
Vester Skerninge - den 19. marts 2015 

Dagsorden 
 
• Velkomst, v. Svendborg Kommune 
 

• Vådområdeprojektet ved Hørup Å, v. Svendborg   
  Kommune 
 

• Hvorfor jordfordeling? v. NaturErhvervsstyrelsen 
 

• NaturErhvervsstyrelsens rolle i projektet, v.  
  NaturErhvervsstyresen 
 

• Fremgangsmåde ved jordfordeling - og alt det med  
   småt, v. NaturErhvervsstyrelsen 
 

• Praktiske forhold omkring jordfordelingen, v.  
  NaturErhvervsstyrelsen 
 

• Udnyttelse af en evt. ler-resurse,  
  v. Petersminde Teglværk  
 

• Proces- og tidsplan, v. Svendborg Kommune 
 

• Nedsættelse af et taksationsudvalg,  
  v. NaturErhvervsstyrelsen 
 

• Vil I se et færdigt vådområdeprojekt? v. Svendborg    
  Kommune 
 

• Eventuelt 

 

VELKOMMEN 

Lodsejermøde -  

Vådområdeprojekt 

Hørup Å 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vådområdeprojekt Hørup Å 



Alle oplæg kan hentes fra kommunens  

hjemmeside fra i morgen. Adressen er: 

 

  www.hørupå.dk 

Vådområdeprojekt Hørup Å 



FAKTA: 

 

Formål: At reducerer udledningen af 

kvælstof til havet 

 

Reduktionspotentiale: 5 tons kvælstof pr år 

 

Beliggenhed: Øst for Kirkeby 

 

Areal: 55 hektar 

 

Vandløbet fra 927 til 1.700 m 

 

Antal lodsejere: 11 

Vådområdeprojektet 
ved Hørup Å 
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Hvorfor et vådområdeprojekt? 

•  Tilførslen af kvælstof til kystvandene skal nedbringes 

•  Udbredelsen af iltsvind skal nedbringes 

•  Kystvandenes vandkvalitet skal forbedres 

Én blandt flere årsager 

til kvælstofafstrømning:  

 

• Omfattende dræning 

• Færre bufferzoner 

• Forstyrret hydrologi 
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Kvælstoffets veje i ådale 
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Vandplan  

Virkemidler i oplandet til Det Sydfynske Øhav 
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Vådområdeprojekter – som har 

været i spil - Det Sydfynske Øhav 

* Store Rise Mose 

* Møllesø Renden 

* Strandhuse 

* Bjørnemose * Langemarken 

* Egsmade 

* Elsehoved 

* Gammellyng Afløbet - Stokkebækken 

*  

* Lindelse Nor 

* Lundby 

* Stokkebækken 

* Långå - Stokkebækken 

* Rydeplet v. Aasø Skov  

            + Tuemose  

* Sylten ved Kædeby Has 

* Kædeby Has 

* Holmsmose 

* Hørup Å 

* Bøllemosen 
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Forundersøgelsen 

• Teknisk forundersøgelse 

• Fosforundersøgelse 

• Ejendomsmæssigforundersøgelse 
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Teknisk forundersøgelse 

Nuværende forhold: 

– Opmåling af vandløbene 

– Indmåling af dræn/drænkoter 

– Finde dræn fra oplandet (lodsejere, Orbicon) 

– Nuværende afvandingsforhold 

– Undersøge arealanvendelsen 

– Kvælstofbalance  

– Biologi og forskellige planmæssige forhold 
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Teknisk forundersøgelse 

Fremtidige forhold med et projekt: 

– Hæve vandløbsbund/sløjfe vandløb 

– Blokere dræn i området 

– Føre dræn til terræn til overrisling 

– Fremtidige afvandingsforhold 

– Kvælstofomsætning 

– Biologi 
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Nuværende afvandingsforhold  
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Indsatser i forbindelse med projektet 

• Etablering af nyt vandløbsforløb 

• Afbrydelse af intern dræning 

• Omlægning af dræn til overrisling af terræn 

• Etablering af dige 

 

Forbehold: Projektforslaget kan se anderledes ud på grund af 

mulighed for ler-gravning før etablering af vådområdeprojekt. 



Forslag til vådområdeprojekt 
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Sådan ledes drænvand 

ud på terræn 

Kilde: Bangsgaard & Paludan ApS. 
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Afvandingsforhold efter projektet er 

gennemført - Sommer 



Afvandingsforhold efter projektet er 

gennemført - Vinter 



Ejendomsmæssig forundersøgelse: 

• En ejendomsmæssig forundersøgelse skal 

afdække de enkelte lodsejeres holdning til 

projektet 

 

• Der informeres om erstatningsmuligheder 

 

• Projektet samlede økonomi afklares 
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Resultat af den ejendomsmæssige 

forundersøgelse 
 

• Lodsejerinteresse: 

• 6 ud af de 11 lodsejere er positive overfor projektet 

• 3 lodsejere er skeptiske og en er imod projektet 

• 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. 

 

• En realisering af projektet igennem frivillige aftaler vil kræve, at kommunen som 

bygherre samt NaturErhvervsstyrelsen ”lægger sig i selen for” at finde egnede 

løsningsmodeller for de lodsejere, der er skeptiske og de som ønsker 

erstatningsjord.  

 

• Desuden skal der arbejdes på, at der ligeledes findes gode løsningsmodeller for de 

lodsejere, som på det foreliggende grundlag ikke er afvisende overfor et projekt. 

 



Proces- og tidsplan,  
v. Svendborg Kommune 

2012:    Teknisk forundersøgelse 

 

2012:    Ejendomsmæssig forundersøgelse. 

 

2014:   Fosforforundersøgelse 

 

Vinter 2014:  Staten giver tilsagn til realisering af projekt. 

 

19. marts 2015:  Lodsejermøde 

 

Forår/sommer 2015: Opstart på forhandlinger mellem lodsejere,  

                Svendborg Kommune og NaturErhvervsstyrelsen. 

 

Efterår 2015:  Svendborg Kommune: Myndighedsbehandling,  

                politisk behandling, udbud af opgaven osv.  

 

Sommer 2016:  Indvinding af ler (2-4 uger) efterfølgende   

                etableres vådområdet (1-2 måneder).   

 

 



Individuelle forhandlinger 
 

Vi vil gerne aftale individuelle møder med alle lodsejere.  

 

Torsdag den 9. og fredag den 10. april 2015 


