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1 Indledning 
Svendborg Kommune ønsker at få undersøgt mulighederne for at gennemføre et vådområdeprojekt efter 

vådområdeordningen under Grøn Vækst aftalen i to projektområder langs Hørup Å, som afvander til Det 

Sydfynske Øhav.  De to projektområder som i det følgende er benævnt delområde nord og syd ses på figur 

1 samt bilag 1A og 1B. 

Da vådområdeprojekterne i de to delområder teknisk set kan gennemføres uafhængigt af hinanden, er de i 

denne ejendomsmæssige forundersøgelse behandlet særskilt.    

 

Figur 1. Projektområde (orange streg) syd og nord for vådområdeprojekt langs Hørup Å (blå streg) 

(orthofoto – copyright COWI A/S). 

Bangsgaard & Paludan ApS. har i august-oktober 2012 gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse af 

projekterne, som er afrapporteret i nærværende rapport.  

I delområde syd er der i alt 11 lodsejere, der påvirkes af projektet, jf. bilag 2A Som led i forundersøgelsen er 

alle de involverede lodsejere i delområde syd besøgt og interviewet om projektet. 

I delområde nord er der i alt 3 lodsejere, der påvirkes af projektet. 1 lodsejer med lb. nr. 03 LN ønsker ikke 

at blive interviewet om projektet. Telefonisk har han dog oplyst, at han ikke ønsker at deltage i projektet.   

En anden lodsejer havde så store arbejdsmæssig rejseaktivitet, at det ikke var muligt at finde en dato for et 

møde om projektet med vedkommende. I stedet er der afholdt et telefoninterview.  

Den sidste lodsejer i delområde nord er besøgt og interviewet om projektet i denne forundersøgelse. 
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2 Beskrivelse af projektområdet 
Der er udpeget to lokaliteter for vådområdeprojekter langs Hørup Å. Projektområderne er i det følgende 

beskrevet som delområde Nord og Syd 

Delområde Syd er beliggende langs med Hørup Å nordøst for Kirkeby umiddelbart opstrøms Assensvej ved 

det tidligere Kirkeby Mejeri.  

Delområde Nord er beliggende opstrøms delområde Syd langs Hørup Å og Høje bæk. Delområde Nord er 

beliggende syd for Lundevej sydøst for Lunde.  

Beliggenheden af de to undersøgelsesområder er vist på oversigtskortet på Fejl! Henvisningskilde ikke 

fundet. samt på i bilag 1 og 2. 

Begge projektområder består i dag hovedsagelig af omdriftsarealer, der er drænet og afvander til Hørup Å 

(delområde syd) eller til Høje Bæk (delområde nord). Der er enkelte arealer inden for projektområderne 

som består af naturarealer, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, jf. figur 2.   

2.1 Projektforslag 

Svendborg Kommune har fremlagt et skitseforslag for et vådområde langs Hørup Å i henholdsvis delområde 

syd og nord, som er fremlagt til brug i den ejendomsmæssige forundersøgelse.  

Bangsgaard & Paludan ApS. har ligeledes udarbejdet den tekniske forundersøgelse, som er afrapporteret 

september 2012 i rapporten ” Forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt langs Hørup Å i 

delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune. 

Som det fremgår af den tekniske forundersøgelse indeholder vådområdeprojekterne i de to delområder 

følgende projekttiltag: 

Delområde syd 

Projekttiltagene i delområde syd omfatter overordnet set omlægning af Hørup Å til et nyt forløb på en 

strækning på ca. 1.700 m. Vandløbet placeres terrænært således, at vandet herfra kan løbe ud i 

vådområdet om vinteren ved større afstrømninger og nedbørshændelser. Vandløbets nye forløb foreslås 

videre placeret således, at det er tilstræbt, at der maksimalt er 100 m fra vandløbets kanter til de ydre 

grænser af projektområdet, hvilket afstedkommer størst mulig kvælstofomsætning via oversvømmelse af 

vådområdet med vandløbsvand.  

Samtidig med gennemførsel af ovennævnte tiltag skal vedligeholdelsen med bl.a. grødeskæring af Hørup Å 

igennem projektområdet reduceres til et minimum.  

Drænledninger fra oplandet foreslås omlagt således, at de får udløb oven på terræn i vådområdet. Herved 

kan der tilføres kvælstofholdigt vand fra både vandløbet og fra drænene til vådområdet, hvor kvælstoffet 

kan omsættes. Det forventes, at der i vådområdet i delområde syd kan omsættes ca. 5 tons kvælstof om 

året fra vandmiljøet. Det svarer til en arealspecifik omsætning på ca. 91 kg kvælstof pr. ha projektområde. 

Ved projektet får ca. 55 ha ændrede afvandingsforhold, hvor der dannes et vådområde med sjapvandssøer 

og våde og tørre enge. 

