
                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                   Den 27. marts 2018 

 

PRERSSETEKST           

 

Alle interesser kan gå hånd i hånd i en ny vandløbslov 

Lokale landmænd og sportsfiskere står sammen om en række anbefalinger til den ny vandløbslov, som 

politikerne i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg i øjeblikket arbejder med at få på plads. 

Vores åer her i det Midtjyske – ja overalt i Danmark - kan sagtens rumme gode fiskebestande og samtidig 

sørge for nødvendig afvanding af jorden og således tilfredsstille både natur og fritidsinteresser.   

Her fra vores foreninger, Viborg Sportsfiskerforening og Landboforeningen Midtjylland, vil vi gerne pege på, 

at den rapport til ændret vandløbsforvaltning, som regeringens ekspertudvalg afleverede til Miljø- og 

Fødevareministeren i december 2017 indeholder en række gode anbefalinger, som netop går i disse 

retninger.  

Eksperterne anbefaler for det første, at en ny lovgivning får et mere differentieret syn på vandløbene, som 

betyder, at ikke alle vandløb nødvendigvis har samme interesse, når det gælder natur eller afvanding.  

 

Med det vil man kunne forvalte vandløbene forskelligt og det vil betyde en langt bedre hensyntagen til 

lokale interesser i modsætning til i dag, hvor tendensen er, at vandløb håndteres ensartet uagtet, at de er 

vidt forskellige. 

Fra Landboforeningen og Sportsfiskerforeningen bakker vi samtidig op bag eksperternes anbefaling af en 

mere helhedsorienteret forvaltning af vandløbene. 

At se på et å-system som en helhed fra kilde til udløb og lave en forvaltning derudfra giver langt større 

mening end at se på den i bidder fra lodsejer til lodsejer og fra kommune til kommune. 

Med et helhedssyn på å-systemet og et krav om, at alle parter bliver tilgodeset vil det være muligt at 

designe og planlægge regulerende afvanding på visse strækninger og restaurerende, fiskeplejende tiltag på 

andre strækninger.  

Det vil naturligvis kræve samarbejde på tværs af kommuner, men det vil være til gavn for både 

landmændenes, sportsfiskernes og andre naturinteresseredes interesser. Alle kan vi blive tilgodeset. 

I Landboforeningen Midtjylland og Viborg Sportsfiskerforening opfordrer vi derfor både kommunalpolitiker 

og regionspolitikere til at presse på medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg i håb om at få 

dem til at arbejde hen mod en lovgivning, der understøtter og fremmer sådanne gode fælles løsninger. 

Det er samtidig af afgørende betydning at en fremtidig indsatsplanlægning sker i tæt dialog med os, både 

lystfiskere, fritidsfiskere og landmænd og alle de lokale kræfter, som netop kender de enkelte vandløb 



godt. 

 

Endelig vil vi gerne pege på ideen om at tage nye metoder og ny teknologi i brug. 

Heri ligger et stort potentiale for at optimere til gavn for både sportsfiskere og landmænd – og alle andre, 

der har interesse i naturen og i velfungerende afledning. 

Viborg Sportsfiskerforening, der har ca. 100 km fiskeret i Simested, Skals, Fiskbæk, Jordbro og Karup å 

og Landboforeningen Midtjylland, der har medlemmer fra en stor del af højderygsområdet, ser positivt på 

ekspert-oplægget og opfordrer Folketingets politikere til at få omsat ideerne til handling hurtigst muligt. 

Luftige begreber som win-win, synergi og helhedstankegang kan blive til virkelighed på det her område. 

Vi er parate til at hjælpe.  
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