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Konklusionsreferat fra lodsejermødet den 29. juni 2007 på Durup Kro 
 
Deltagere: 
Mødet kl. 11:  10 lodsejerne og konsulent Bjarne Dige, LandboLimfjorden 
Mødet kl. 13:  10 lodsejere. 
Mødet kl. 15:  11 lodsejere 
Direktoratet for FødevareErhverv: Kristian Gadegård 
Skov- og Naturstyrelsen Feldborg: Jes Philipsen Schmidt (ref. ) 
 
Grynderup Sø pumpelag v/fmd. Sven Fredholm deltog i alle 3 møder (kun medtalt ved 
første møde) 
 
 
Jes Philipsen Schmidt bød velkommen og omtalte, at de tre møder i dag afholdtes, fordi 
nogle lodsejere havde udtrykt ønske om dette.  
 
Formålet med mødet var at få afklaret de nærmere detaljer omkring køb af jord til jordpul-
jen.  
Derfor har SNS Feldborg inviteret Kristian Gadegård fra Direktoratet fra FødevareErhverv 
til at fortælle om sit arbejde med at opkøbe jord. 
 
SNS Feldborg og Direktoratet for FødevareErhverv håber, at mødet kan være med til og 
gerne fremme lysten til at afstå jord til projektet, så de landmænd, der har behov for jord i 
forbindelse med deres drift, får mulighed for dette. Vi andre kan så glæde os over de 
naturværdier, der skabes i dette område til glæde for først og fremmest dyr og planter 
men ikke i mindre omfang for beboerne i området og de gæster, der kommer i løbet af 
året. 
 
Kristian Gadegård fortalte om: 

- Den gennemførte ejendomsmæssige forundersøgelse i dette forår  
- At han havde snakket med 41 lodsejere, som ejer 52 ejendomme 
- At der blandt lodsejerne generelt var en positiv stemning over for projektet forud-

sat, at der kan tilvejebringes erstatningsjord 
- At der vil være behov for ca. 250 ha erstatningsjord, såfremt en jordfordeling skal 

kunne gennemføres 
- At Direktoratet køber jord til dagsprisen  
- At projekterne skal gennemføres ved frivillighed og ikke ved ekspropriation 
- Proceduren for en jordfordeling 
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Der var efterfølgende en bred drøftelse af problemerne med at købe jord i området.  
Specielt blev det drøftet, hvordan vi fik lodsejerne uden for området gjort opmærksom på, 
at ”projektet” var interesseret i at købe jord også uden for projektområdet. Det blev 
foreslået, at distriktet kunne annoncere efter jord eller skrive en artikel til avisen eller få et 
indslag i TV MIDT VEST, som omhandlede projektet og de forhold, som skal afklares for 
at projektet kan gennemføres, herunder behovet for erstatningsjord. 
 
Beslutninger/ vigtige oplysninger: 

- Referatet udsendes med posten 
- Kristian Gadegårds ejendomsmæssige undersøgelse fra maj 2007 vil komme på 

hjemmesiden 
(http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandmidt/Feldborg/Grynderup+Soe/) 

- Kristian Gadegårds nye telefonnummer: 33958249. 
 
 
Jes Philipsen Schmidt  
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