Delområde nord 



6 
 

I delområde nord omfatter projektet omlægning af drænledninger fra oplandet til overrisling af 

vådområdet med kvælstofholdigt drænvand. Herved dannes der et vådområde på knap 15 ha med 

sjapvandssøer samt våde og tørre enge. Det forventes, at vådområdet i delområde nord kan fjerne ca. 2,6 

tons kvælstof fra vandmiljøet om året svarende til en arealspecifik omsætning på 174 kg kvælstof/ha.  

Ved gennemførsel af projekterne i begge delområder forventes det, at der samlet set kan fjernes ca. 7,6 

tons kvælstof fra vandmiljøet til for bl.a. miljøtilstanden i Det sydfynske Øhav. 

Det forventes, at projekterne vil sikre leve- og ynglesteder for en lang række dyr og planter, der er tilknyttet 

våd natur. Det forventes bl.a., at forskellige paddearter vil kolonisere områderne og anvende dem som 

ynglelokaliteter.  

Erfaringer fra lignende tidligere gennemførte vådområder har vist, at fuglelivet med vand- og vadefugle 

hurtigt kvitterer ved at tage vådområderne i anvendelse både som fouragerings- og ynglelokalitet. 

Projektarealerne består hovedsagelig af omdriftsjord og få ha naturarealer, der er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3, jf. figur 2.  Oplysninger om arealer i projektområdet, der er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3, er indhentet ved Danmarks Miljøportal: www.arealinfo.dk. 

 

Figur 2. Projektområdet angivet med den orange linje. Naturarealer, der er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3, er markeret lysgrøn (eng), skraveret gul (mose), blå linje (vandløb) og mørkeblå 

(sø/vandhul) (orthofoto – copyright COWI A/S). 

http://www.arealinfo.dk/


7 
 

3 Landbrugsstruktur 
I projektområdet (både delområde nord og syd) indgår en blanding af små og store landbrugsejendomme. 

Der indgår 8 ejendomme i projektet under 50 ha, hvor jordbrug ikke er det primære erhverv. Dernæst 

indgår 3-4 større landbrugsejendomme med over 100 ha og med enten husdyrproduktion og/eller 

planteavl. 

Med disse større produktionsejendomme beliggende i tilknytning til projektområdet er der normalt pres på 

adgangen til at erhverve landbrugsjord. I øjeblikket er der dog ikke for nylig handlet landbrugsejendomme i 

området, hvilket sandsynligvis kan tilskrives effekten af finanskrisen. For nuværende vurderes det videre, at 

markedet er tilbageholdende med at handle jord på grund af et nuværende misforhold imellem køber og 

sælgers holdning til den aktuelle jordpris i området. 

Der er indtil flere ejendomme i projektområdet, som drives af ældre landmænd, som tidligere har afviklet 

husdyrproduktion, og som alene i dag driver planteavl eller har forpagtet jorden ud til en af de større 

husdyrproducenter i området. Det må forventes, at flere af disse lodsejere inden for en overskuelig fremtid 

vælger af afhænde ejendommen eller eventuel vælger at frasælge jorden, hvorved det må antages, at der 

opstår muligheder for at erhverve jord til supplering af de ejendomme, hvor der ønskes erstatningsjord.  

De lodsejere, der indgår i projekterne med jord, er fremstillet på bilag 2A og 2B for henholdsvis delområde 

syd og nord. 

4 Resultat af lodsejersamtaler 

Delområde syd 

Resultatet af lodsejersamtalerne i delområde syd kan i overskrifter angives til at; 

 6 af de i alt 11 deltagende lodsejere i delområde syd er positive overfor en realisering af det 

fremlagt projekt, 

 5 lodsejere ønsker erstatningsjord for det jord, der afgives til projektet,  

 3 lodsejere ønsker at sælge projektjorden, såfremt projektet gennemføres som fremlagt. 2 af 

disse lodsejere ønsker samtidig erstatningsjord, 

 7 lodsejere ønsker at beholde jorden og indgå 20 årig aftale om fastholdelse af vådområdet.  

Lodsejer med lb. nr. NA02 er yderst skeptisk overfor projektet, idet han bliver påvirket med en betydelig 

andel af ejendommens samlede antal ha. Det er yderligere jord, som er beliggende i tæt tilknytning til 

driftsbygninger. Ved en eventuel erhvervelse af erstatningsjord vil jorden være beliggende længere væk i 

forhold til det jord, der indgår i projektet. Han besluttede sig dog for, at afvente endelig beslutning om 

deltagelse i projektet til han er præsenteret for endelige løsningsmodeller for en erstatning.    

