også her skulle man opnå enighed, for at få et vandløb ud.
Der var et urimeligt tidspres på processen, som i øvrigt foregik igennem hele vækstsæsonen og
høsten. Alligevel har jeres repræsentanter i vandrådne, ført udførlige beviser vandløb for vandløb.
Også rørlagte vandløb, som løber igennem bakker på god landbrugsjord. Ikke engang de sidste
kunne vi få ud.

Vi mødte flere gange modstand fra uventet front! Kommunens repræsentant, der skulle fører
referatet, kom med egne holdninger til naturværdien i de forskellige vandløb, også de rørlagte.
Disse kom ikke ud. Hvorfor… hvorfor kom de ikke ud? I mine øjne fordi politikerne i kommunen
manglede mod, eller måske vilje til at sætte sig ind i de meget vidtrækkende konsekvenser, som
vandløb der er inde i vandplanerne vil få.
Vi har gentagende gange gjort dem opmærksom på opgaven, og problemstillingen. Vi har inviteret
dem ud, at se problemet i virkeligheden, så de i hvert fald kunne træffe deres beslutning på det
rigtige grundlag. Desværre faldt det sammen med valgkampen, så der var ikke tid til virkeligheden.
Grunden til at det er så vigtig, at få vandløb ud er, at de senere i processen skal leve op til EU´s mål
om god økologisk tilstand. Der i en senere planperiode, kun kan opfyldes ved at hæve vandet op til
jordoverfladen, så vandplanterne kan trives der.
Når det sker, får I vand i oven ind i gummistøvlerne.
Erling Bonnesen skulle have været her i aften, men ligge desværre syg med influenza. Erling
arbejder fortiden videre med, at få en rigtig klassifikation af vandløbene. Her skal vi se to videoer
fra det virkelige liv.

Vandløbsregulativerne
Disse fyldte rigtig meget i starten af året og endte ud i et regulativ, som selv politikerne kaldte for
noget skidt på åbent fjernsyn.
I forsommeren afholdt vi et protestmøde, hvor jeg gerne vil takke alle jer medlemmer, som mødte
op i Særslev. Selv om regulativerne blev stemt igennem, opnåede vi stor forståelse blandt de
fremmødte politikere. Fakta og debatten på mødet, gav rystelser igennem det politiske system.
Det er mit bud, at det gjorde det, fordi vi satte kød og blod på…. Ikke bare tal og fine ord. Vi
formåede, at billede lig gøre, de udfordringer som I medlemmer står over for, hvis man lader stå
til.
Lige nødagtigt på dette område virker skåltaler ikke! Det gør det ikke fordi, det fortrænger
virkeligheden… Den virkelighed, som kan give vand i kældre, fugt i huse og udyrkbart
landbrugsjord.
Det var ligeledes meget positiv, at TV2 Fyn dækkede situationen meget fagligt og sagligt. Det har
efterladt så store spor på redaktionen, så det faldt dem naturligt at lave nogle TV spots til
valgkampen i efteråret. Hvornår har afvanding stået højt prioriteret på et valgmøde og fungeret
som reklamespots?
I Særslev formåede vi faktisk, at virkeliggøre noget så kedeligt, som at vandet skal kunne løbe frit i
vores vandløb.

Den næste del af dette arbejde er, at fortælle den sandfærdige historie om, at vedligeholdte
vandløb ikke er modsætning til god natur og et rigt fiskevand. Da plader i bunden af vandløbene
ikke er ønskeligt for hverken sportsfiskerne eller os i vandløbslauet.
Efter at regulativerne blev vedtaget, vedtog vi i bestyrelsen, at vi klagede dem til Natur og
Miljøklagenævnet. Status på denne klage kommer Jan Hjeds med en up date på senere.

Samarbejdet med kommunen
Det er ikke mange tilbagemeldinger, vi har fået fra jer medlemmer i det forløbende år om behov
for ekstra oprensning. Hvilket selvfølgelig er positivt, da det beviser, at det arbejde som
kommunen har gjort de sidste år virker.
Vi vil dog gerne have tilbagemeldinger, så vi sammen med kommunens forvaltning, kan gøre det
endnu bedre.
Samtidig vil jeg gerne opfordre jer lodsejere til, at holde orden i eget hus. Således at der ikke
plantes træer over rørlagte offentlige vandløb.
Samt at der ved skovfældninger ikke spærres for adgangen til vandløb og overkørsler ikke
ødelægges.

Jeg vil slutte med et ønske, om et godt og mere frugtbart samarbejde med Kommunen i det
kommende år.
Samt at politikerne på Christiansborg er deres opgave voksen og ændre vandområdeplanerne til
noget, der er til at leve med. Så Danmark ikke efter at vi er druknet, igen skal gå tiggergang i EU.
Lige som i sagen med de total urealistiske ammoniak reduktionskrav.

