Der er alt for meget grøde i vandløbene
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Det store aktuelle stridspunkt i forhold
til de danske vandløb er fremtidens
grødeskæring. De nye vandplaner indebærer,
at grødeskæringen i en hel del vandløb skal
reduceres for at den miljømæssige mål
sætning om at genskabe en god økologisk
kvalitet skal opfyldes. På den anden side vil
en reduceret grødeskæring indebære flere
oversvømmelser end tidligere, og under visse
forudsætninger vil der skulle betales lodse
jerne kompensation for de øgede gener. Den
svære opgave ligger nu hos kommunerne,
der skal udarbejde handlingsplaner og nye
regulativer.
Det er dette indlægs påstand, at problemet
i høj grad bliver forstærket af samfundets
uheldige vedligeholdelsespraksis for vandlø
bene, som har udviklet sig de seneste årtier
(måske århundreder). Denne praksis har be
tydet, at der alt for meget grøde i en stor del
af de danske vandløb.
Der er ingen steder hvor betingelserne for
plantevækst er så gode som i de lavvandede
vandløb. Den centrale proces i plantevæksten
er fotosyntesen, hvor plantevævet dannes af
kulstof (CO2 fra atmosfæren), vand og næ
ringssalte (kvælstof og fosfor) med lyset som
energikilde. I vandløb er væksten ikke begræn
set af mangel på vand, næring eller lys. Dog er
lyset begrænsende, når grøden er så udbredt,
at den populært sagt skygger for sig selv.
Da grøden således har ubegrænset vand og
næring til rådighed, er der reelt set kun to
muligheder, når det gælder reduktion af væk
sten. Den ene er den, der benyttes i dag, hvor

140 • Vand & Jord

planterne ganske simpelthen skæres væk oft
est to gange om sommeren. Den anden mu
lighed er, at begrænse energikilden til foto
syntesen, altså lyset, hvilket i praksis vil sige,
at skabe skygge for solen.
Hvis naturen selv kunne bestemme ville
vegetationen langs vandløbenes bredder være
så tæt og skyggende, at grøden kun ville være
en meget lille brøkdel af hvad den er i de
åbne ubeskyttede vandløb vi ellers ser her i
landet. Der er videnskabelig dokumentation
for at skygning er 100 % effektiv med hensyn
til at holde grøden nede, se for eksempel
Miljøstyrelsens rapport: ”Vedligeholdelse af
vandløb”. Miljøprojekt nr. 30, 1980. Denne
rapport indeholder mange nyttige og detalje
rede oplysninger, som ikke skal gengives her,
men fra konklusionen (side 152, sidst i afsnit
13.3) skal citeres: ”På grundlag af en samlet
vurdering af miljømæssige, praktiske og øko
nomiske aspekter må det anbefales, at den
hidtidige grødeskæring efterhånden erstattes
af en regulering af grødevæksten ved hjælp af
en skyggende bredvegetation i en del af vore
vandløb.”
Når nu denne klare erkendelse var til rådig
hed allerede for mere end 30 år siden, må
man spørge sig selv om hvad årsagen så kan
være til, at princippet stort også set ikke be
nyttes, til trods for at endog også Vandløbs
loven siden 1983 har givet mulighed herfor.
Det er jo ikke særligt konstruktivt at for
søge at placere skyld og ansvar i denne sag,
det er nok ikke helt forkert at sige, at par
terne (dvs. lodsejerne og vandløbsmyndighe
derne) har været lige gode om det. Lods
ejerne har ikke ønsket at give plads (areal) til
en bredvegetation og vandløbsmyndighed
erne (tidligere amterne og kommunerne, i
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dag kommunerne) har ikke ønsket ekstra
besvær og omkostninger ved vandløbsvedli
geholdelsen på grund af en bredvegetation.
Derfor har situationen være blokeret for den
indlysende bedste løsning på problemet.
Den nye lovgivning (herunder vandplan
erne) giver mulighed for at de gamle bloke
ringer kan brydes og at vi kan se på proble
met med nye øjne, men det bliver svært for
begge parter. Derfor må det gode råd må
være: Lad os nu først blive enige om, at der er
alt for meget grøde i vandløbene, og lad os
dernæst prøve at finde den bedste løsning for
at få mængden reduceret. Her kommer en
skyggende bredvegetation i mange tilfælde
ind som en sikker vinder. Gevinsten er min
dre grøde, køligere vand, mere ilt, flere
smådyr på bunden og flere fisk.
De planer man satser på de fleste steder,
kan firkantet sagt betegnes som metoder til
at leve med den alt for megen grøde vi har i
vandløbene på en bedre måde end vi gør i
dag. Disse udmærkede metoder til miljømæs
sig grødeskæring skal naturligvis også fortsat
benyttes. Men man kunne provokere og be
tegne metoderne som smertestillende me
dicin, hvorimod skabelse af skygge er et hel
bredende indgreb.
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