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Status for Aarø lavbundsprojekt 
 

Den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse blev afsluttet i 2019 og 

rapporterne kan findes på projektet hjemmeside på 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/aaroe-

lavbundsprojekt-forundersoegelse/. 

 

Forundersøgelsen viste, at det er muligt at lave et projekt med et projektområde på 

171 hektar. Se vedlagte kort. 

 

Siden forundersøgelsen blev færdig i 2019, er det dige, som er centralt placeret i 

projektområdet, blevet fredet. Det vil derfor kræve en dispensation fra 

digefredningen, både for det centrale dige og for kystdiget, såfremt projektet skal 

gennemføres. Denne dispensation forventer Naturstyrelsen at kunne få. 

 

Desuden påvirkes en beskyttelseszone rundt om to fredede rundhøje (gravhøje) af 

projektets ændringer i vandstandsforhold. Det forventes ikke, at der kan opnås 

dispensation fra fredningen af beskyttelseszonen. Umiddelbart rejser Slots- og 

Kulturstyrelsen dog tvivl om fredningen af rundhøjene. Topografi og områdets 

forhistorie kunne antyde, at der ikke er tale om rundhøje. Der er derfor behov for 

en arkæologisk undersøgelse til afklaring af rundhøjenes status. Denne 

undersøgelse forventes gennemført i juni 2022 af Museum Sønderjylland med 

deltagelse af Naturstyrelsen og Slots-og Kulturstyrelsen. 

 

Når forholdene omkring fortidsminderne er afklaret, og hvis det viser sig, at 

projektet kan forsætte, skal der udarbejdes en supplerende forundersøgelse, som 

skal beregne vandstandspåvirkningerne af fortidsminderne og derudover  

nyberegne klimaeffekten (reduktion af CO2-ækv) og fosforudledningen. Begge dele 

skal genberegnes efter nye metoder, som er blevet taget i brug efter 

forundersøgelsens afslutning. 

 

Vi forventer derfor, at vi i anden halvdel af 2022 kan give dig klart besked på, om 

projektet kan realiseres. Tak for tålmodigheden. 

 

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marc Hammer Holck 

Biolog og projektleder | Naturstyrelsen Trekantsområdet 

+45 21 66 25 28 | mhhol@nst.dk 
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