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Mulighed for et lavbundsprojekt ved Møgelkær  
 
Vi har i en længere årrække undersøgt muligheden for et lavbundsprojekt ved 

Møgelkær. De sidste forundersøgelser er nu blevet afsluttet.  

 

Undersøgelserne viser, at der teknisk er mulighed for at gennemføre et projekt. 

Målet med projektet er at hæve vandstanden på de tørveholdig jorder og genskabe 

våde enge i området. Det kan ske ved bl.a. at genslynge Skjold Å og afbryde og 

omlægge dræn.  

 

Nu hvor det er teknisk muligt at lave et projekt, er vi meget interesseret i at høre 

om du stadig gerne vil være med i projektet.  

Derfor vil vi gerne invitere dig til et møde sammen med de andre lodsejere i 

området. 

Mandag den 09. maj 2022 kl. 19.00 på Møgelkær Fængsel, 

Møgelkærvej 15, 7130 Juelsminde.  

 

Her vil vi fortælle mere om de muligheder du som lodsejer har ved at deltage i 

projektet, om en mulig tidsplan for de næste trin, de tekniske anlæg der evt. skal 

laves og om hvordan området måske kan komme til at se ud efter projektet er 

afsluttet. 

 

Vi ringer til dig inden for en uge for at høre, om du har tid og lyst til at komme til 

mødet og om du har evt. spørgsmål forud for mødet. Hvis du ikke hører fra os, er 

det fordi vi ikke har de rette kontaktinformationer, og så må du meget gerne selv 

kontakte os. Kontaktinformation er tilgængelig nederst i mailen.   

 

For yderligere information om projektet: 

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

lavbundsprojekt-forundersoegelse/ 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marc Hammer Holck 

Biolog og projektleder | Naturstyrelsen Trekantsområdet 

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

 

Og 

 

Andreas Bjerre Scheffel 

Forstfuldmægtig | Naturstyrelsen Trekantsområdet 

+45 91 32 95 13 | andrs@nst.dk 
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