Lodsejer med lb. nr. NA04 er skeptisk overfor projektet men besluttede på mødet at antage en afventende 
holdning til projektet. Han finder ikke, at effekten af vådområder er dokumenteret tilstrækkelig. Projektets 
effekt på kvælstofomsætning/tilbageholdelse skal belyses mere præcist. Han finder bl.a., at det bør 
undersøges, om det er billigere at etablere stenrev i havet for at fjerne kvælstof – ud fra holdningen ”Mest 
miljø for pengene”. Han vil derfor ikke sige endeligt ja til projektet.  På mødet foreslog han i stedet, at man 
gennemfører et andet projekt end det fremlagte, hvor der etableres et dobbeltprofil i landskabet - hvor 
vand og natur kan udvikle sig svarende til projekter, som i dag gennemføres i Sverige.  
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Yderligere er lodsejer med lb. nr. NA12 skeptisk overfor projektet. Ved interviewet besluttede han sig dog 

for at være afventende i forhold til de erstatningsmuligheder, der fremlægges fra kommunen og 

NaturErhvervsstyrelsen. I udgangspunktet var han dog negativ overfor projektet og ønsker ikke deltagelse. 

Endelig er lodsejer med lb. nr. NA13 negativ overfor projektet og ønsker på det foreliggende grundlag ikke 

at deltage i projektet. Da vedkommende pt. overvejer at sælge hele ejendommen med jord, vurderer 

rådgiver, at der måske kan være en mulighed for at erhverve jorden til anvendelse i projektet som 

erstatningsjord. Svendborg Kommune bør derfor, såfremt der søges om en realisering af projektet hos 

Naturstyrelsen, anmode NaturErhvervsstyrelsen om at indlede forhandlinger med vedkommende om salg 

af jorden til projektet. 

Svendborg Kommune som har lb. nr. 11NA P ønsker at sælge engen på 1,46 ha på matr. nr. 12aa Kirkeby 

By, Kirkeby. Dernæst foreslår de, at arealet syd for engen trækkes ud af projektet uden 

rådighedsdeklaration - enten ved at bibeholde fugtighedsgraden eller ved jordpåfyldning. Det skyldes 

kommunens ønske om at opretholde arealet upåvirket til fremtidig erhvervsformål. 

Desuden vil kommune gerne i en jordfordeling erhverve det sidste stykke af vejforløbet til industriområdet. 

Delområde nord 

Resultatet af lodsejersamtalerne i delområde nord kan i overskrifter angives til at; 

 1 af de i alt 3 deltagende lodsejere i delområde nord, som det var muligt at besøge og dermed 

medtage i den ejendomsmæssige forundersøgelse, er positiv overfor en realisering af projektet,  

 2 lodsejere var modsat skeptiske overfor en realisering af projektet i delområde nord.  
 
Under interviewene med disse lodsejere har rådgiver forsøgt at kortlægge bevæggrunden for, hvorfor de 
på det foreliggende grundlag var skeptiske overfor en deltagelse i projektet, hvilket er beskrevet i det 
følgende. 
 
En lodsejer med lb. nr. LN 03 ønskede ikke at deltage i et interview om projektet, idet han, som han 
udtrykte det, under ingen omstændigheder ikke ønsker at deltage i projektet. Det er hans opfattelse, at han 
allerede har bidraget mere end rigeligt til forbedring af vandmiljøet i kraft af sin deltagelse i Sortemose 
vådområdeprojektet under vandmiljøplan II og senest i kraft af randzoneloven.  
 
Det var ikke muligt at besøge lodsejer med lb. nr. LN02 for et interview på grund af vedkommendes 

rejseaktiviteter. I stedet er der afholdt et telefoninterview om projektet. Vedkommende ønsker ikke at 

deltage i projektet, idet placeringen af projektarealerne ifølge ham vil ødelægge ejendommens 

sammenhæng og besværliggøre adkomst til jorden på østsiden af Hørup Å. Hertil kommer, at 

vedkommende finder, at erstatningen på de 3.500 kr./ha ved en 20 årig fastholdelsesaftale er ”alt for lille” i 

forhold til den faktiske værdiforringelse.  

 Lodsejeren, der ønsker at deltage i projektet i delområde nord, ønsker at sælge sin projektjord ved 

deltagelse. De to øvrige skeptiske lodsejere ønsker ikke at pege på en erstatningsmodel.   

Generelt set  

Det samlede resultat af lodsejerforhandlingerne med arealangivelser er fremstillet skematisk i tabel 1 og 2 

for henholdsvis delområde syd og nord. Arealpåvirkningen fra projektet af de enkelte ejendomme er i 

denne forundersøgelse beregnet overslagsmæssigt og er ifølge teknisk rådgiver på projektet foreløbige, 

hvorfor der kan være afvigelser herfra i forhold til det endelige projekt, der søges realiseret. 
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Ved en projektrealisering må det forventes, at flere af lodsejerne ønsker en ”fornuftig” velafgrænset 

projektgrænse, der ikke nødvendigvis følger grænserne for ”vandpåvirkningen”. Dette er forsøgt afklaret 

ved lodsejersamtalerne og afstedkommer, at størrelsen af projektområdet i den ejendomsmæssige 

forundersøgelse vil blive større end det ”vandpåvirkede” projektområde i den tekniske forundersøgelse. De 

arealer, der er oplyst i tabel 1 og 2, er således områder, der får ændrede afvandingsforhold samt områder, 

der er nødvendige at medtage i projektet af arronderingsmæssige hensyn. Sidstnævnte arealkategori har 

rådgiver nøje undersøgt udbredelsen af i forbindelse med lodsejersamtalerne.  

