
 

 

Vådområdeprojekt Stokkeby Mose 

Ærø Kommune er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt i Stokkeby Mose, som i dag er 

drænet og fremstår som arealer i omdrift og som enge med græssende dyr. Arealet er på 11 hektar og ligger omkring Kattemose 

Renden umiddelbart nedstrøms Stokkeby. 

Kattemose Renden løber efter vådområdeprojektet under Stokkeby Landevej og videre til Stokkeby Nor og derfra til Det 

Sydfynske Øhav. Projektet er et kvælstof-vådområdeprojekt, som skal reducere udledningen af kvælstof til Øhavet. 

Vådområdeprojektet, der involverer 18 lodsejere forventes at reducere udledningen af kvælstof med 1,13 tons pr. år. 

Projektet tænkes gennemført ved, at hæve vandløbsbunden i Kattemose Renden hæves for eksempel ved at udlægge grus, og ved 

at de tilstødende dræn ledes ud på terrænet, således at vandstanden i området vil stige. Den høje vandstand vil resultere i, at 

området oversvømmes ved store afstrømninger og på andre tidspunkter vil arealet blot være fugtigt. Arealet vil dog ikke være 

mere fugtigt, end der om sommeren kan gå græssende dyr på arealet. 

 

Beliggenhed af vådområdeprojektet i Stokkeby Mose. Forundersøgelsen af projektet forventes afsluttet i 2017. 

Vådområdeprojektet i Stokkeby Mose er på 11 hektar, og det forventes, at området kan begrænse udledningen af kvælstof med 

omkring 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: Terkel Broe Christensen, tlf.: 30 17 54 38 og mail: terkel.broe.christensen@svendborg.dk

 

http://www.bangsgaardogpaludan.dk/

