
80 landmænd til møde i Viborg om revision af vandløbsregulativer! 

Op mod 80 landmænd var tirsdag aften samlet til møde arrangeret af Viborg Kommune og 
Landboforeningen Midtjylland. Formålet med mødet var, at orientere landmændene om den revision, som 
Viborg Kommune er i gang med at gennemføre på vandløbsregulativerne.  Landmændene fik en god og 
saglig information, men ønsket om en bedre vandafledning, og en virkelighed med stigende vandmængder, 
fik landmændene op ad stolene, for at understrege de problemer, der opstår på deres marker, når vandet 
ikke ledes væk.  
 
”Det er vigtigt for os som kommune, at få snakket med lodsejerne omkring vandløbsregulativerne og den 
vedligeholdelse, som vi står for på de offentlige vandløb”, fastslår Jørgen Jørgensen, chef for Natur og Vand 
og fortsætter: ” Vi er derfor meget glade for at se, at så mange landmænd møder op, så vi kan få en god og 
konstruktiv dialog om lovgivningens rammer og de problemer, lodsejerne oplever omkring vandafledning af 
deres marker.” 
 
Reglerne i vandløbsregulativerne giver ikke mulighed for at håndtere de stigende vandmængder! 
Viborg Kommune kunne i deres orientering give indblik i de muligheder et vandløbsregulativ giver for 
vandafledning, men måtte også skuffe de tilstedeværende lodsejere med meldingen om, at en udvidelse af 
vandløbet og dermed en øgning af vandafledningen ligger ud over regulativernes bestemmelser.  
Skal vandføringen forøges udover hvad de nuværende regulativer giver mulighed for, så skal der enten 
iværksættes et såkaldt ”reguleringsprojekt” (som kan være en bekostelig affære for lodsejerne, da det er de 
der nyder gavn af reguleringen, der skal bære omkostningen) eller også skal vandløbsloven ændres, og det 
kræver jo en folketingsbeslutning!  
 
”Vi står således med et helt reelt problem”, udtaler Frede Lundgaard Madsen, formand for 
LandboForeningen Midtjylland.” Med klimaforandringerne kommer der mere nedbør, og det kommer ofte 
hurtigt og i store mængder. Derfor vil jeg gerne opfordre kommunen til at se på, hvordan 
klimatilpasningsplanerne kan anvendes i denne sammenhæng. Vi har som samfund et åbenlyst problem, 
som vi i fællesskab skal have taget hånd om”, afslutter han. 
  
Å-Laug er en god mulighed for at styrke dialogen 
Det blev på mødet fastslået, at dialog og information omkring vandløbenes tilstand er vigtig for såvel 
Kommune som lodsejere, således at vedligeholdelsen fungerer optimalt indenfor de rammer regulativerne 
fastsætter. Både Landboforeningen Midtjylland og Viborg Kommune opfordrede derfor landmændene til at 
gå sammen, og oprette Å-laug for deres vandløb, for på den måde at styrke dialogen med Kommunen. 
 
”I landboforeningen vil vi derfor gerne hjælpe medlemmerne med, at få nedsat disse Å-laug. Vi stiller gerne 
ressourcer til rådighed i form at sparring og lokaler”, fortæller Anders Ahrenfeldt, næstformand i 
LandboForeningen Midtjylland og medlem af følgegruppen for revisionen af vandregulativerne i Viborg. 
 
Naturen som medspiller! 
Mødet afsluttede med et indslag fra Jørgen Buch, formand for Viborg Sportsfiskerforening. Jørn Buch 
beskrev den gode sammenhæng mellem et vandløbs vandføringsevne og muligheden for at skabe 
gydebanker og ynglesteder for fiskene, han understregede således, at naturen bestemt også kan være en 
medspiller. 


