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Naturgenopretning i 
Kastbjerg Ådal 
 

 
 
Skov- og Naturstyrelsen, 
Himmerland 
Møldrupvej 26 
9520 Skørping 
Tlf.  98 39 10 14 
Fax 98 39 27 14  
Officiel post: 
himmerland@sns.dk 
 
Kontaktpersoner: 
Martin Nissen Nørgård 
Projektleder og landinspektør 
Tlf. 96820441 / 20665205 
Manno@sns.dk 
 
Jan N. Thaysen 
Jordfordelingsplanlægger 
Tlf. 87386244 / 20180459 
Jnt@orbicon.dk 
 
Lodsejerudvalget: 
Keld Svendsen, Sem 
Tlf. 98550291/27358531 
Keld.s@mail.dk 
 
Per Jacobsen, Enslev 
Tlf. 86474093/40512504 
 
Peter Vinther, Blenstrup 
Tlf. 86474459/21264010 
 
Lars Andersen, Hem 
Tlf. 98550229/61767561 
 
Christian Schifter, Ø. Kondrup 
Tlf. 86474134/40795515 
 
 
 
 

 
For meget vand er løbet gen-
nem åen siden sidste udsend-
else af nyhedsbrev til alle 
berørte lodsejere inden for 
projektområdet af Kastbjerg 
Ådal. Vi beklager og prøver at 
rette op på problemet. 
 
Projektet i Kastbjerg Ådal 
får ny leder  
Kjeld Lundager Jørgensen fra 
Skov- og Naturstyrelsen, 
Himmerland må desværre slip-
pe ledelsen af projektet for at 
intensivere indsatsen i et andet 
igangværende naturgenopret-
ningsprojekt i Alling Ådal. 
Martin Nissen Nørgård fra 
samme enhed har derfor over-
taget projektledelsen og har 
mulighed for at sætte fuld 
damp på projektet. Kjeld 
Lundager Jørgensen vil dog 
ikke slippe projektet helt, men 
vil sammen med Peter A. 
Larsen stadig deltage i 
arbejdet. 
 
Martin Nissen Nørgård er 
landinspektør og har 12 års 
erfaring som projektleder af 
store og små naturgenopret-
ningsprojekter fra både Sønd-
erjyllands og  Nordjyllands 
amter og fra 3 års ansættelse 
ved Skov- og Naturstyrelsen 
Himmerland. Han har bl.a. 
været projektleder på Vilsted 
Sø’s genopretning.  
 
Status på jordfordelingen 
Den økonomiske krise har 
også ramt landbruget, og der 
har generelt i år ikke været 
mange handler med landbrugs-
ejendomme.  
 
Jordfordelingsplanlægger Jan 
N. Thaysen har i Kastbjerg  
 
 

 
jordfordeling II også haft 
svært ved at nå de forventede 
mål med køb og bytte af jord.  
 
Der var oprindelig planlagt 
afholdelse af 3 jordfordelinger. 
Tidsplanen i projektet har 
desværre ikke kunnet holdes 
på grund af den nævnte træg-
hed i ejendomshandlerne, og 
det er derfor nødvendigt at 
rejse en ekstra jordfordeling 
med skæringsdato allerede til 
april 2010. Denne jordforde-
ling skal have fokus på afslut-
ning af de jordbytter, som kun 
indirekte berører projektjord. 
Herefter ønskes opstart på en 
4. og endelig jordfordeling, 
hvor alle projektarealerne 
bliver byttet rundt. Den sidste 
jordfordeling skal derfor først 
have skæringsdato april 2011.  
 
19. oktober 2009 kl. 14.00 
afholdes jordfordelingsmøde 
på restaurant Orkideen, 
Daniavej 60,  9550 Mariager. 
 

 
 
På mødet skal der gives ende-
lig kendelse på Kastbjerg Å 
jordfordeling nr. I. Der skal 
gives foreløbig kendelse på 
Kastbjerg Å jordfordeling nr. 
II. Endelig skal der være 
indledende møde på Kastbjerg 
Å jordfordeling nr. III.  
 
 



 
 
Revideret projektgrundlag 
på vej 
Den ændrede tidsplan for 
jordfordelingerne giver 
mulighed for at få leveret et 
revideret projektgrundlag fra 
et konsulentfirma, som 
beskriver de faktiske ænd-
ringer, der skal ske i ådalen og 
som der skal indgås projekt-
aftaler om og tinglyses på 
projektarealerne. Det revi-
derede projektgrundlag bliver 
udarbejdet på baggrund af de 
botaniske undersøgelser, 
forhandlinger og ideudveks-
ling, der har foregået det sidste 
1½ år. Det materiale som et 
konsulentfirma nu skal udar-
bejde skal bl.a. også danne 
grundlag for den lovpligtige 
anmeldelse efter VVM regl-
erne og ansøgning om tillad-
else efter naturbeskyttelses-
loven og vandløbsloven. 
Projektarbejdet er udbudt i 
licitation.  
 
 
Information 
Du kan læse mere om Gravlev 
og Kastbjerg Ådal projekter på 
Internettet: 
http://www.skovognatur.dk/Lo
kalt/Himmerland/ - se under 
Naturprojekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Studietur til Gravlev ådal  
Skov- og Naturstyrelsen, 
Himmerland har netop afslut-
tet et naturgenopretnings-
projekt i Gravlev Ådal, der er 
beliggende umiddelbart neden 
for Rebild Bakker. Gravlev 
Ådalsprojektet har flere lig-
hedspunkter med projektet i 
Kastbjerg Ådal, og vi vil 
derfor gerne, i samarbejde 
med Kastbjerg Ålaug, invitere 
lodsejerne i projektområdet 
samt øvrige medlemmer af 
Kastbjerg Ålaug til en be-
sigtigelse/studietur i Gravlev 
Ådal,   
 
lørdag d. 7. november 2009 
kl. 10.30 til ca. 12.00. 
Der vil denne formiddag være 
lejlighed til at høre nærmere 
om Gravlevprojektets bag-
grund samt hvad der er gjort, 
for at muliggøre en ekstensiv 
afgræsning som naturpleje af 
engene i ådalen.  
 
Jordfordeling, rydninger af 
pilekrat og anden opvækst, 
afpudsning og grøfteoprens-
ning har været nogle af værk-
tøjerne. Skovfoged Leif K. 
Lyngsø vil fortælle om de 
praktiske erfaringer, der er 
gjort undervejs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi har tilsagn fra en af 
lodsejerne i ådalen, der vil 
fortælle om sin oplevelse med 
projektets tilblivelse og de nye 
driftsmuligheder, der er et re-
sultat af projektet. Han har 
selv valgt at afgræsse et større 
areal med stude, der indkøbes i 
foråret og slagtes i efteråret. 
 
Fremvisningen af 
projektområdet forventer vi vil 
vare ca. 1½ time.  
 
Projektområdet er meget na-
turskønt beliggende. Der er 
derfor gode muligheder for at 
kombinere besøget med en tur 
i Rebild Bakker eller Rold 
Skov enten før eller efter 
orienteringen i ådalen. Vi kan 
også anbefale en spadseretur 
rundt om Gravlev Sø (6,5 km). 
 
Mødested ved den store P-
plads neden for Rebild Bak-
ker. Markeret med blå cirkel 
på kortet. 
 
 