 

Der er ligeledes lodsejere, som ønsker hele matrikler, der påvirkes af projektet, solgt fra, såfremt projektet 

gennemføres. Det skyldes, at de ikke ønsker at beholde ”små stykker”, der ikke påvirkes af projektet. 

 

Det samlede projektområde kan herefter opgøres til 55,70 ha og 15,78 ha for henholdsvis delområde syd 

og nord. Lodsejernes ønsker til kompensation er sammenfattet på kortet i bilag 4A og 4B.  

 

Tabel 1. Arealpåvirkninger på de enkelte ejendomme samt lodsejernes holdning og erstatningsønsker i 
delprojektområde syd. For yderligere bemærkninger hertil henvises til lodsejerskemaer, afsnit 9.  

   Erstatning  Holdning  

Lb. nr. 

Projekt 
areal 
(ha) Salg Jord 

20 årig 
fasthold. Positiv Afventende Skeptisk 

NA 01 0,22    x   

NA 02 12,85 x x    x 

NA 03 3,44   x X   

NA 04 3,64 x x   x  

NA 05 1,33  x x X   

NA 06 7,64  x x X   

NA 08 16,12  x x X   

NA 11 2,95 x   X   

NA 12 2,04   (x)  x x 

NA 13 5,27   (x)   x 

NA 14 0,20   (x)  x  

I alt 55,70 3 5 7 6 3 3 

 
Tabel 2. Arealpåvirkninger på de enkelte ejendomme samt lodsejernes holdning og erstatningsønsker i 
delprojektområde nord. For yderligere bemærkninger hertil henvises til lodsejerskemaer, afsnit 9. 

   Erstatning  Holdning  

Lb. nr. 

Projekt 
areal 
(ha) Salg Jord 

20 årig 
fasthold. Positiv Afventende Skeptisk 

LN 01 4,87 x   x   

LN 02 9,59   (x)   x 

LN 03 1,32   (x)   x 

I alt 15,78 1 0 2 1  1 
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5 Erstatningsønsker 

I vådområdeordningen under Grøn Vækst er der tre forskellige erstatningsmuligheder for lodsejerne, som 

er henholdsvis  

 salg, 

 20 årig fastholdelsesaftale, 

 erstatningsjord.  

Uanset valg af erstatningsform, vil den samlede erstatning for den enkelte lodsejer afhænge af jordens 

nuværende beskaffenhed, som er fremstillet i tabel 3 samt bilag 3A for delområde syd og på tilsvarende vis 

i tabel 4 og bilag 3B for delområde nord. 

Jordens nuværende beskaffenhed er fastsat ud fra lodsejernes angivelse heraf. 

Delområde syd 

Tabel 3. Fordeling af jordens nuværende beskaffenhed inden for den fastsatte projektgrænse hos den enkelte lodsejer. 

  Projekt 
(ha) 

Jordtyper (ha) 

  Omdrift Eng Natur Andet Bemærkning 

01 NA 0,22       0,22 
Have og 
vandhul 

02 NA 12,85 12,85         

03 NA 3,44 3,44         

04 NA 3,64 3,64         

05 NA 1,33 1,33         

06 NA 7,64 7,64         

08 NA 16,12 13,96   1,18 0,98 Vandhul 

11 NA 2,95 1,07 1,46 0,42     

12 NA 2,04 2,04         

13 NA 5,27 4,03 0,67 0,51 0,06 Vandhul 

14 NA 0,20     0,20     

I alt 55,70 50,00 2,13 2,31 1,26   
 

Delområde nord 

Tabel 4. Fordeling af jordens nuværende beskaffenhed inden for den fastsatte projektgrænse hos den enkelte lodsejer. 

  
  

Projekt 
(ha) 

Jordtyper (ha) 

Omdrift Eng Natur Andet Bemærkning 

01 LN 4,87 3,64   1,23 Grantræer 

02 LN 9,59 9,48   0,11 Vandhul 

03 LN 1,32 1,32     

I alt 15,78 14,44 0,00 0,00 1,34  
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Ved ovennævnte arealopgørelse er der taget udgangspunkt i markgrænser på orthofoto og ikke i 

matrikelgrænser, idet der flere steder er større afvigelser imellem ”virkeligheden” og de matrikulære skel. 

Det skal ses i lyset af, at det er de faktiske arealstørrelser og påvirkninger heraf, der kan opnås erstatning 

for ved 20 årige fastholdelsesaftaler og ikke matrikelgrænser. 

