
Udvalgsformand vasker hænder i Tissøvand 

I lørdagens udgave af Nordvest Nyt kunne man ifm. risiko for oversvømmelse 
af sommerhusgrunde i Bjerge Sydstrand under stormen Malik læse, at 

udvalgsformand for Teknik og Miljø Jakob Beck Jensen forsøger at vaske sine 
politiske hænder og tørre aben af på sine ansatte i administrationen i 

vandløbsteamet samt på de grønne organisationer. Jakob Beck har siddet i 
kommunalbestyrelsen og den varme stol i Teknik og Miljøudvalget så længe, at 

Jakob udmærket ved, at aben gemmer sig et helt andet sted - nemlig 

manglende økonomisk og politisk vilje til at løse problematikken omkring 
styring af vandgennemstrømningen i Nedre Halleby å (NHÅ) og Flasken samt 

alt for stor personalegennemstrømning og dermed tabt viden i vandløbsteamet 
i kommunen. 

  
Jakob fremfører, at arbejdet med nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring 

Nedre Halleby å er strandet grundet en klage i efteråret fra de grønne 
organisationer omkring vandindvinding fra Tissø. Jakob Beck anvender således 

en langt senere klage gående på et andet forhold, som argument for at have 
standset den lovede nedsættelse af et ”Sukkerkanalen - Flasken forum” uden 

der reelt var taget initiativ til igangsættelse af denne arbejdsgruppe - men 
sandheden er, at de grønne organisationer i årevis - ja årtier har påpeget den 

manglende styring af vandgennemstrømningen i NHÅ og Flasken samt behovet 
for udskiftning af det gamle stigbord fra 1940’erne med et nyt fuldautomatisk. 

Jakob Becks partifælle Martin Damm oplyste på DNs vælgermøde i november, 

at der snarest ville blive taget hånd om problemerne. Det samme skete til 
kommunalvalget i 2017, men intet er sket. Fra politisk side besluttedes i 

efteråret ovenikøbet at tillade en væsentlig ændring af forsyningens 
vandindvinding fra Tissø FØR man fra politisk side havde styr på 

gennemstrømningen i NHÅ! 
  

Da alt liv, flora såvel som fauna i NHÅ er afhængig af en kontinuerlig 
vandgennemstrømning, må det være logik for enhver, at der først skal styr på 

vandgennemstrømningen året rundt i NHÅ og Flasken - FØR der kan gives 
tilladelse til en for vandmiljøet væsentlig ændring af vandindvindingen fra 

Tissø! At bruge de grønne organisationers knapt halve år gamle klage over 
politikernes fornyede og forøgede vandindvinding fra Tissø er ligeså 

fordrejende og misvisende som ikke at oplyse, at vandløbsteamet i kommunen 
lider alvorligt af manglende resurser og personaleflugt, hvilket har været 

gældende siden kommunesammenlægningen i 2007. Et forhold som alle 

eksterne interessenter fra landbruget over sportsfiskerne til DN har påpeget i 
årevis.  At Jakob Beck nu vil give de ansatte i vandløbsafdelingen en 

reprimande er under lavmålet og yderst dårlig stil. Stig ned af 
udvalgsformandshesten Jakob. Som ansat bør netop du vide, at 

medarbejderne er den vigtigste resurse i en organisation.  
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