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Vorgod Å projektet – information til lodsejerne – STATUS juli 2010 
 
Tak for det gode samarbejde og interesse fra alle lodsejerne i projektet. Her 
en kort status for projektet: 
 
Skov- og Naturstyrelsen er for nyligt blevet pålagt et krav om udsættelse af 
udgifter fra 2010 til 2011 i videst muligt omfang. Dette betyder for Vorgod Å 
projektet, at: 
 

- at erstatningsudbetalingen først kan primo 2011 
Der er 17 lodsejeraftaler, som er underskrevet. Men udbetalingen af 
tilskud må dog afvente færdiggørelsen af jordfordelingen, se neden-
for 

- at skæringsdatoen for jordfordelingen derfor må udsættes fra 1. de-
cember i år til 1. februar næste år 

- at ikrafttrædelsestidspunktet i udkast til jordfordelingsoverenskom-
ster og lodsejeraftale må ændres fra 1. december 2010 til 1. februar 
2011 

 
Status for jordfordelingen: 

- Der deltager 5 lodsejere i jordfordelingen 
- Jordfordelingen er stort set færdigforhandlet, idet der kun mangler 

afklaring af enkelte forhold. 
 
Status for detailprojekteringen: 

- Grontmij-Carl Bro er udpeget som konsulent på opgaven v/ing. Hen-
rik Groth  

- Udgangspunktet for detailprojektet er forundersøgelsen, som blev 
udarbejdet af NIRAS 

- Grontmij-Carl Bro indsamler pt. grunddata vedr. dræn, ledningsan-
læg mv. 

- Detailprojektet forventets færdigt til november 2010 
 
Status for lodsejerforhandlinger (der har ikke været forhandlinger med lods-
ejere i jordfordelingen):  
- antal lodsejeraftaler, der skal indgås:  21, incl. 5 lodsejere i 
jordfordelingen 
- antal af os underskrevne aftaler:   16  
- antal af lodsejerne underskrevne aftaler:  10 
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Rekreative foranstaltninger: 
På nuværende tidspunkt er der fundet mulige placeringer/forløb til neden-
stående anlæg: 
 

- sti langs åen 
- 4 broer 
- 2 opholdsarealer 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jes Philipsen Schmidt 
projektleder 
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