Vådområdeprojekt Kragnæs Ørbæk
Vandløbet Ørbæk afvander Kragnæs på den nordøstlige del af Ærø. På nogle lavtliggende arealer omkring den nederste del af
Ørbæk nær havet er Ærø Kommune i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt.
Formålet med vådområdeprojektet er at reducere kvælstofudledningen fra landbrugsarealer og dermed forbedre vandkvaliteten i
Kløven og i Det Sydfynske Øhav.
Projektet kan genskabe den naturlige hydrografi i området. Det kan ske ved at stoppe dræning i området og ved eventuelt at
genåbne og slynge Ørbæk. Samtidig kan bunden i vandløbet hæves således, at vandstanden hæves, og vandet kan oversvømme
området i forbindelse med større afstrømninger.
Vådområdeprojektet, der har et areal på 11 hektar involverer 10 lodsejere. Det forventes, at området kan reducere udledningen af
kvælstof med 1,1 tons pr. år.
Afværgeforanstaltninger omkring ejendomme i projektområdet kan blive nødvendige.

Beliggenhed af vådområdeprojektet i Kragnæs Ørbæk. Forundersøgelsen af projektet forventes afsluttet i 2017.
Vådområdeprojektet ved Kragnæs Ørbæk er på 11 hektar, og det forventes, at området kan begrænse udledningen af kvælstof med
cirka et tons årligt.
Ærø Kommune og vores rådgiver Bangsgaard og Paludan ApS foretager i løbet af 2017 en teknisk og en ejendomsmæssig
forundersøgelse i området. Undersøgelserne skal vise, om det teknisk er muligt at etablere et vådområde i området, herunder om
området kan fjerne den ønskede mængde kvælstof.
Desuden ønsker vi også at kende lodsejernes holdning til projektet i forhold til deres eventuelle deltagelse og ønsker til erstatning.
Lodsejernes deltagelse er frivillig.
Forundersøgelsesrapporterne vil blive offentliggjort her på siden, så snart de er færdige.
Afhængig af undersøgelsens resultat vil kommunen i samarbejde med lodsejerne beslutte, om der skal arbejdes videre med
projektet.
Forundersøgelsen er støttet af EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Kontaktperson: Arne Bruun, tlf.: 62 23 34 31 og mail: arne.bruun@svendborg.dk

