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Fjederholt Å – ejendomsmæssig forundersøgelse – resultater og projektforslag 

1. Undersøgelsen 

1.1 Sammenstilling 
Bilag 1. Opgørelse af den ejendomsmæssige forundersøgelse, lb. n´e., matr. nr.´e og lodsejernes 
holdning til hhv. projektet, afgræsning og evt. lokalt vådområdeprojekt. Af bilaget fremgår, at 
vandløbsstrækningen har været opdelt i 7 delområder (kort 1 - kort 7). 
 
Alle på nær 2 har svaret på spørgsmålet vedr. holdningen til projektet. For de øvrige tiltag har 
besvarelsen ikke så stor. Dette kan måske skyldes, at tiltaget ikke er relevant for pågældende lodsjer 
(uden f.eks. drænprojekter). 

1.2 Projektet  
Af bilag 1 fremgår, at undersøgelsesområdet omfatter 72 lodsejere, som til sammen ejer 115 
matrikelnumre omfattende ca. 124 ha. 
  
50 lodsejere er positive over for, at projektet forsøges gennemført. 1 er negativ og 1 kan på det 
foreliggende grundlag ikke tage stilling til projektet. 

1.3 Græsning af engene 
33 er positive overfor at få arealerne afgræsset, 7 er negative og 14 kan ikke tage stilling på det 
foreliggende grundlag. 

1.4 Deltage i et lokalt vådområdeprojekt 
Et sådant projekt kan f.eks. omfatte overrisling af engene med drænvand fra marker i oplandet til 
projektområdet. 
 
13 er positive overfor evt. at indgå i et lokalt vådområdeprojekt, 8 er negative og 11 ikke kan tage 
stilling hertil på det foreliggende grundlag.  
 
1.5 Stillingtagen til ophør af grødeskæring 
14 er positive overfor evt. grødeskæring ophører, 26 er negative og 12 ikke kan tage stilling hertil 
på det foreliggende grundlag.  
 
1.6 Udlæg af stier og opholdsareal  
Af afsnit 2.8 fremgår, hvilke stier og opholdsareal, der er tale om. Dette tiltag har ikke indgået i 
interviewundersøgelsen, men alligevel har lodsejerne foreslået en sti. Det skønnes derfor, at der 
ikke er modstand mod dette tiltag. 
 



2. Projektforslag 
 

2.1 Projektet 
Herning Kommune og SNS har undersøgt, hvorvidt det er muligt at gennemføre flg. tiltag: 

- Udlægge gydegrus og sten på egnede strækninger for at skabe større fysisk variation samt 
nye gydemuligheder til gavn for plante- og dyrelivet i åen 

- Etablere afgræsning 
- Afbryde dræn og anden vandafledning fra de omgivende dyrkede arealer og lede vandet ud 

over vandløbsdalen med henblik på at fjerne kvælstof 
- Stoppe grødeskæringen 
- Fjerne opstemningerne ved Kideris- og Kølkær Fiskeri 
- Gennemføre okkerbegrænsende foranstaltninger i 4-5 tilløb til åen samt en strækning i selve 

åen 
- Udlæg af stier 
 

Disse projektforslag har været drøftet med lodsejerne i forbindelse med en interviewundersøgelse i 
marts 2009 ved HP Vestergaard. På baggrund af interviewundersøgelsen er det forsøgt at 
sammensætte et projekt, hvor der med stor sandsynlighed vil være muligt at opnå lodsejer accept. 

2.2 Restaurering af gydebanker og udlæg af gydegrus 
Disse projektforslag har været drøftet med lodsejerne, men disse har ikke svaret på, hvorvidt de er 
positive eller negative overfor tiltaget. Tiltaget kan dog gennemføres uden egentlige gener for den 
landbrugsmæssige drift af de vandløbsnære arealer.  

2.3 Afgræsning 
Projektet ønsker at forbedre forholdene for plantevæksten på engene. Manglende afgræsning er ofte 
årsagen til, at de lysfølsomme blomster forsvinder fra engene. Det er specielt de lysfølsomme 
blomster, som er i tilbagegang. Derfor ønskes der med projektet at få etableret græsning eller 
fastholdt en allerede igangværende afgræsning.  
 
På bilag 2 og 3 er ejendomme, hvor lodsejeren har givet udtryk for, at der ønskes afgræsning, slået 
sammen til to store græsningsfenner. Her er peget på store sammenhængende arealer, idet dette alt 
andet lige er mere rentabelt end små isolerede afgræsningsfenner. Hvorvidt dette forslag er 
realisabelt kan kun de konkrete lodsejere afgøre. 
 
På bilag 2 og 3 er vist matrikelnumre, hvor lodsejeren har givet udtryk for, at der ønskes 
afgræsning, slået. Blandt disse lodsejere vil det blive forsøgt at etablere store sammenhængende 
græsningsfenner. Her er peget på 7 store sammenhængende fenner, idet dette alt andet lige er mere 
rentabelt end små isolerede. Hvorvidt dette forslag er realisabelt, kan kun de konkrete lodsejere 
afgøre. 

2.4 Vådområder  
I NIRAS’s forundersøgelse, jfr. kilder er vist, i hvilke områder Orbicon (Hedeselskabet) har 
drænprojekter. De enkelte drænprojekter må findes frem for at konstatere, hvorvidt projekterne er 
blevet gennemført eller blot har været foreløbige ønsker. 
 



