Forening arbejder for at beskytte
værdierne, når vandet kommer
Danske Vandløb arbejder for, at
kommunerne benytter nye og mere
moderne metoder i vedligeholdelsen af vandløb – det kan medvirke
til, at oversvømmelser undgås.
Oversvømmelser og huse, der
står under vand, er blevet en del
af mediebilledet i Danmark i de
senere år. Vi får mere nedbør, og
vores vandløb er ikke gearet til at
fjerne de stigende vandmængder. Det går ud over husejere
både ude i det åbne land og i byerne.
Derfor er Foreningen Danske
Vandløb ikke kun for landmænd
eller lodsejere, som ønsker en
god afvanding af deres marker.
Det er også for grund- og husejere, som ofte føler det er svært
at komme i dialog med kommunerne med henblik på at forbedre
forholdene langs åer og vandløb.
Sådan siger næstformand i
Danske Vandløb, Sabine SchulzeLorenzen. Hun er formand for
en grundejerforening i et sommerhusområde på Sydals og er
samtidig med i arbejdet i Danske
Vandløb.
”Foreningen varetager også interesserne for hus- og grundejere
og støtter op om arbejdet med
at sikre værdier i forbindelse med
oversvømmelser. Det er afgørende, at vi står sammen og kommer
til orde over for beslutningstagerne,” siger Sabine Schulze-Lorenzen, Sønderborg.
”Vi har flere eksempler på, at
Danske Vandløb har gjort en forskel. I forbindelse med oversvømmelser i Gudenå-dalen sidste år
har Danske Vandløb fastholdt
et pres på kommunerne. Vi har
gjort opmærksom på, at regulativerne for vedligeholdelse af

vandløb ikke er gode nok og bør
ændres. For det handler jo ikke
kun om mere nedbør, men også
om, hvordan kommunerne vedligeholder vandløbene, så de kan
bruges til at holde vandet væk fra
vores ejendomme, og vi kan undgå, at værdierne smuldrer,” siger
Sabine Schulze-Lorenzen.
”For kommunerne behøver det
ikke at være forbundet med store
omkostninger at ændre vandløbsvedligeholdelse. Desuden
kan der være tale om, at dræn og
kanaler skal genetableres. En god
vandafledning kan sagtens gå
hånd i hånd med natur, miljø og
klima, og jeg oplever, at Danske
Vandløb er opmærksom på, at få
holdninger til at mødes til gavn
for os alle,” siger hun.
Jeg kan kun opfordre grundejerforeninger og private husejere til at melde sig ind i Danske
Vandløb. Her mødes alle med
interesse i at sikre vandafledningen i en tid med stigende vandmængder,” siger Sabine SchulzeLorenzen.
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