Det skal pointeres, at de opgjorte arealstørrelser på ejendomsniveau i forhold til jordens nuværende 

anvendelse skal betragtes som en foreløbig vejledende opgørelse.  

De endelige opgørelser, der skal danne grundlag for ansøgning om 20 årige fastholdelsesaftaler for de 

enkelte ejendomme, bør fastsættes i samarbejde med de deltagende lodsejere under forhandlingerne om 

deltagelse. Her skal der være særlig opmærksomhed om:  

 at der på nuværende tidspunkt kan være usikkerhed om de præcise grænser mellem omdriftsjorde, 

vedvarende græsarealer samt naturarealer, 

 at der er arealer i projektområdet, som er vedvarende græsarealer. Afhængig af driftshistorien kan 

disse arealer takseres indenfor ovenstående tre kategorier. I forbindelse med den enkelte lodsejeres 

fælleskema ligger NaturErhvervsstyrelsen inde med oplysninger, der vil danne grundlag for 

kategoriseringen. I indeværende forundersøgelse er vedvarende græsarealer takseret til 1.800 kr./ha, 

men dette vil i nogle tilfælde kunne ændre sig, når ovenstående oplysninger tilvejebringes i 

forbindelse med tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen om 20-årig fastholdelse,    

Desuden vil det ved den endelige opgørelse af omdriftsjorde samt vedvarende græsarealer, der udnyttes 

jordbrugsmæssigt, være nødvendigt at fradrage eksempelvis hegnsarealer langs matrikelgrænser ved de 20 

årige aftaler om fastholdelse af vådområdet.   

5.1 Jorderhvervelse og erstatningsjord 

Delområde syd 

Der er 5 lodsejere i delområde syd, der ønsker erstatningsjord (omdriftsjord) for at deltage i projektet, jf. 

tabel 1 og bilag 4A.  

Samlet set vurderes det, at der er et behov for ca. 41,5 ha omdriftsjord for at imødekomme ovennævnte 

lodsejeres krav til erstatningsjord. 

Der er dog stor variation i lodsejernes krav til erhvervelse af erstatningsjord. For 4 lodsejere vurderes det, 

at det er et ufravigeligt krav. For at imødekomme disse lodsejers krav til erstatningsjord, skal der 

tilvejebringes ca. 38 ha. omdriftsjord. Modsat har 1 lodsejer tilkendegivet, at han gerne vil have 

erstatningsjord som kompensation ved deltagelse i projektet, såfremt muligheden herfor opstår.  

For 1 af lodsejerne, der ønsker erstatningsjord, er det afgørende, at jorden er beliggende tæt ved hans 

ejendom. 

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der måske er mulighed for, at en lodsejer med lb. nr. 13NA vil 

sælge sin ejendom med jord, der kan anvendes som erstatningsjord til de lodsejere, der ønsker jord som 

kompensation. Der er i alt 29 ha omdriftsjord på ejendommen. Vedkommende har dog ikke truffet endelig 

beslutning om salg. 
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Lodsejer med lb. nr. 1LN ejer ca. 9 ha omdriftsjord, hvoraf knap 4 ha indgår i projektet. Vedkommende 

tilkendegav på mødet, at hun er interesseret i salg af jord til brug som erstatningsjord. På denne ejendom 

kan der måske erhverves ca. 4 ha omdriftsjord til brug som erstatningsjord. 

På nuværende tidspunkt er der således potentiel mulighed for at erhverve ca. 33 ha omdriftsjord til brug 

som erstatningsjord, hvilket ikke helt set svarer til det behov, der er for puljejord.  

Delområde nord 

Der er ikke lodsejere i delområde nord, der ønsker erstatningsjord. 

5.2 20-årige aftaler om fastholdelse af vådområdet 

Som kompensation for at tåle den varige våde tilstand på arealerne kan lodsejerne ved indgåelse af 

vådområdeaftale søge NaturErhvervsstyrelsen om 20 årig tilskud til fastholdelse af vådområder.  

Tilskuddets størrelse afhænger af arealernes forhistorie og fordeler sig som oplyst i det følgende: 

 1.800 kr. pr. ha for arealer, hvor afvandingsforholdene allerede er ændret som følge af en tidligere 

MVJ-aftale.  

 3.500 kr. pr. ha for omdriftsarealer/brakarealer/frugt/bær/pyntegrønt mv. Omfatter dog ikke arealer, 

der i mindst 5 år har været udlagt som græsarealer.  

 1.800 kr. pr. ha for permanente græsarealer.  

 300 kr. pr. ha for naturarealer. Her er der tale om arealer, der ikke er omfattet af de foregående tre 

kategorier.  

I tabel 1 og 2 er de lodsejere, der ønsker en 20 årig fastholdelsesaftale, opgjort for henholdsvis delområde 

syd og nord.  

Delområde syd  

En samlet fordeling af projektarealerne på de enkelte arealkategorier for omdriftsarealer, vedvarende 

græsarealer samt naturarealer ved de lodsejere, der ønsker en 20 årig fastholdelsesaftale, ses i tabel 5 og i 

bilag 4A på ejendomsniveau. 

