
                                                                                                    

Håber at vi ses til Generalforsamlingen d. 10. marts 2020 i Herlufmaglehallen 

til spisning, beretning og spændende indlæg. 

Kære medlem               vi ønsker dig en rigtig glædelig Jul! 

Kære medlemmer i skrivende stund er det blæsende gråt og vådt udenfor, her i Susåens opland har efterårets 

nedbør netop nået at bringe joden op på fuldt vandindhold dvs. sommerens fordampning og planternes 

forbrug er nu udlignet med efterårets nedbør, drænene løber, og vandet ender ud i Karrebæk Fjord. De 

næringsstoffer vi vasker ud til fjorden måles og registreres. Hvad vi udledte i 2018, er netop offentliggjort i 

NOVANA rapporten, tal der indgår i de beregninger ministeriet bruger til at nedsætte det kvælstofforbrug 

jordbruget i Karrebæk Fjords opland må anvende i den kommende dyrkningssæson.   

Som ålaug føler vi os ansvarlige for de næringsstoffer vi som jordbrug udleder. Årets målinger, og målinger før 

2018 viser minimal udvaskning af N i Susåens vand, hvorfor der ikke burde forventes reduktioner i anvendt 

kvælstof. Alligevel forventes ministeriet at pålægge kraftige reduktioner i N og pålagte efterafgrøder, hvilket 

bunder i et forkert beslutningsgrundlag som ministeriet har skaffet fra forskellige forskningsinstitutioner. 

Dette emne vil vi arbejde med og fremlægge på vores generalforsamling d. 10/3/2020. 

Andre aktuelle sager som vi kommer til at arbejde med, er Vandrådsarbejdet, hvor rammerne/grundlaget for 

tredje vandplansperiode skal fastlægges (VP 3), og skal besluttes i løbet af 2020 og forløbe i perioden 2021-

2027. 

Årets løbende forhandlinger med kommunerne har drejet sig om kontrolopmåling af strækninger, med 

efterfølgende genopretning hvor vandløbets skikkelse havde nedsat vandafledningen. Fremadrettet er der et 

stort behov for at få opdateret forældede vandløbsregulativer, regulativer der i flere tilfælde ikke er lovlige 

ifølge gældende vandløbslov. I Ringsted kommune foregår der i det kommende år, en opdatering af samtlige 

vandløbsregulativer. Her har vi har fået tilsagn om at lodsejernes drænudløb kan blive indmålt i det 

kortmateriale der vil danne grundlag for de opdaterede vandløbsregulativer. Dette er meget vigtigt, da 

drænudløbene herved kan sikres at ligge 10-20 cm over regulativmæssig bund, og derved sikres frit udløb. 

Kære medlem, vi siger tak for henvendelser og opfordrer fortsat til at melde ind til os, når der opstår 

problemer med vandløbenes drifts-og vedligeholdelse, så vi kan følge op på sagerne. 

Heldigvis er vi ikke i år ramt at oversvømmelser som Jyderne, men klimaændringerne presser vore vandløb, vi 

mangler i den grad en ny opdateret vandløbslov, hvor kommunerne pålægges ikke blot at sikre ”god økologisk 

tilstand” i vandløbene, men også at klimasikre vandafledningen, så tabsgivende oversvømmelser imødegås, 

ved eksempelvis at sikre mod 10. årige nedbørshændelser.  

På bestyrelsens vegne ønsker vi en glædelig Jul og et godt Nytår. 

 


