
Vandgang i Hjørring 

Udtalelserne fra udvalgsformand Søren Smalbro (V) om, at man ville udstede ”straks-tilladelser” til 

vandindvinding igen, hvis en lignende tørkesituation skulle opstå, vækker undren i natur- og 

miljøinteresserede kredse. Her gik vi måske og troede, at de ansvarlige politikere fra Hjørring var kommet 

til fornuft og at sommerens vandgang skulle være et enkeltstående tilfælde. Men nej, Søren Smalbro vil i 

hvert fald gerne gøre det, igen hvis påkrævet, og udråbe nødretstilstand for dermed at sætte den gældende 

lovgivning ud af kraft i en periode – det kan selvfølgelig være ganske praktisk, men det er næppe lovligt. Og 

vi håber, at udvalgsformanden – som set før – står rimeligt alene med sit synspunkt. De tre ”aftaler” som 

blev indgået over sommeren i Hjørring om straks-indvinding af vand fra Uggerby å savner hjemmel i 

lovgivningen og overholder ikke kravene til klagevejledning og –frist. Dermed er de formentlig også i strid 

med forvaltningsloven og god forvaltningsskik. Det har indtil nu ikke været muligt at få oplyst den 

lovhjemmel, som man mener at have for at kunne udråbe nødret/undtagelsestilstand – hverken fra 

politikere eller forvaltningen i Hjørring. Og selv om de tre ”aftaler” som nåede at smutte igennem måske 

ikke har ført til synlige skader på åen og dens dyre- og planteliv, så var det dog uklogt at give dem 

overhovedet. Det er et udtryk for populistisk symbolpolitik, som tre tilfældige landmænd har haft en smule 

gavn af, mens Hjørring kommunes naturpolitik og vores fælles natur og miljø står som taberen.  

Det siger sig selv, at hver en dråbe som man tager fra de naturlige vandløb i en situation, hvor alle vandløb 

og søer er hårdt presset af tørken, er en dråbe for meget. I hvert fald hvis man vil naturen det godt. Og at 

den grundige, faglige vurdering, som man påstår finder sted, ikke kan udføres på de 2-3 dage, som det 

åbenbart må tage at udstede en ekspres-tilladelse. Så mens borgmesteren siger, at der finder en grundig 

faglig vurdering sted, står udvalgsformanden og puster sagsbehandleren i nakken med sit politiske løfte om 

ekspresbehandling – ikke noget misundelsesværdigt scenarie. 

Søren Smalbros udtalelser til Nordjyske tvinger os i DN til at gå videre med denne sag – vi har ikke noget 

valg. Det er blevet nødvendigt at få fastslået en gang for alle, at Hjørring kommunes praksis og forvaltning 

på dette område er uden lovmæssigt grundlag. Den uortodokse ide om udråbelse af nødret skulle nødigt 

brede sig, idet det på sigt kunne få alvorlige konsekvenser for vores natur og miljø, hvis endnu mere 

vilkårlighed af denne slags kom til at råde. Heldigvis var der – så vidt vides - ikke andre kommuner i det 

tørkeramte land, som udviste en lignende tjenstvillighed overfor landbrugserhvervet. 

Uggerby å har måske ikke lidt de store, synlige skader, men vores demokrati tager skade – bare lidt – når 

politikerne sætter sig ud over gældende lov for at ”afprøve grænser”, som det hedder. Det forlyder at 

Jørgen Bing (SF) vil bede om en skriftlig redegørelse for hele forløbet – vi ser frem til denne redegørelse! 
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