Tabel 5. Opgørelse over samlet størrelse af tilskud i 20 år til fastholdelse af vådområde i forhold til arealernes 

forhistorie. Opgørelsen gælder alene for de lodsejere, der ønsker deltagelse i projektet.  

  

Tilskudssats 
(Kr./ha/år) 

Antal ha. 
Sum, 

 (kr. i alt) 

Omdrift 3.500 26,37 92.295 

Græs 1.800 0 0 

Natur 300 1,18 354 

Vandhul 0 0,98   

I alt  28,53 92.649 

Over 20 år   1.852.980 
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 4 lodsejere i delområde syd ønsker enten ikke at deltage i projektet og har derfor ikke oplyst, hvilken 

erstatning de ønsker, eller de finder, at erstatningen er for lav og derfor ikke ønskede erstatning. For at 

sikre at der er afsat midler til disse lodsejere ved en projektrealisering, såfremt de under vejs skifter 

holdning til projektet og ønsker at deltage i projektet med en erstatningsudbetaling, har rådgiver valgt at 

medtage disse lodsejere under erstatningsformen 20 årig fastholdelse af vådområdet, hvilket er fastsat i 

tabel 6. På bilag 4a ses, hvilke lodsejere der ikke ønsker erstatning, og hvilke der ikke ønsker deltagelse og 

derfor ikke har oplyst erstatningsform.    

Tabel 6. Opgørelse over samlet størrelse af tilskud i 20 år til fastholdelse af vådområde i forhold til arealernes 

forhistorie. Opgørelsen gælder alene for de lodsejere, der ikke ønsker deltagelse eller som finder at erstatningen er for 

lav.  

  

Tilskudssats 
(Kr./ha/år) 

Antal ha 
Sum, 

 (kr. i alt) 

Omdrift 3.500 6,07 21.245 

Græs 1.800 0,67 1206 

Natur 300 0,71 213 

Have 0 0,22  0 

Vandhul 0 0,06  0 

I alt  7,73 22.664 

Over 20 år   453.280 

 

Den samlede udgift over en 20 årig periode til de 20 årige aftaler om fastholdelse kan herefter opgøres på 

baggrund af værdier i tabel 5 og 6 til i alt 2.306.260 kr. i delområde syd.  

Delområde nord 

2 lodsejere i delområde nord ønsker enten ikke at deltage i projektet og har derfor ikke oplyst, hvilken 

erstatning de ønsker.  

For at sikre at der er afsat midler til disse lodsejere ved en projektrealisering, såfremt de under vejs skifter 

holdning til projektet og ønsker at deltage i projektet med en erstatningsudbetaling, har rådgiver på 

tilsvarende vis som ved delområde syd valgt at medtage disse lodsejere under erstatningsformen 20 årig 

fastholdelse af vådområdet, hvilket er fastsat i tabel 7. På bilag 4b ses hvilke lodsejere, der ikke ønsker 

erstatning, og hvilke, der ikke ønsker deltagelse, og derfor ikke har oplyst erstatningsform.    

Tabel 7. Opgørelse over samlet størrelse af tilskud i 20 år til fastholdelse af vådområde i forhold til arealernes 

forhistorie.  Opgørelsen gælder alene for de lodsejere, der ikke ønsker deltagelse, eller som finder at erstatningen er for 

lav.  

  

Tilskudssats 
(Kr./ha/år) 

Antal ha 
Sum, 

 (kr. i alt) 

Omdrift 3.500 10,80 37.800 

Græs 1.800 0  

Natur 300 0  

Vandhul 0 0,11  0 

I alt  10,91 37.800 

Over 20 år   756.000 
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Den samlede udgift over en 20 årig periode til de 20 årige aftaler om fastholdelse kan herefter opgøres på 

baggrund af værdierne i tabel 7 til i alt 756.000 kr. for delområde 2.  

5.3 Køb og salg 

I de tilfælde, hvor lodsejerne ønsker at sælge projektarealet, vil NaturErhversstyrelsen i 

vådområdeordningen under Grøn Vækst erhverve jorden med henblik på videresalg heraf igennem udbud, 

hvor der pålægges en vådområdedeklaration på arealerne. 

Der vil herved opstå et værditab på projektarealerne, svarende til differencen mellem handelsprisen på 

jorden henholdsvis ”før” og ”efter”, at projektet er realiseret.  Dette værditab indgår i de samlede 

omkostninger, der er forbundet med en projektrealisering. 

Hovedparten af de deltagende lodsejere meddelte, at de ikke havde kendskab til salg i området efter 

finanskrisen. Modsat var der stor variation lodsejerne iblandt i de handelspriser, som blev meldt ud. De var 

dog nogenlunde enige om, at handelsprisen for omdriftsjord varierer mellem 120.000 kr. til 150.000 kr./ha.  

