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16 lodsejere i projektområdet 
  

 

NYHEDSBREV 
Vådområde- og snæbelprojektet fra Størsbøl til Golfbanen  
      

Projektet er desværre endnu ikke gået i anlæg.  

Det skyldes til dels uforudsete problemer i forbindelse med de to søer, der 
ligger på hver side af motorvejen. Søerne er drænsøer fra motorvejen.  

Desværre ligger drænenes udløb i søerne i et lavere niveau end ventet. Det 
betyder, at hvis åens vandstand hæves til det niveau, der er beskrevet i den 
oprindelige projektbeskrivelse, vil der sive grundvand ind i søerne. Dermed 
vil søernes vandstand stige til et niveau, hvor vandet vil løbe tilbage i dræn-
rørene. Dette er uacceptabelt for Vejdirektoratet. 

Der skal derfor findes andre løsninger, så det fremtidige vådområde på an-
den vis kan opfylde kravene. Vores ingeniørfirma, Grontmij/Carl Bro arbej-
der netop nu på at finde alternative muligheder. 

 

 

På trods af at anlægsarbejdet endnu ikke er startet, kan formålet med pro-
jektet om at reducere kvælstof- og sprøjtemidler til åen allerede nu begynde 
at virke. 

Derfor gælder den aftale de enkelte lodsejere indgik med Skov- og Natur-
styrelsen i 2008 allerede nu. Aftalen har været gældende fra erstatningen 
for indskrænkningen i dyrkningsrettigheden blev udbetalt i 2008.  

Det vil blandt andet sige, at der ifølge vilkårene i aftalens punkt 2 ikke læn-
gere må pløjes, gødes eller sprøjtes på de arealer, der er udbetalt erstat-
ning for.  

 

 

Skulle der være spørgsmål om eller bemærkninger til projektet er I meget 
velkomne til at kontakte mig på telefon 74 82 61 05 eller mobil 21 21 55 10. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Hans Ole Hansen 
Biolog / projektleder 


