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Kære Margrete Auken, 

 
Tusind tak fordi du nu har foranlediget mine spørgsmål vedrørende det kommende reviderede energidirektiv 
stillet til EU-kommissionen. Skønt, endelig af finde en politiker, der interesserer sig for den byggede del af 
kulturarven og også vil handle derpå. 
Det får mig til at involvere dig i en anden sag, som er mindst lige så presserende. Det drejer sig om vores 
historiske vandmøller, såvel fredede som bevaringsværdige. De senere år har jeg været en del af Kristian Pihl 
Lorentzens møllegruppe, hvor vi uden held har forsøgt at få skiftende kulturministre til at formå de lige så 
skiftende miljøministre til at forstå, at vandmiljø og kulturarv må finde en måde at eksistere sammen, uden at 
kulturarven lider overlast. Hidtil er kulturarven bid for bid blev taber i denne sag, selv om både EU´s 
vandmiljødirektiv og den danske vandløbslov hjemler mulighed for at dispensere for vandløbsrestaureringer, 
hvis der er kulturarv, som kræver særlig hensyntagen.  
Kristian Pihl Lorentzen har for nyligt sendt vedhæftede brev til kulturminister Joy Mogensen, hvilket har fået 
mig til at fremsende følgende spørgsmål til dig, som jeg håber, du vil stille kommissionen 
Inden vandmiljødirektivet blev formuleret og sendt til EU's medlemsstater, var der i Danmark ca. 130 
funktionsdygtige vandmøller – kulturarv der for mange møllers vedkommende kan dateres tilbage til før år 
1500 – nogle helt tilbage til  omkring år 1000, som landets middelalderkirker. Uden tilstrækkelige 
vandmængder kan vandmøller ikke fungere og møllehjulet forgår. En ikke fungerende vandmølle mister sin 
legitimitet.  

Spørgsmål:  

• Er EU-kommissionen klar over, at de godt 1.1 mia. kr. kommissionen som følge af 
vandmiljødirektivet har bevilget til vandløbsarbejder i Danmark, indtil nu har forårsaget 
vandtilførslen helt eller delvist fjernet fra ca. 60 vandmøller, og som vil have fjernet vandet 
fra yderligere ca. 50 vandmøller, når direktivet er fuldt ud implementeret? Der vil herefter 
være under ca. 20 fungerende vandmøller tilbage i Danmark (heraf 8 på frilandsmuseer, som 
derfor fungerer med vandpumpe). Dermed er store mængder dansk kulturarv ødelagt, fordi 
spærringer og opstemninger til naturlige vandtilførsler er sløjfet til historiske vandmøller. 

• Kan EU-kommissionen acceptere, at miljø- og lystfiskerinteresser prioriteres i forhold til 
uerstattelig kulturarv, der omfatter bygninger, tekniske installationer, møllehjul og tilførsel af 
vand. Historiske kulturmiljøer, der for mange møllers vedkommende ovenikøbet enten er eller 
kan udvikles til dynamoer for bosætning og turismeudvikling i landdistrikter landet over. 

 
Med venlig hilsen 

 
Birthe Iuel, direktør 
 


