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I 2015 regnede det 27 procent mere end på en normalår, og når vandløbene ikke kan lede vandet væk 
resulterer det i oversvømmelser af jorden, druknede regnorme og udvaskning af miljøskadeligt fosfor. 

2015 blev den næst-vådeste registreret siden 1874 (Kilde: DMI). I gennemsnit faldt der i Danmark 904 mm, 
hvilket er 192 mm eller 27% over normalen, hvor gennemsnittet for perioden 1961-90 ligger på 712 mm. 
Ser man blot på nedbørsmængderne for årene 2001-2010, så er der tale om et regnfald på 18% over 
gennemsnittet på 765mm. Så det er ikke underligt, at så store nedbørs mængder giver problemer i vandløb, 
hvor vedligeholdelsen ikke er sket tilfredsstillende mange steder, hvor kommunerne i mange tilfælde har 
henvist til den såkaldte ”grødeskærings instruks”. At der ikke har været udvist rettidig omhu i 
vandløbsforvaltningen mærker vi nu som landmænd og lodsejere konsekvensen af. 

Nogle forsøger at bruge en forklaring om, at det skulle være synkende tørvejorder, der skulle være årsagen 
til problemerne. Denne forklaring holder ikke ret mange steder. Man behøver blot at se på hvornår 
tørvejorderne blev drænet. Det blev de i to tempi hhv. i sidste halvdel af 1800- tallet og igen i 1940-
1950érne. Et drænsystem på sådanne jorder holder i 25-30 år. I de sidste mange år er der ikke nydrænet på 
tørvejorderne, simpelthen fordi det ikke er rentabelt idet levetiden for drænene er så kort. Den korte 
levetid for dræn på tørvejorder viser også, hvor hurtigt sætningen sker på disse jorde. Den langt 
overvejende sætning af tørvejorden var slut for 20-30 år siden. Dyrkningen blev herefter opgivet på langt 
de fleste arealer her. Mange steder blev de lagt i græs med diverse tilskudsordninger og med et forhøjet 
tilskud idet det var marker der hidtil var dyrket. Under disse ordninger er flere og flere af disse arealer 
langsomt groet i natur. 

Der er behov for at lytte til det budskab Bent Lauge Madsen kom med under fakta høringen vedr. 
vandplanerne tilbage i 2012. Her fortalte Bent Lauge Madsen følgende: 
http://baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder/2012/bent-lauge-madsen-vandplanerne-er-skrivebordsarbejde 

”Mit gode og velmente råd til jer skal være, at I differentierer vandløbene, når vandløbsloven skal revideres. 
Opdel vandløbene i kulturtekniske anlæg- afvandingskanaler - og så resten i vandløb, hvor vi skal have gode 
naturforhold, hvor bredejerne selv får ansvaret for vandløbsvedligeholdelsen, sådan som vi kender det fra 
før 1963.”  

"Jeg er fuldstændig enig med kritikerne i, at vandplanerne er et hundrede procents skrivebordsprojekt og jeg 
er desuden overbevist om, at embedsmændene i ministerierne og styrelserne aldrig har været ude i naturen, 
og derfor har de glemt vandløbene", sagde Bent Lauge Madsen den 17. september 2012 under fakta 
høringen om vandplanerne. 

Bent Lauge er også enig i, at indsatsen i vandplanerne skulle have været langt mere differentieret. Vandløb 
i de flade arealer skulle aldrig have været en del af vandplanerne. 

Våd jord kvæler organismer i jorden 
Vedvarende høj vandstand kvæler alle ilt krævende organismer i jorden. Det gælder bl.a. afgrøderødder og 
regnorme- et økologisk kredsløb, som er så vigtig for jordens frugtbarhed bliver sat i stå og ødelagt. Gå 
f.eks. ud og se hvordan døde regnorme svømmer rundt i vandet oven på dyrkningsjorden. Læs også hvad 
engelske forskere siger om den biologiske konsekvens af oversvømmelser: Floods leave new crisis.. (Daily 
Mail). 
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Fosfor, der under afvandede forhold er bundet til jorden bliver opløseligt og ryger lige ud i vandmiljøet. 

Det er lokale intelligente løsninger der er nødvendige når vi har med natur at gøre. Sidst ikke mindst er der 
behov for samarbejde imellem vandløbsfolk og landmænd. Dette samarbejde bør ske ud fra entydige 
retningslinjer stillet af staten, der sikrer den essentielle afvanding. Under den forudsætning at afvandingen 
fungerer kan man gå i gang med miljø- og naturhensynet. Hvis man anvender denne tilgang, vil der hurtigt 
blomstre en mangfoldig fantasi, som vil vise, at hensyn til afvanding, natur og miljø er forenelige.  


