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Jordfordeling 
Skov- og Naturstyrelsen har 
spurgt Anne van Gellekom fra 
FødevareErhverv hvordan 
status er for de afsluttede 
jordfordelinger: 
Kastbjerg Å I 
KMS har i december 2009 
approberet sagen, men den 
hænger stadig i tinglysningen. 
Endelig notering er således 
ikke på plads.  
Kastbjerg Å II 
Tinglysning er på plads for 
alle ejendommene. Der 
er udbetalt til alle på nær en 
enkelt - her mangler der 
afklaring om udbetaling fra 
panthaverne/debitor. 
FødevareErhverv har ikke 
modtaget materiale fra land-
inspektøren endnu, hvorfor 
endelig kendelse ikke er 
iværksat, men det forventes at 
ske snarest. 
Kastbjerg Å III 
Omkring den 20. juni er ting-
lysningen for de fleste ejen-
domme kommet på plads (ca. 
80%) Der er udbetalt penge til 
ca. halvdelen og der afventes 
svar fra panthaverne på de 
resterende. 
Den matrikulære berigtigelse 
er i udbud med frist for 
afgivelse af bud den 20. juli. 
  
Arbejdet med tinglysning 
har foregået i stærk modvind 
og har været yderst tids-
krævende, men det ser ud til, 
at vi har fundet en løsning som 
både FødevareErhverv og 
Tinglysningsretten går med til. 
Selve anmeldelsen til ting-
bogen er stadig tidskrævende, 
men de er betydelig hurtigere 
til at tinglyse nu. Ved de 
ejendomme, hvor der ikke er 
andre matrikulære sager, der  
 

 
 
spærrer, kan vi faktisk regne 
med uger nu og ikke måneder. 
 

 
 
Kastbjerg Å IV 
Samtidigt med at jordfordeling 
III blev afsluttet med 
kendelsesmøde i Enslev 
Forsamlingshus den 20. april i 
år, blev den afsluttende 
jordfordeling IV startet op. Da 
denne jordfordeling skal være 
projektrealiserende, vil den 
strække sig over et længere 
tidsforløb end de foregående, 
hvorfor skæringsdatoen for 
jordfordelingen er fastsat til 
den 1. oktober 2011. Dette 
hænger ligeledes sammen 
med, at den skal afvente 
færdiggørelsen af det 
projektforslag, der arbejdes på 
i øjeblikket, og som forventes 
færdigt i løbet af september 
2010.  
 
Arbejdet med jordfordeling IV 
er godt i gang, og der har 
sammen med Martin Nissen 
Nørgård fra Skov- og 
Naturstyrelsen været afholdt 
møder med mange af de 
lodsejere, der skal beholde og 
eventuelt købe projektarealer. 
Indholdet af disse møder har 



 

 

været en gennemgang af de 
forhold, som skal indgå i de 
deklarationer om naturgenop-
retning, der skal tinglyses på 
arealerne samt gennemgang af 
jordfordelingsmulighederne.  
 
Lodsejermøder og arbejdet 
med jordfordelingen vil blive 
genoptaget efter afholdt 
sommerferie i uge 29 og 30, 
men I er som altid meget 
velkomne til at ringe til Jan 
Thaysen på 20180459, hvis I 
har spørgsmål til jordfordel-
ingen. 
 

 
 
Revideret projektgrundlag 
forsinket 
I løbet af dette forår og denne 
sommer udfører konsulent-
firmaet Alectia målinger af 
grundvandstanden i ådalen og 
vandføringsmålinger i 
Kastbjerg Å. Målingerne er 
forudsætningen for opsæt-
ningen af en ordentlig model 
til udarbejdelse af projektet og 
til vurdering af konsekvenser. 
 
 
Invitation til demon-
stration af maskiner  
 
Studieturen til Gravlev 
Ådal den 7. november 
2009 gav inspiration til 
at lave demonstration af 
rydnings- og afpuds-
ningsmaskiner, der kan 
arbejde på blødbund og 
på sårbare naturarealer 
som der er i Kastbjerg 
ådal.  
 

Demonstrationen vil 
finde sted onsdag den 
25. august mellem kl. 
14-18. Der tages 
forbehold for, at der er 
modtaget en tilladelse 
fra Kommunen. 
Du finder demonstra-
tionsarealet på Kærby 
Møllevej overfor nr. 25 
og 29. (Se nedenstående 
kort) 
 
Følgegruppe for projektet 
Der blev den 11. marts 2010 
afholdt det første møde i 
følgegruppen for Kastbjerg 
Ådalsprojekt.  På mødet blev 
der orienteret om projektets 
status. Der blev bl.a. diskuteret 
forslag til stiforløb inden for 
projektområdet og proble-
matikken omkring slåning/-
høslet af engarealerne. På de 
arealer, hvor der plejer at 
bliver taget høslet, kan/bør 
dette fortsætte. Der må ikke 
foretages slåning på arealer, 
der står med store tuer. Arealer 
der ikke tidligere har været 
slået må heller ikke slås. Hvis 
man er i tvivl skal Kommunen 
spørges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generelt mangler der afgræs-
ning i hele ådalen. Som en del 
af projektet vil der, hvor det 
skønnes nødvendigt, blive 
foretaget førstegangsrydninger 
af arealer, hvis der samtidig 
kan sikres græsning af 
arealerne fremover. 
 
Næste møde i følgegruppen 
bliver til september/oktober 
når det nye projektforslag er 
modtaget. 
Husk at give Skov- og 
Naturstyrelsen eller lokale 
repræsentanter i følgegruppen 
jeres ønsker og ideer til 
rekreative tiltag, såsom stier, 
p-pladser, opholdspladser m.v. 
 
 

 
Græsning/ikke græsning i 
Kastbjerg ådal lidt nedstrøms 
projektområdet. 
 
Information 
Læs mere om projektet på 
http://www.kastbjergaa.dk 
 
 