Lokale vådområde projekter omfatter, at drænvand fra oplandet opsamles i en grøft, som er graves  
parallelt med vandløbet. Drænvandet siver fra grøften ned til vandløbet. Ved denne gennemsivning 
vil en del af drænvandets kvælstof blive omsat til frit kvælstof, som blander sig med luften over 
engene. Herved formindskes den mængde kvælstof, som tilledes vandløbet.  
 
Interviewundersøgelsen har vist, at der er flere områder, hvor flere nabolodsejere er interesseret i at 
deltage i et vådområdeprojekt jfr. bilag 2 og 3.  
 
Det foreslås, at de omhandlede drænprojekter vurderes i detailprojekteringen, og det undersøges, 
hvorvidt det er muligt (lodsejeraccept, teknisk og biologisk) at gennemføre et lokalt 
vådområdeprojekt. 
 
2.5 Ophør af grødeskæring 
Af afsnit 1.5 fremgår det, at der er udbredt modstand mod dette indgreb, som herefter udelades i 
projektet. 
 
2.6 Fjerne opstemningen ved Kideris- og Kølkær Fiskeri 
Der er opnået enighed med ejerne, at opstemningerne fjernes. Vilkårene herfor forhandles. 
 
2.7 Indføre okkerbegrænsende foranstaltninger i 4-5 tilløb til åen samt en strækning i 

selve åen 
Fra sidevandløbene Hesselbjerg-, Låsevase-, Trindkjær- og Kollund Bæk samt evt. fra ’Kanal ved 
Langelund’ tilføres Fjederholt Å meget okker. For at reducere denne tilledning foreslås, at vandet 
fra sidevandløbene ledes gennem okkerbassiner, hvor okkeret udfældes. Dette tiltag har ikke 
indgået i interviewundersøgelsen. Egnede placeringer må forhandles med de konkrete lodsejere. 
 
2.8  Udlæg af stier 
Det foreslås, at der etableres en natursti, der forbinder Skærbæk med det nuværende stisystem ved 
Rindå og en sti på vestsiden af jernbanen nord for Kølkær. Den sidste sti vil give mulighed for at 
cykle fra Herning til f.eks. Søby Sø. Det foreslås desuden, at der etableres en rasteplads til bus, biler 
og cykler på vestsiden af Stokkehovedvej, hvor denne krydser Fjederholtvej. 
 
2.9 Konklusion vedr. projektmuligheder 
Ud fra interviewundersøgelsen ser det ud til at det vil være muligt at gennemføres flg. tiltag: 

- Etablere afgræsning 
- Fjerne opstemningerne ved Kideris- og Kølkær Fiskeri 

 
Hertil kommer flg. ønsker om flg. tiltag: 

- Udlægge gydegrus og sten på egnede strækninger for at skabe større fysisk variation samt 
nye gydemuligheder til gavn for plante- og dyrelivet i åen 

- Gennemføre okkerbegrænsende foranstaltninger i 4-5 tilløb til åen samt en strækning i selve 
åen 

- Etablering af stier 
 
3. Konsekvenser ved gennemførelsen af de foreslåede tiltag 
Nedenfor er kort redegjort for konsekvenserne af projektgennemførelsen for specielt de forhold, 
som Regeringen med den særlige vand- og naturindsats (miljømilliarden) ønsker at fremme, nemlig: 
 



- genopretning af vådområder i ådale  
Der gennemføres lokale vådområdeprojekter, hvor detailundersøgelsen viser, at dette er 
muligt (lodsejer accept, teknisk og biologisk). Resultatet er kvælstoffjernelse (skønsmæssigt 
25 t/år) og fosforfjernelse, forbedring af vilkårene for dyre- og plantelivet på engene 

- genslyngning af vandløb 
Foretages foretages ikke 

- fjernelse af spærringer 
gennemføres for Kideris- og Kølkær Fiskeri 

- udtagning af agerjord 
Gennemføres ikke. 

- skovrejsning 
Gennemføres ikke. 

 
Hertil omfatter projektet: 

- nedlæggelse af Kideris Fiskeri 
- udbedring af gydebanker 

Forøger variationen i vandløbet  
- afgræsning af engene 

Til glæde for bla. engens planter og insekter 
- udlæg af stier  

Der er forslag om udlægning af 2 stier. 
 
 
 
Kilder: 

- NIRAS, Vådområde ved Fjederholt Å, teknisk og biologisk forundersøgelse, januar 2009 
- HP Vestergaard, Interviewskemaer, marts 2009   

 



 
Fjederholt Å projektet        
           
Resultatet af interviewundersøgelsen       
           
Ved denne undersøgelse er vandløbet inddelt i 7 delområder  bilag 1    
           
           
           
           
           
           
positive projekt afgræsning vådområde grødeskær   lodsejere ant matr    
kort 1 7 3   1   7 14    
kort 2 9 8 4 5   11 22    
kort 3 10 7 3 5   11 18    
kort 4 12 6 4 3   16 25    
kort 5 6 7 2 0   13 21    
kort 6 3 1       9 10    
kort 7 3 1 0 0   5 5    
           Sum 72      
                   
negative projekt afgræsning vådområde grødeskær          
kort 1 0 0 0 0          
kort 2 0 0 0 0          
kort 3   2 1 4          
kort 4 2 4 5 5          
kort 5 2 0 2 11          
kort 6 0 1 0 5          
kort 7 0 0 0 1          
                   
                   
ved ikke projekt afgræsning vådområde grødeskær          
kort 1 0 0 0 1          
kort 2 2 0 0 0          
kort 3 1 1 1 1          
kort 4 2 5 4 6          
kort 5 3 5 3 2          
kort 6 0 3 2 1          
kort 7 1 0 1 1          
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