Resolution fra Vandløbskonferencen i Sønderjylland 5. marts 2020
Det er en kendsgerning, at vi står overfor en fælles udfordring. Den øgede nedbørsmængde,
som vi i særdeleshed har oplevet i Danmark i 2019/2020, har store skadesvirkninger på
erhverv, herunder landbrug, og private boligejere. Den øgede vandstand kombineret med
vandløbenes manglende evne til at føre de store vandmængder bort harmonerer slet ikke
længere. Kommunerne gør, hvad der er muligt inden for lovgivningen og regulativernes
rammer. Det er dog ikke tilstrækkeligt.
Vi er nødt til at finde helhedsorienterede løsninger sammen. Løsninger der går på tværs af
kommunegrænser, erhverv, klima- og miljøinteresser til fælles gavn for alle.
Situationen kalder på flere forskellige løsninger. Eksempelvis at arealer, der i dag bruges til
landbrug eller er udlagt som § 3-arealer, omdannes til vandparkering med mulighed for ny
natur, og nye afvandings-kanaler. Pumpesystemer kan etableres for at håndtere de store
mængder vand, som bremses af eksempelvis øget vandstand i vadehavet. Lokale tiltag, der
forbedrer vandløbenes vandføringsevne samtidig med der skabes bedre miljøkvalitet i
vandløbene. Hermed kan vi sikre, at regnvandet hurtigt kan ledes bort samtidig med der ikke
gås på kompromis med naturen og miljøet.
Deltagerne i konferencen opfordrer derfor regeringen og Folketinget til i samarbejde med KL
snarest at tage initiativ til en grundlæggende ændring af lovgivningen. Vi har brug for en
ramme, der sikrer mulighed for en bedre afvanding af arealer i områder, der er præget af
vandløb med begrænset fald. Det er dog naturligvis også af afgørende betydning, at
ændringerne samtidig sikrer en fortsat varieret natur og biodiversitet med sunde levesteder
for dyr og planter.
Vi ønsker, at det skal være muligt hurtigere og mindre bureaukratisk, end det er tilfældet i
dag, at iværksætte foranstaltninger, der giver bedre og mere effektiv bortledning og
midlertidig opbevaring af de store mængder regn.
Som loven og ikke mindst finansieringsmulighederne er i dag, er det ikke muligt for f.eks.
kommuner, landbrug og naturorganisationer i fællesskab at lave helt nye løsninger, hvor der
tages hensyn til både naturen og landbrugserhvervet. Men de tekniske løsninger er der.
Vi ser alle magtesløst til, mens arealer oversvømmes af regnvand. Konferencens deltagere er
indstillet på at indgå i nye konstruktive samarbejder, men vi har brug for hjælp i form af både
en mere tidssvarende lovgivning og nye finansieringsmuligheder.
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