
7) Skovrejsningsprojekt og grundvandsbeskyttelse 
 
På forrige bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen muligheden for partnerskab mellem Naturstyrelsen, 
Svendborg Kommune og om et statsligt skovrejsningsprojekt indenfor oplandet til 
Skovmølleværket. Bestyrelsen beslutning var: 
 
”Bestyrelsen i Svendborg Vand A/S ser positivt på at der arbejdes videre med muligheden for 
skovrejsningsprojektet. Bestyrelsen finder dog det er vigtig at der arbejdes videre med om 
omkostningsniveauet svarer til effekten af grundvandsbeskyttelse. 
Bestyrelsen ønsker et supplerende notat, der beskriver omkostninger til alternative metoder til 
grundvandsbeskyttelse med flere ambitionsniveauer. 
Ovenstående beslutning sendes til Svendborg Kommune til lukket dagsorden.” 
 
Der er udarbejdet og vedhæftet et supplerende notat om de rejste spørgsmål. På mødet vil 
projektleder Troels Kjærgaard Bjerre give et oplæg om samme.  
Endvidere er der på basis af tidligere partnerskabsaftaler udarbejdet og vedhæftet et udkast til 
samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og VA. I forhold til den skitserede 
aftale bør det bl.a. bemærkes at der er i §8 står: 
 
§ 8 Andre finansieringskilder 
 
Parterne er enige om, at der skal gøres en indsats for at give andre mulighed for at medfinansiere 
erhvervelse af jord, anlæg og faciliteter i projektet. Det kan være lokale virksomheder, 
energiselskaber, naboer, fonde, rideskoler o.a. 
 
Det aftales i hvert enkelt tilfælde, hvordan medfinansiering bedst tilføres projektet, og evt. aflaster 
de tre parters forpligtigelser i projektet. 
 
En anden interessant bestemmelse der bør fremhæves er §5, hvor der bl.a. står: 
 
Naturstyrelsen tager forbehold for de bevilgende myndigheders årlige godkendelse af bevillinger på 
finansloven. Kommunen tager forbehold for, at byrådet godkender tilskud til de konkrete opkøb af 
jord. Vand og Affald A/S tager forbehold for, at bestyrelsen godkender de konkrete opkøb og 
dermed betaling for deklarationen på de konkrete arealer. 
 
Det indstilles at: 
Bestyrelsen i Svendborg Vand A/S drøfter det supplerende notat og udkast til partnerskabsaftale og 
træffer på den baggrund beslutning om, hvorvidt der skal indgås en skovrejsningsaftale med 
Svendborg Kommune og Naturstyrelsen.  
 
Beslutning: 
Det besluttes at VA indgår en skovrejsningsaftale med Svendborg Kommune og Naturstyrelsen 
under den forudsætning, at procentsatsen på prisen for VA’s medfinansiering maksimalt bliver 50% 
af arealerhvervelsen. 
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