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Kære vandløbsmedarbejdere og politiske udvalg, tak for samarbejdet 

i 2017  vi ser hen til et fortsat resultatrigt 2018. 

 

Øvre Suså Vandløbslaug takker for godt samarbejde med kommunerne om de løbende sager igennem året 

2017. Vi er glade for det generelt imødekommende samarbejde, og håber at vi fremover vil blive holdt 

orienteret og inddraget i kommunernes fremtidige vandløbssager, der vedrørende øvre Susåens opland.  

Årets helt store samarbejdsopgave har været at bidrage til vandrådsarbejdet, såvel i de lokale kommunale 

vandråd, som i vandrådet for Smålandsfarvandet. Opgaven var af ministeriet fastlåst, godt 900 km vandløb 

kunne ifølge ministeriets vejledning/paradigme udgå af 2.generations vandplan, en politisk aftale mellem 

regeringspartierne. For os bredejere gav det oplevelsen af pseudodemokrati, med ringe udsigt og 

forståelse for den fremtidige nødvendige vandløbs drift og vedligeholdelse. Lokale vandråd og vandråd har 

nu indstillet, lokalpolitikere skal nu godkende det indstillede, som sekretariatskommunen Næstved, 

derefter skal fremsende til ministeriet inden 31/12.  

Lokalt er den fremadrettede opgave, at bringe ”de naturlige vandløb” i ”god naturtilstand” på alle 

parametre, samtidigt skal vandløbene sikre vandafledning så samfundet ikke skal bære tab på grund af 

nedbør og oversvømmelser. Forskere, kommuner og borgere ved, at skal der skabes plads i vandløbene til 

både vandafledning og natur, dvs. optimale forhold for insekter, fisk, planter og alger, med de nugældende 

regulativer, og deres beskrevne: bundkote, bund bredde, anlæg, samt den fastlagte 

grødeskæring/vedligeholdelse, så er den eneste chance for at øge vandafledningen uden at iværksætte 

omfattende regulering/graveri af vandløbet, at der bevidst sker en større vandafledning når det er muligt 

i de perioder, efterår, vinter og forår, så at planternes rødder sikres størst mulig drænet roddybde, så 

afgrøderne kan fastholde næringsstofferne mod udvaskning.  

EU’s vandrammedirektiv stiller krav til vandløbenes natur- og miljøindhold, krav der ikke er realistiske i nu- 

og fremtiden, når vandløbsloven samtidigt skal sikre natur og en vandafledning så jordbrugets 

drænsystemer fungerer, årsagen er: hverken vandrammedirektivet eller vandløbsloven er lovmæssigt 

klimasikret. Der er fra national side nedsat et udvalg (Henrik Høegh udvalget) der arbejder på at undersøge 

mulighed for at opjustere og klimasikre vandløbsloven til 3. vandplansperiode, 2021-2026. En ajourføring 

af EU’s vandrammedirektiv vil ske i 2019, så det er nu at Danske politikere skal påvirke EU’s Miljømål, en 

ajourføring så love bringes i overensstemmelse med nu- og fremtiden. Opgaven ligger hos lands- og EU 

politikere, men det er os borgere og kommuner, der skal fremføre og agitere for at krav afvejes 

samfundsmæssigt holistisk i såvel fremtidens EU-vandrammedirektiv og den Danske vandløbslov. 

Indtil der er vedtaget en ny vandløbslov der kræver at vandløbene klimasikres så at tabsgivende 

oversvømmelser undgås, hvilket tidligst anses muligt 2021, er den eneste mulighed for at undgå druknede 

land- og skovkulturer, samt oversvømmede parcel- og sommerhuse i det åbne land, (dvs. udenfor byerne) 

er bevidst at øge vandafledning når det er muligt i de perioder, efterår, vinter og forår. Den mulighed 

ligger lige for i Susåen, ved aktivt at styre slusernes åbning og lukning ved Holløse Mølle, i Næstved, og 

Magle Mølle. Desuden kan Torpe Kanalen yderligere aflaste øvre Suså nord for Fordeler bygværket i 

Susåen, ved at virke som en by pass.  
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Dette kan gøres straks uden at iværksætte dyre regulerings projekter, og det vil i de kommende år være 

vort ålaugs hoved prioritet en vandaflednings regulering, et arbejde vi håber kan ske konstruktivt i 

samarbejde med kommunerne og øvrige interessenter.  

I 2012 afholdt vi på Forskningscenter Flakkebjerg konferencen ”Status og Muligheder for at forebyggende 

tabsgivende oversvømmelser i Susåens opland og Byer”, borgmester Carsten Rasmussen indledte 

konferencen, og efterfølgende forhandlinger med de fire kommuner i 2012 gav desværre ikke tilslutning til 

at iværksætte en intelligent vandafledning under de regler der gælder for den nuværende ”Vandløbslov”. 

Østlige Øers Landboforeninger har i dette efterår taget kontakt til de fire kommuner der afvander via 

Susåen til Karrebæk Fjord, for at anbefale dannelsen af et ”Oplandsråd for Susåen” et råd hvor man bl. a. 

kunne starte forhandling og udvikling af en intelligent vandafledning, en vandafledning som er mulig under 

de nugældende vandløbs- og naturlove. 

13 marts 2018, kl. 18, holdes vores generalforsamling i Herlufmagle Hallen, hvor vi vil forelægge behovet 

for en øget vandafledning, understøttet af den lange række af initiativer der har været til debat i 2017: -- 

målrettet dyrkning, -- Status for udvidet datafangst via nye målestationer – International panels 

bedømmelse af gældende kystfarvandsmodeller – Henrik Høegh udvalget ang. fremtidig vandløbslov. 

Vi håber for deltagelse af såvel politikere og vandløbsmedarbejdere, hvor vi kan debattere året der gik, 

men især det fremadrettede samarbejde i 2018. 

 

Sluserne ved Holløse mølle 15/12/2017----Kun 50% af sluseportene er åbnet! 

 

Bestyrelsen for Øvre Suså Vandløbslaug  

ønsker vandløbsmedarbejdere og politikere i tekniske udvalg   

en rigtig god jul samt et godt nyt år. 

  


