Pressemeddelelse fra Øvre Suså Vandløbslaug:
Forud for den kommende Generalforsamling i Øvre Suså Vandløbslaug, som afholdes
i Herlufmagle Hallen tirsdag den 13. marts klokken 19 – hvor Alle er Velkomne, har
der i det forgangne år været masser af vand i Suså ‘en og tilstødende vandløb dertil.
Problemet med de store vandmasser virkede særligt slemt da den største del af
nedbøren faldt i den sidste halvdel af året, den del af året hvor landbrugets afgrøder
stopper væksten og høstes, og dermed er der næsten ingen afgrøder som optager
vandet, og derfor løber al vandet stort set lige ud i vandløbene og oversvømmer dem
i stor stil. Oven i det kommer alt det vand der altid kommer fra de ca. 10 % af arealet
som enten er bebygget/befæstet eller asfalteret i Suså oplandets område, og som
også løber indirekte ud i vores vandløb! Først i oktober var landbrugsjorden 100 %
vandmættet og derfor så vi massivt oversvømmede arealer allerede fra efteråret.
Derfor er det vigtigt at vi kan få vandet ud gennem Suså’en når jorden er 100 %
vandmættet, og dermed undgå de tabsgivende oversvømmelser vi ellers oplever.
Fremover kommer der 1,4 gange så meget vand oven i. Den årlige mængde nedbør
stiger frem til år 2050 ifølge GEUS, og det betyder at alle kloaker og
vandafledninger/vandløb skal kunne afvande 1,4 gange mere vand end nu!
Fremtidens vandafledningsbehov stiger, hvilket kommunerne skal budgettere med
både økonomisk og fysisk i form af mere effektive og korrekt vedligeholdte vandløb.
Øvre Suså Vandløbslaug deltog også i diverse vandråds arbejde i 2017 sammen med
en lang række af frivillige organisationer. Medlemmerne af disse Lokal-vandråd /
Vandrådet skulle primært bistå med udpegningen af hvilke vandløb man skal lade
indgå, eller ej i Vandområdeplanerne. Næstved Kommune var sekretariats kommune
for alle kommuner hvis vand løber ud i Smålandsfarvandet. Teknisk Udvalg i Næstved
besluttede, dog ikke enstemmigt, at forkaste den samlede Vandråds indstilling og
lytte til en ”mindretalsklage”, hvilket vil betyde at stort set alle vandløb skal indstilles
til Miljøministeriet og indgå i vandplanerne. Sagens forløb kalder på en meget stor
forundring over et spild af borger inddragelse i Vandråds arbejdet. Næstved
Kommune Byråd har dog afvist behandlingen i Teknisk Udvalg og bedt om en ny
behandling af sagen. Dermed er der stadig håb og ønske, også fra Øvre Suså
Vandløbslaug, om at fremtidens samarbejde omkring vores vandløb kan ske i et
samarbejde med alle, såvel natur-, som bredejer- og erhvervs interesser. Således at
man kan samles om holistiske løsninger der gavner åløbene og naturen omkring dem.

www.susaalaug.dk

Pressemeddelelse fra Øvre Suså Vandløbslaug:
Et godt samarbejde omkring vores vandløb og naturen langs dem, kræver et godt
grundlag i form af et Oplandsråd for Suså'en. Allerede sidste år foreslog Øvre Suså
Vandløbslaug en model med et oplandsråd. Siden og for ganske nylig var det da også
et af de forslag der kom fra det såkaldte Henrik Høegh udvalg, der har været nedsat
af Miljøministeriet. Dette udvalg skal vi blandt høre mere om på
Generalforsamlingen, da det indgår i arbejdet med en ny Vandløbslov, som
naturligvis er meget vigtigt for den fremtidige forvaltning af vores vandløb og naturen
langs vandløbene. En vandløbslov danner grundlag for en vejledning til hvordan
vandløb vedligeholdes og dermed hvordan naturen udformer sig langs vandløbene og
hvordan vi undgår tabsgivende oversvømmelser til skade for både brugere af naturen
og bredejerne og landbrugere. De nuværende mange delregulativer er forældede og
Suså’en har brug for et nyt og opdateret regulativ, der blandt andet indregner den
1,4 gange så store mængde nedbør vi får i de kommende år, og dermed skal Suså’en
også kunne bortlede 1,4 gange den mængde vand den delvist gør nu!
Øvre Suså Vandløbslaug vil i 2018 arbejde videre med de mange sager der verserer
vedrørende vores vandløb. Blandt andet er der fokus på Ringsted Ådal projektet, som
leder deres vand ud gennem Ringsted Å til Suså’en i Vrangstrup, hvilket forsager
massive oversvømmelser i området når det blot regner lidt, og da netop Ringsted er
en af de største byer i Suså oplandet med meget store befæstede arealer der hurtigt
sender store vandmasser af sted er det væsentligt at Ringsted Kommune vurderer
deres vandafledning m.m. Et andet fokus område er det net af diverse målestationer
i Suså’en der er ved at blive etableret i forbindelse med de fremtidige målinger af
vandet, disse informationer vil vi samle i en database, for hermed at kunne styre
afledningen af vandet ud gemmen Suså’en til Karrebæk Fjord. Ligeledes foreslår ØSV
at optimere åbningerne af Sluserne ved Magle Mølle og Holløse Mølle. Alt dette for
at undgå tabsgivende oversvømmelser, og dermed kan forsikringsselskaberne, som
årligt udbetaler mere end 2 milliarder kroner i erstatninger på landsplan, spare nogle
disse penge. Tænk bare, hvis man ofrede 2 milliarder kroner i forskellige virkemidler,
så ville man kunne nå meget langt, men det kræver politisk vilje og handlekraft – helt
oppe fra i Folketinget og ud i kommunalbestyrelserne, som skal anvises i hvad de skal
gøre for at undgå tabsgivende oversvømmelser og hvor pengene skal findes til dette.
Vel mødt til Generalforsamling Øvre Suså Vandløbslaug kl. 19 den 13/3 i Herlufmagle.
Med venlig hilsen fra Bestyrelsen for Øvre Suså Vandløbslaug.
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