JULEHILSEN TIL MEDLEMMERNE I ØVRE SUSÅ VANDLØBSLAUG
Kære medlem,
2016 er ved at rinde ud. Det har heldigvis været et år hvor vi her lokalt har været forskånet for de helt store
nedbørsmængder i form af monsternedbør med efterfølgende kraftige skader på materiel og afgrøder.
Heldigt er det, for sagen er jo den, at vore vandløb ikke kan klare de store nedbørsmængder.
Vandafledningsevnen er faldet på grund af de sidste mange års ændrede drift og vedligeholdelse. Siden
1990’erne har tillægsregulativernes betydet at grødeskæring er sket i strøm render, eller at regulativerne for
visse strækninger påbyder ophørt af vedligeholdelse/grødeskæring. Dette har over en årrække betydet at der
er sket en indsnævring af å løbet, hvilket hindre tilstrækkelig vandafledningsevne til at kunne klare både
klimaændringerne og byernes større vandafledning, En ny ”grødeskæringsvejledning ” er under vedtagelse,
men denne vil desværre ikke genoprette vandafledningen.
Det er denne manglende vandafledningskapacitet, der stiller dagsordenen for vores arbejde i de næste år.
Heldigvis har ministeren nedsat et udvalg der frem til anden halvdel af folketingsåret 2018/2019 skal se på en
helt nødvendig opdatering af vandløbsloven og de gældende miljølove, opgaven er at skaffe plads i
vandløbene til såvel vand/vandafledning som plads til den af samfundet ønskede natur og miljø i form af dyr,
fisk og planter.
Her først i det nye år har ministeren besluttet at Vandrådene skal hjælpe kommunerne med en lokal
bedømmelse om store og små vandløb skal indgå i 2. generations vandplaner, planer der skal nås i perioden
2015-2021. Vi håber at bidrage positivt til dette arbejde.
I 2016 besluttede ministeren at udvide antallet af målestationer i vandløbene med 200. For Susåens opland er
der lagt op et 5 nye stationer der sammen med Holløse Mølle og stationen ved Næsby Bro giver en fantastisk
mulighed for at følge såvel vandafledning som hvad de fire kommuner hver især udleder af næringsstoffer og
miljøfremmede stoffer i Karrebæk Fjord, hvilket i 2018 vil være afgørende for hvor store gødningsmængder
jordbruget i opland til Karrebæk Fjord må anvende.
Endelig er de lokale projekter ”Ringsted Ådal” og ”Life projektet”, sidstnævnte vedrører Torpe Kanals
forlængelse til nedre Suså, begge projekter skal vurderes ud fra, ikke blot et snævert øjeblikkeligt lokalt
synspunkt, men også i forhold til at projekterne påvirker hele Susåens vandafledning såvel opstrøms som
nedstrøms. Dette indebærer at den foreliggende viden om klimaets udvikling og dermed de beregnede
klimafaktorer, for nødvendig vandafledning i 2021-2050, som et minimum bør indgå i den projektering og
vedtagelse der politisk skal ske, for ikke at pådrage oplandet tab og skader på grund af kendte krav til Susåens
fremtidige vandafledning.
Så 2017 tegner til et særdeles travl år for Øvre Suså Ålaug, vi takker for opbakningen i 2016, hvor vi jo også
bad om en tilbagemelding om kvaliteten af grødeskæring og drift af vandløbet på det enkelte medlems
matrikel. De tre heldige vinder er udtrukket og vil hver modtage 3 flasker vin til julemaden.
Kære medlem, sæt kryds i kalenderen torsdag d. 2 marts kl. 18 i Herlufmagle Hallen, hvor vi har spisning og
generalforsamling, indbydelse og program bliver sendt i det nye år.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig Jul samt et godt nyt år!

