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Dagsorden
Kaffe
Velkomst v. Anders Haugstrup, Viborg Kommune
Hvorfor laver man vådområder v. Anders Haugstrup
Proces og finansiering af kommunale vådområdeprojekter v. Anders Haugstrup
Indlæg v. Anders Ahrentfelt, Landboforeningen Midtjylland
Indhold i den tekniske forundersøgelse v. Rasmus Bang, konsulentfirmaet Atkins

Det videre forløb (herunder om tidshorisont, erstatningsmuligheder, jordfordeling v.
Anders Haugstrup
Næste lodsejermøde
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Mulighed for spørgsmål fra lodsejerne

Hvorfor laver man vådområder ?
Hvorfor:
Kvælstof- og fosforvådområder er med til at reducere mængden af kvælstof- og
fosforudledning til de danske kystvande, fjorde og søer, hvor næringsstofferne er med til at
skabe miljøproblemer
Kvælstofvådområderne skal på landsplan bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen
med 1.250 tons til de indre farvande i perioden fra 2016-2021.
Hvor:
Kvælstof-vådområder (som ved Rævind Bæk) ved vandløb i oplandet til kystvande og fjorde
Fosfor-vådområder ved vandløb i oplandet til søer

Uanset hvordan et vådområde etableres, medvirker et vådområde til kvælstofreduktion ved
at bakterier i de våde jorde nedbryder nitrat i vandet og herved frigør luftformigt kvælstof.
Derudover bidrager ophøret af dyrkning af landbrugsjorden til at formindske
kvælstofudledningen.
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Hvordan:
Et kvælstofvådområde kan laves på flere forskellige måder: enten ved at lukke dræn i
projektområdet så projektområdet overrisles med drænvand fra de omkringliggende arealer,
etablere en lavvandet sø, eller ved at hæve vandløbsbunden og genslynge forløbet, så der i
periodevis sker en oversvømmelse af de vandløbsnærearealer.

Proces og finansiering af et vådområdeprojekt
Kommunale vådområdeprojekter finansieres primært af EU (via Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne). Kommunerne ansøger Landbrugs- og Fiskeristyrelsen som træffer
afgørelse.
Processen er opdelt i to adskilte dele - forundersøgelse og (evt.) realisering
Kommunen søger om midler til gennemførelse af forundersøgelse og (evt.) realisering
Forundersøgelsen består af:
- teknisk forundersøgelse (skitseprojekt og kvælstoføkonomi)
- ejendomsmæssig forundersøgelse (lodsejerholdning, ejendomsforhold og –muligheder)
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Realiseringen består af:
- Jordfordeling (som gennemføres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen)
- detailprojektering
- anlægsfase
- afslutning

Det videre forløb vedr. vådområde Rævind Bæk:
Den tekniske forundersøgelse udarbejdes (2017-2018)
Ejendomsmæssig forundersøgelse – besøg hos den enkelte lodsejer (ingen bindende tilsagn) (2018)
Beslutning i forhold til at søge om midler til realisering (2018)
Hvis der søges og bevilges midler til realisering:
Jordfordeling (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) (2019)
Lodsejeraftaler – 20 årig fastholdelse (2019)
Detailprojektering (2019-2020)

Afslutningsvist skal det gentages, at gennemførelse af et eventuelt vådområdeprojekt er baseret på
frivillighed. Projektet gennemføres derfor ikke, hvis I som lodsejere ikke vil være med til projektet. I så
fald indstilles arbejdet efter forundersøgelsen er gennemført.
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Anlægsfase (2020-2021)
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