Det er derfor vanskeligt at prissætte jorden for nuværende.  

Det er efterfølgende aftalt med Svendborg Kommune, at der anvendes en førpris på 150.000 kr./ha. 

 Delområde syd 

”Førprisen” 

I tabel 8 er antallet af ha på de forskellige jordtyper opgjort, for så vidt angår det jord, der ønskes solgt ved 

en projektrealisering for delområde syd. 

Tabel 8. Forventet handelspris ved det fremlagte projekt på de projektarealer, som ejerne ønsker at sælge ved en 

projektrealisering.  

Jordtype Areal "Før pris" Samlet pris 

  (ha) (kr./ha) (kr.) 

Omdriftsjord 17,56 150.000 2.634.000 

Græs 1,46 60.000 87.600 

Natur 0,42 40.000 16.800 

I alt 19,44   2.738.400 

 

Den samlede ”førpris” i delområde syd kan opgøres til 2.738.400 kr. for de arealer, der ønskes afhændet.  

”Efterprisen” 

Efterprisen er fastsat ud fra erfaringer fra tidligere gennemførte vådområdeprojekter efter VMP II og VMP 

III vådområdeordningen. 
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De takster på efterværdien, der er anvendt i denne forundersøgelse, fremgår af følgende: 

Sjapvand/sø:  20.000 kr./ha. 

Sump/våd eng: 30.000 kr./ha. 

Tør eng:  50.000 kr./ha. 

”Efterprisen” for det jord, der af lodsejerne ønskes solgt i skitseprojektet, er herefter fastsat og opgjort i 

tabel 9. 

Tabel 9. Forventet handelspris på projektjord efter en realisering af projektet. 

Jordtype Areal Efter pris Samlet pris 

  (ha) (kr./ha) (kr.) 

Sø/sjapvand 2,37 20.000 47.400 

Sump/våd eng/fugtig eng 14,63 30.000 438.900 

Halvtør/ tør eng 2,22 50.000 111.000 

Arrondering 0,22 50.000 11.000 

I alt 19,44  608.300 

 
Den samlede ”efter pris” i delområde syd kan opgøres til 608.300 kr. for de arealer, der ønskes afhændet.  

Delområde nord 

”Førprisen” 

I tabel 10 er antallet af ha. på de forskellige jordtyper opgjort, for så vidt angår det jord, der ønskes solgt 

ved en projektrealisering for delområde 2. 

Tabel 10. Forventet handelspris ved det fremlagte projekt på de projektarealer, som ejerne ønsker at sælge ved en 

projektrealisering.  

Jordtype Areal "Før pris" Samlet pris 

  (ha) (kr./ha) (kr.) 

Omdriftsjord 3,64 150.000 546.000 

Græs 0 60.000 0 

Natur 0 40.000 0 

Grantræer 1,23 100.000 123.000 

I alt 4,87   669.000 

 

Den samlede ”førpris” i delområde nord kan opgøres til 669.000 kr. for de arealer, der ønskes afhændet.  

”Efterprisen” 

”Efterprisen” for det jord, der af lodsejerne ønskes solgt i skitseprojektet i delområde 2, er herefter fastsat 

og opgjort i tabel 11. 
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Tabel 11. Forventet handelspris på projektjord efter en realisering af projektet. 

Jordtype Areal Efterpris Samlet pris 

  (ha) (kr./ha) (kr.) 

Sø/sjapvand 0,67 20.000 13.400 
Sump/våd eng/ 
fugtig eng 2,01 30.000 60.300 

Halvtør/Tør eng 1,31 50.000 65.500 

Arrondering 0,87 50.000 43.500 

I alt 4,87  182.700 

 
Den samlede ”efter pris” i delområde nord kan opgøres til 182.700 kr. for de arealer, der ønskes afhændet.  

5.3.1 Værditab ved køb og salg 

De samlede omkostninger til at dække værditabet på jorden ved NaturErhvervsstyrelsen køb og videresalg 

kan herefter opgøres til differencen mellem ”før” og ”efter” prisen på jorden for skitseprojektet, som ses i 

tabel 12 for både delområde syd og nord. 

 
Tabel 12. Samlet værditab ved køb og videresalg af projektjord i både delområde syd og nord.  

  
Delområde syd 

Omkostninger (kr.) 
Delområde nord 

Omkostninger (kr.) 
Samlet 

 (kr.) 

Samlet "før" pris 2.738.400 669.000 3.407.400 

Samlet "efter" pris 608.300 182.700 791.000 

I alt 2.130.100 486.300 2.616.400 

 

De samlede omkostninger til værditab på jorden, der købes og videresælges af NaturErhvervsstyrelsen, kan 

således opgøres til 2.130.100 kr. og 486.300 kr. for henholdsvis delområde syd og nord.  

