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Nyhedsbrev

Det vigtigste resultat af vores arbejde i år er oprensningen i Nørreå’ens udløb i Gudenå.
I Nørreålav mener vi at det er afgørende for vandstanden at åløbet er oprenset.

Dernæst er det grødeskæringen, der har betydning.

Der et 2 muligheder for at få renset op. Hvis ikke regulativet er overholdt, skal der renses op, ellers  
skal vi have en reguleringstilladelse igennem. Det sidst kræver en del arbejde, og den største 
forhindring er miljølovgivningen.

Vi har lagt et stort arbejde i at vise at Nørreå regulativet ikke var overholdt, og det lykkedes at få 
foretaget en ny opmåling på strækningen fra Fladbro til udløb i Gudenå. Det viste sig så at der lå 
sediment i den sidste del af åløbet, der var højere en regulativet kræver.

Da det var på plads skulle vi så overbevise forvaltningen i Randers Kommune om, at oprensning 
var nødvendig. Derefter skulle politikerne i Randers byråd overbevises. Vi fik foretræde for 
politikerne i Miljø- og Teknikudvalget, hvor venstrefløjen var imod og Venstre, Konservative og 
Dansk Folkeparti var for oprensning. Formanden for Miljøudvalget Frank Nørgaard kæmpede en 
brav kamp for sagen.
Enhedslisten krævede beslutningen i Byrådet.
Derfor var det også med stor glæde at et flertal i Byrådet besluttede af bevilge oprensning.

Oprensningen blev udført i maj 2019.

Sommervandstanden i Nørreå var i 2019 markant lavere i forhold til de seneste somre, med store 
høstudbytter til følge, og det har også været muligt at omlægge en del enge i år.

Vi takkede, pr. brev, borgmesteren og udvalgsformanden for indsatsen, men da der er så stor 
modstand mod oprensning i åen i Randers Kommune, fik vi et svarbrev hvor man mente at 
oprensningen ikke var årsagen til lavere vandstand.

Men vi har da lov at glæde os over resultatet, og vil selvfølgelig fortsætte med at kræve oprensning 
i Nørreå og i grødeøerne i Gudenå.

Generelt er samarbejdet med Randers Kommune særdeles krævende. Der er en stor overvægt af 
miljøinteresser hos embedsmænd og politikere, og ingen interesse for vandafledning. 
Vandløbsloven tager hensyn til begge emner.
Hver gang vi har konstruktive forslag til forbedring af vandføringen, tilbagevises alt. Der 
udarbejdes rapporter fra Orbicon der modsiger vore forslag og godkender kommunens 
administration af vandløbet.



Vi sejler med på vandløbsinspektionerne efter grødeskæring. De metoder man anvender til 
vandløbskontrol er utilstrækkelige. Vi har skrevet til Viborg Kommune om at få forbedret 
kontrollen. Det blev afvist i år, men de planlægger forbedringer næste år. Vi har også foreslået at 
grødeskæringen forbedres, hvilket man vil se på, men de kan ikke gå ud over regulativets krav.

Et bestyrelsesmedlem har derfor anskaffet et ekkolod med ny teknologi og en jolle, så vi selv kan 
opmåle bund, og grøde.
Vi har fået sejltilladelse på Nørreå med motorbåd, når vi udfører disse målinger. Der er indledt et 
samarbejde med Aalborg Universitet om vurdering af teknologien, som ser meget lovende ud.
Vi vil fremlægge vore måleresultater for kommunerne, når de er gennemarbejdede, for at få dem til 
at vedligeholde åen bedre. Det forventer vi os en del af.

Life IP projektet ”Landmanden som naturforvalter” er igangsat og et strategi projekt med professor 
Primdal, KU i spidsen. Der er startet en spørgeskemaundersøgelse om lodsejernes ønsker til 
Nørreådalen der skal danne grundlag for strategiplanen.
Der er hovedvægt på natur og turisme, men der mangler elementer om vandafledning og erhverv. Vi
har derfor en stor opgave med at at holde de 2 sidste emner inde i beslutningsprocessen. I opfordres 
til at fremhæve det, hvor I får muligheden.
Det er afgørende for Nørreådalen et vandet ledes bort, og at der er muligheder for 
landbrugserhvervet og andre erhverv som grundlag for bosætning og et godt levested for 
mennesker.

Nørreålav er medlem af Danske Vandløb (https://danskevandloeb.dk) hvor der udføres 
landsdækkende påvirkning af beslutningstagerne vedrørende vandløb. Senest har foreningen 
udgivet en tjekliste som støtte til kontrol af nye vandløbsregulativer.

Der er flere lavbunds- og vådområde projekter under forberedelse: Velds Møllebæk, 
Mollerup/Løvskal, Skjern og Venning. Der er forskellige holdninger til disse projekter.
Er det spild af penge? Eller er det en god måde at få afviklet marginal jord på?
Det er op til den enkeltes individuelle vurdering.

I Nørreålav ser vi frem til det kommende års arbejde.
Der er masser af opgaver at tage fat på. Vores bestræbelser er at forbedre afstrømningen i Nørreå og 
sikre at vandløbsmyndighederne yder deres bedste for vores ådal.

På bestyrelsens vegne
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