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Vellykket ministerbesøg i Kongensbro
Det står lysende klart for de fleste, at situationen med oversvømmelser langs Gudenåen er aldeles uholdbar.
Der må og skal findes en løsning, så vi får vandet ledt mod Randers Fjord uden at det forinden anretter stor
skade langs åen. Desuden skal vi have Trækstien tilbage som en turist- og naturattraktion af national
betydning. Jeg er derfor glad for, at miljøminister Karen Ellemann forleden dag tog sig tid til at besøge
"åstedet" ved Kongensbro Kro for at sætte sig grundigt ind i problematikken. Alle de primære aktører i sagen
fik lejlighed til at orientere ministeren om deres syn på sagen og komme med forslag til løsninger. Der
hersker ingen tvivl om, at det er vandløbsmyndigheden Silkeborg kommune, der har det direkte ansvar for at
finde en løsning på strækningen mellem Silkeborg og Kongensbro. Det har jeg og mange andre en stor
forventning til sker i en fart. Ministeren slog fast, at kommunen faktisk råder over en række virkemidler, når
den skal opfylde det gældende vandløbsregulativ fra 2000. Herunder grødeskæring samt oprensninger i åen,
hvor der er aflejringer, som bremser vandet. Og at kommunen er forpligtet til at gøre noget. Desuden kom
der en interessant løsning på bordet med udvidelse åens bredde i forskellige niveauer til gavn for både
vandgennemstrømningen og miljøet. Jeg er også glad for, at ministeren i forbindelse med besøget slog fast,
at de kommende vandplaner ikke må indebære manglende handling for at løse de aktuelle
problemer. Sammenfattende var det et vellykket ministerbesøg, der kastede fokus på en yderst vigtig sag,
som berører og bekymrer rigtig mange mennesker. Nu er det op til de lokalt valgte politikere i kommunen at
udnytte de gældende regler og vandløbsregulativet til at komme med løsninger i en fart, så vi ikke skal
opleve en ny sommer med store oversvømmelser og en træksti under vand. Vi skal altid tage skyldigt
hensyn til miljø, fauna og flora. Men vi skal først og fremmest sikre at vore vandløb vedligeholdes, så de kan
lede vandet ud i havet!
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