Det svarer til en samlet omkostning på 2.616.400 kr. for gennemførsel af projektet i begge delområder, 

hvilket afstedkommer et værditab pr. hektar på afrundet 105.000 kr./ha for de 24,31 ha, der ønskes 

afhændet. 

I denne forundersøgelse er kun omkostninger til erstatning og erhvervelse af projektjord opgjort. De 

samlede projektomkostninger omfatter desuden udgifter til anlægsarbejde, detailprojektering, 

udbudsmateriale, tilsyn samt til jordfordeling. 

6 Omkostning til jordfordeling 

Omkostning til jordfordeling med køb og salg af projektjord og erstatningsjord har rådgiver søgt at få belyst 

udgifterne til hos NaturErhvervsstyrelsen.  

Jordhandlerne vil overordnet set omfatte 41,5 ha erstatningsjord til 5 lodsejere samt salg af 4 ha 

projektjord for 1 lodsejer.  
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Styrelsen har meddelt rådgiver, at omkostningerne til jordfordeling beløber sig til ca. 350.000 kr. Denne 

omkostning skal medtages i en efterfølgende ansøgning om bevilling af midler til en realisering af projektet.   

7 Samlede omkostninger 

Delområde syd og nord 

De samlede omkostninger til erstatninger og jordhandler ved en realisering af projektet i delområde syd og 

nord kan herefter opgøres samlet set til 6.028.660 mill. Kr., jf. tabel 13 svarende til henholdsvis 4.786.360 

kr. for delområde syd og 1.242.300 kr. for delområde nord.  

Tabel 13. Samlede omkostninger til erstatninger og jordhandler ved realisering af både delområde syd og nord. 

  

Omkostninger (kr.)  

delområde syd 

Omkostninger (kr.) 

delområde nord 

20 årig fastholdelse 2.306.260 756.000 

Værditab/jordhandler 2.130.100 486.300 

Udgifter Naturerhverv 350.000* - 

I alt 4.786.360 1.242.300 

* Udgiften til NaturErhvervsstyrelsen er opgjort samlet set for begge delområder.  

8 Konklusion 

Delområde syd 

I delområde syd er 6 ud af i alt 11 lodsejere positive overfor en realisering af projekt. Ved at imødekomme 

deres ønsker til kompensation enten i form af salg af projektjord, erstatningsjord eller en 20 årig 

fastholdelsesaftale vurderes det, at der er gode muligheder for at i mødekomme disse lodsejere 

erstatningsmæssigt, således at de ønsker at deltage i projektet igennem frivillige aftaler. 

En realisering af projektet igennem frivillige aftaler vil dog yderligere kræve, at NaturErhvervsstyrelsen kan 

tilvejebringe erstatningsjord i området, hvilket vurderes at være mulig på grund af nogle umiddelbart 

potentielle muligheder for at erhverve jord i området.  

3 lodsejere er afventende i forhold til endelig beslutning om deltagelse, hvilket i sidste ende vil afhænge af 

resultatet af erstatningsforhandlingerne. 

Der er videre 3 (4) lodsejere i projektområdet, der var skeptiske overfor projektet. En realisering af 

projektet igennem frivillige aftaler vil derfor kræve, at kommunen som bygherre samt 

NaturErhvervsstyrelsen arbejder for at finde egnede løsningsmodeller for de lodsejere, der umiddelbart er 

skeptiske overfor projektet, således at de får fordel af deltagelse, hvorved projektet kan gennemføres ad 

frivillighedens vej. 



18 
 

Skeptiske lodsejere kan skifte holdning undervejs i projektforløbet. Det skal ses i lyset af erfaringer fra 

lignende tidligere gennemførte naturgenopretningsprojekter, hvor der igennem forhandlingsdrøftelser med 

de involverede lodsejere ofte viser sig muligheder for at imødekomme de lodsejere, som udviste skepsis 

ved de indledende drøftelser om projektet, således at deres deltagelse i projektet i sidste ende kan sikres 

igennem frivillige aftale. 

Der kan også peges på, at der som led i lodsejerforhandlingerne eventuelt kan foretages mindre 

projektjusteringer, hvor delelementer i projektet udtages for at imødekomme lodsejerønsker og behov, 

hvilket kan fremme projektgennemførligheden.  

Samlet set vurderes det derfor, at der er gode grunde til at undersøge alle muligheder for at realisere 

projektet i delområde syd igennem frivillige aftaler.  

Delområde nord 

I delområde nord er 2 ud af i alt 3 lodsejere skeptiske eller rettere meget negative overfor en realisering af 

projektet. En af lodsejere ønskede overhovedet ikke at drøfte projektet igennem med rådgiver – ”vi kunne 

bare blive væk” – som han udtrykte det. 

Rådgiver vurderer i den forbindelse, at lodsejerne er meget afklaret i forhold til deres manglende ønske om 

deltagelse i projektet, hvorfor det på det foreliggende grundlag vurderes at være vanskeligt at gennemføre 

projektet alene igennem frivillige aftaler for disse lodsejere. 
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