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Att. Svendborg Kommune
Kultur, Erhverv og udvikling
Natur og Klima
DN Svendborg stiller sig uforstående over for at så mange af vandløbene, ønskes reguleret
efter fast geometrisk skikkelse da, dette både er økonomisk belastende for kommunen, da det
i vidt omfang fritager bredejeren for ansvar og, som det væsentlige, slet ikke tilgodeser
naturen i vandløbene. Vandløbene profiterer naturmæssigt af at de betragtes som dynamiske,
hvilket ethvert vandløb er, blot der er tale om den mindste vandføring, jf. opfattelsen i
teoretisk geometrisk skikkelse.
Enhver bredejer har lov at aflede sit vand til eksisterende vandløb – hverken mere eller
mindre. Hvormed menes at man ikke har krav på at få vandløb uddybet/udrettet/gravet
bredere end det allerede er (iflg. gældende regulativ ELLER nuværende tilstand – er der
modstrid mellem de to da bør nuværende tilstand gælde som udgangspunkt for det afspejler
hvad der har været acceptabelt de senere (10) år.) Der er altså ingen krav i vandløbsloven til
at der ikke må ske oversvømmelser – dyrkningssikring af vandløbsnære arealer er IKKE
vandløbslovens område, og kan i øvrigt ikke lade sig gøre på lavbundsjorder, der sætter sig –
dette mangler at blive præciseret i regulativerne.
DN Svendborg er af den overbevisning, at fast geometrisk skikkelse kun er egnede til flade
afvandingskanaler /kunstige vandløb. Så snart der er en smule strøm i vandløbet vil vandet
naturligt arbejde med bund og sider og så kan en fast profil ikke fastholdes med nogen
mening. At regulere en så relativ stor del af vandløbene efter fast geometrisk skikkelse, må
siges at være betænkeligt i en tid, hvor voldsomme regnskyl gør at udsvingene af vandstanden
i vandløbene er store. Fast geometrisk skikkelse betyder altså at vandløbet ikke kan opføre sig
naturligt, at kommunen, med stor sandsynlighed skal bruge flere penge på kontrol og helt
unødvendig oprensning, på steder hvor vandføringen alligevel er tilstrækkelig samtidig med at
sandsynligheden for at vandløbet kan opnå god økologisk kvalitet er stærkt begrænset.
Flere steder anføres sandaflejringer som problemet, men det løser man ikke ved at
maltraktere vandløbene ved anvendelse af fast geometrisk skikkelse, men ved at lave
sandfang - helst på de problematiske dræn hvorfra sandet kommer.
Grødeskæring mere en 0-1 gang årligt betyder at vandløbene ikke vil kunne opfylde god
økologisk kvalitet - der sker simpelthen et kvalitetsspring hvad angår
vandplantesammensætningen, når der skæres mere en 1 gang årligt (dokumenteret i nye
grødeskæringsrapport). Jo flere skæringer, des mere favoriserer man pindsvineknop og
lignende og det gør bare grøden mere besværlig. Det er derfor uhensigtsmæssigt at flere
vandløb planlægges med flere end 1 grødeskæring pr. år, selv om dette kun er på udvalgte
strækninger. DN Svendborg anbefaler at grødeskæring, i det hele taget kun finder sted, for så
vidt, at faldet på strækningen er under 0,5 promille, og at alle strækninger med fald på over
0,5 promille derfor ikke udsættes for grødeskæring. Vi hæfter os ved at grødeskæring primært
foregår manuelt, hvilket er positivt.
At fjerne stivstænglet kantvegetation er ofte vigtigere en selve grøden fordi det er de
stivstænglede der ved store afstrømninger væsentligt bremser vandet. Det er godt at der
udvises opmærksomhed på disse områder på udvalgte strækninger af visse vandløb.
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DN Svendborg er bekendt med at fast geometrisk skikkelse er ikke ulovligt efter vandløbsloven
med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, men tiden er løbet fra den type fordi det er et
faktum, at vandløb naturligt ikke holder sig i ro – dette er heller ikke tilfældet for vandløbene i
Svendborg Kommune, hvorfor vi anbefaler at alle vandløb reguleres efter teoretisk geometrisk
skikkelse.
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