
Da vi mødets for et år siden, så klimaet unægtelig helt anderledes ud. Vi var på dette tidspunkt i 
tvivl om, det overhovedet kunne regne rigtigt igen. 

Heldigvis mindede Jesper Teilgård os om, at nedbørsmængden var sigende over de sidste mange år.
Det skal jeg da love for, at han har fået ret i. 

I tørkeåret fik kommunen meget klogt brugt midlerne på, at få renset de sumpede områder op. 
Områder der ikke havde set skyggen af en gravemaskine i mange år. Det ser vi heldigvis resultatet 
af nu. 

Vandløbsvedligeholdelsen er blevet en helt anden, end for bare få år siden.

Jeg kan minde om, da dette Lau blev dannet, startede vi med at få sat vandstandsmålere op i bla. 
Lunde Å og Bogense Bybæk. Hvor efter man så forsøgte sig med, at fiske en cykel og en 
indkøbsvogn op af By Bækken, samt at grave et siv væk i Lunde Åen. Efter disse store bedrifter 
mødes gode medlemmer af Lauget med kommunen igen, for at konkludere, at det ikke rigtigt havde
den store virkning. Sådan var der en del møder i starten.

Det er her nogle år efter heldigvis helt anderledes. Der er kommet en praktisk tilgang til opgaven. 
Der er lavet en overløbskanal ved Bogense, som skal aflaste byen imod oversvømmelse under 
kraftig nedbør. 

Jeg husker særligt, da en meget stolt og træt Brian ringede til mig om formiddagen d. 19 oktober 
sidste år. Det var efter det første store regnskyl sidste efterår. Her havde kanalen redet Bogense Bys 
borgere fra, at skulle ud at købe vaders, for at gå tørskoet i deres huse. 

Han kunne samtidig fortælle, at der kun var et sted ved Skåstrup, som ikke fungere på grund af 
trærødder. Imens vi snakkede, kunne jeg høre i radioen, at andre byer som Nørre Åby, Middelfart 
og flere Jyske byer var oversvømmet, og beredskabet arbejdede på højtryk. 

Jeg vil bare her minde om, at det er lagt billigere, når vandet kan løbe væk selv, frem for at pumpe 
det væk. 

Ja vi har flyttes os langt, og vi har en god dialog med kommunen nu. 

For flere år siden satte kommunen 500.000 kr. af til ekstra oprensning. Nu kan politikerne se, hvad 
de får for pengene. Jeg må på det kraftigste opfordre til, at det fortsætter. 

Det leder mig til fremtidens opgave! Det er tydeligt for enhver, at åerne er totalt fyldt. Byerne 
udleder store mængder regnvand på rekordtid, når vi får de store nedbørsmængder, som i denne 
vinter. Alle bassiner er fyldt op og der er hele tiden overløb fra kloakledningerne, her løber der 
meget store mængder menneske gylle ud i vandløbene. Samtidig står der store mængder regn på 
vejene og i grøfter. Infrastrukturen, beboelser og marker ødelægges simpelthen, hvis ikke vi får 
klimasikret vores vandløb bedre. 

Vandstanden i åerne er generelt så høj, at drænene konstant er vandstuvet. Dette gør, at markerne 
ikke kan af drænes ordentlig imellem de kraftige regnskyl. 



Dette her er en opgave vi skal have løst! Vi skal have set på hvilke åer, der ikke har kapacitet nok. 
Her kan dobbelt profil være løsningen. Det er en rigtig god løsning, hvor en god miljøtilstand 
hænger fint sammen med en god afvanding. 

Det er en af de muligheder, som er i vandrådsarbejdet. Et arbejde der lige er startet op igen, som et 
led i vandplanerne. 

Vi deltager i både Fyn – Lillebælt og Odense Fjord. Her møder vi andre organistionsfolk, der har en
totalt modstridende interesse end os. Disse meget engagerede mennesker, vil gøre alt hvad de kan 
for, at få lavet tiltag for flere fisk, hvilket jeg har stor respekt for. Det er dog ofte noget som 
forringer vandføringen. Det er et scenarie vi på ingen måde vil accepterer. Det er ingen let opgave i 
disse vandråd, hvor der er lagt op til, at man skal indstille indsatser i enighed. 

Vi gik til arbejdet med den indgang, at man kunne arbejde med, at begrænse spildevands overløb. 
Det er vores opfattelse, at det kunne give meget bedre økologisk tilstand, hvis man ikke pumpede de
store mængder menneske gylle ud i vandløbene. 

Det er dog ikke muligt, at diskutere spillevand, da det ikke er en del af den bundne opgave, der er 
givet vandrådet. Det er utroligt, at man heller ikke her vil forholde sig til denne meget store 
forurening, der næsten sker hver eneste dag i denne tid.

En anden meget interessant oplevelse var, da to miljømedarbejdere fra Fåborg Midtfyn fortalte, at 
de i forbindelse med forberedelserne til vandrådsarbejdet, havde set et privat vandløb. Her blev 
kanterne slået jævnligt og i øvrigt renset op efter behov. Her havde de set planter, som de kun 
drømte om kunne eksistere i et vandløb. Men dette vandløb kunne ikke bruges, da det var privat, og 
det ikke var en vedligeholdelses metode, som man kunne lide, selv om det faktisk gav den ønskede 
miljøtilstand.

Jeg kan ofte i dette arbejde undre mig over, hvem det dog er, som vil løse den opgave, at opnå god 
økologisk tilstand. 

Vi har også erfaret, at Odense kommune er startet på at få nogle små vandløb privatiseret, eller ned 
klarificeret som det hedder. Konkret handler det om to vandløb, som vedrører os i nærheden af 
lufthavnen. De hedder: Øksenmoserenden og Hottemoserenden.

Det er ikke noget vi går ind for, da vedligeholdet kommer til, at hvile på den enkelte lodsejer. Her 
kræver det, at alle løfter opgaven med vedligehold, hvis bare en ikke får vedligeholdt vandløbet vil 
afvandingen forringes. Dette kan give store lokale stridigheder, som ikke er tjenlige.

Jeg kan kun opfordre til, at I kontakter os i Lauget, hvis I bliver mødt af denne ned klassificering fra
myndigheden. 

For snart to år siden klagede vi de nye regulativer til Nævnets Hus, her er klagen så sandet til. Vi 
har dog erfaret, at arbejdet med at fører regulativet ud i virkeligheden er startet op af kommunens 
embedsmænd. 



Det uforståeligt for mig, og jeg kan kun opfordre til at kommunens Å Mand Brian tages med i 
arbejdet, så det praktiske bliver taget med.

Som I nok kan hører, er der nok at tage fat på det næste års tid, hvor jeg ser frem til et godt 
samarbejde med den nye bestyrelse. 

Her vil jeg sige mange tak for indsatsen til Jesper Hyldahl og Jesper Nielsen, der ikke ønsker at 
genopstille. En særlig tak til Jesper Hyldahl, som har varetaget kassere posten siden Laugets 
oprettelse. 

Tak for ordet.


