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Jordfordeling 
Jordfordeling II blev afsluttet ved 
kendelsesmøde på Orkidé Dania 
den 19. oktober 2009, og ved 
samme lejlighed blev der holdt 
indledende møde på jordfordeling 
III. På mødet blev skæringsdatoen 
for den nye jordfordeling fastsat 
til 1. april 2010, men det er 
efterfølgende blevet nødvendigt 
at flytte denne dato til 1. maj 
2010. Flytningen skyldes primært 
et ønske om bedre tid til 
forhandling med de lodsejerne, 
der er planlagt til at deltage i 
jordfordeling III, men også et 
hensyn til situationen omkring 
tinglysning af jordfordelingen.  
 
Grundet indførelse af digital 
tinglysning, er der som mange 
bekendt, opstået en lang ventetid 
på at få specielt landbrugshandler 
tinglyst, hvilket desværre også 
gælder for jordfordeling. Derfor 
er jordfordeling II i skrivende 
stund stadig ikke tinglyst, hvilket 
er meget beklageligt. Der er 
således nogle sælgende lodsejere, 
som ikke har fået deres vederlag 
udbetalt, og på den anden side har 
vi nogle købende lodsejere, der 
ikke kan få deres erhvervede 
arealer belånt. Den første gruppe 
lodsejere får deres vederlag 
forrentet med 4 % p.a., mens der 
ikke er nogen umiddelbar 
kompensationsmulighed for den 
anden gruppe, der i en belånings-
situation må betale rente-
differencen mellem et kredit-
foreningslån og et midlertidigt 
banklån/kassekredit.  
 
FødevareErhverv i Tønder har 
været til møde med repræsen-
tanter for Tinglysningskontoret i 
Hobro for at finde en løsning på 
tinglysningsproblemerne i 
forbindelse med jordfordeling. 
Der er dog ingen genveje for 
tinglysning af jordfordelingen, 
men heller ikke nogle særlige 
problemer anden end den lange 
ventetid. Vi håber naturligvis, at 
ventetiden for tinglysning bliver  

 
 
mindsket i løbet af foråret 10, 
men har ingen mulighed for at 
fremrykke processen. 
 
Selve arbejdet omkring jord-
fordeling III skrider planmæssigt 
frem, og de første aftaler er 
indgået, mens flere er ved at blive 
forhandlet på plads. Der 
forventes, at der kommer til at 
deltage 25-30 ejendomme i 
jordfordelingen, der primært har 
til formål at få opkøbt 
projektarealer hos de lodsejere, 
der gerne vil sælge deres 
projektarealer, men samtidig vil 
modtage erstatningsjord. 
 
Jordfordelingssagen skal afleve-
res til FødevareErhverv i Tønder 
omkring 1. marts, hvorfor 
samtlige aftaler skal være indgået 
i løbet af indeværende måned. 
Såfremt der er nogen af jer 
lodsejere, der har spørgsmål eller 
ideer vedr. jordfordelingen, er i 
altid meget velkomne til at ringe 
til Jordfordelingsplanlæggeren 
Jan Thaysen eller alternativt 
sende en mail.  
 
Revideret projektgrundlag 
forsinket 
Det rådgivende ingeniørfirma 
ALECTIA A/S har fået til 
opgave, for Skov- og 
Naturstyrelsen, at udarbejde et 
revideret projektforslag til 
naturgenopretning af Kastbjerg 
Ådal. Det har ALECTIA nu været 
i gang med siden november og 
skulle levere materialet til april. 
Centralt i denne opgave er 
opstilling af en hydraulisk model 
for Kastbjerg Å og oplandet 
hertil. Modellen gør det muligt at 
forudsige de hydrauliske 
konsekvenser af f.eks. ændret 
vandløbsforløb på delstrækninger, 
ændret praksis mht. grødeskæring 
og afbrydning af grøfter og dræn. 
Derved kan det vurderes, hvilke 
og hvor meget de enkelte arealer 
vil blive vådere/tørrere ved en 
given ændring. Det er vigtigt i 



 

 

forhold til de fremtidige 
græsningsforhold og for de 
enkelte naturtypers tilstand.  
 
Status er, at ALECTIA har 
opstillet en foreløbig model, som 
baserer sig på detaljerede 
terrænopmålinger i ådalen, 
eksisterende vandføringsmålinger 
og grundvandsstanden målt på en 
række lokaliteter i ådalen. 
Sideløbende har ALECTIA haft 
dialog med myndighederne 
(Randers Kommune, Mariager-
fjord Kommune og Statens Miljø-
centre) om projektet ikke mindst 
på baggrund af Natur- og 
Vandplanen for området som blev 
offentliggjort medio januar 
(http://www2.blst.dk/publikatione
r/naturplanforslag/223_Kastbjerg
A.pdf). Der stilles meget store 
krav til dokumentation i 
konsekvensvurderingen af de 
vandstandsmæssige ændringer, 
der ønskes i ådalen. Det betyder, 
at ALECTIA i perioden frem til 
sommer er nød til få forbedret 
datagrundlaget, så modellen mere 
sikkert kan forudsige ændrede 
vandstandsforhold i ådalen og 
beskrive de positive og negative 
konsekvenser for naturen i 
ådalen.  
 
Det forbedrede datagrundlag vil 
bl.a. omfatte yderligere vand-
føringsmålinger i Kastbjerg Å og 
løbende måling af grundvands-
standen på flere lokaliteter. 
Grundvandsstanden bliver målt 
ved at nedsætte et pejlerør ned til 
ca. 1,5 m under terræn. Røret er 
63 mm i diameter og stikker ca. ½ 
meter op over terræn. Løbende 
gennem perioden bliver vand-
standen i rørene aflæst. I nogle af 
rørene aflæses vandstanden 
kontinuerligt med en "logger". 
ALECTIA vil kontakte lodsejerne 
på de arealer, hvor der ønskes 
opstillet pejlerør, og ser frem til et 
godt samarbejde herom.  
 
Resultatmæssigt er det vigtigt at 
følge udviklingen i vandstanden 
hen over en længere periode, så 
sammenhængen mellem vand-
standen i vandløbet og grund-
vandsstanden bliver godt belyst. 
Derfor er det centralt, at der 
samles data helt frem til ca. juni, 
hvilket så også går hen over 
første grødeskæring. Det revide-

rede projektforslag som skal 
bruges til det videre myndig-
hedsbehandling forventes derfor 
først at færdig efter sommerferien 
2010.   
 
Projektforslaget er en meget 
vigtig del af grundlaget for 
indgåelse af aftaler på projekt-
jord. Indgåelse af projektaftaler 
og opstart af den sidste og IV 
jordfordeling vil derfor være 
nødvendig at udskyde til det 
reviderede projektforslag fore-
lægger. 
 

 
 
Studietur til Gravlev ådal  
Lørdag den 7. november 2009 var 
der inviteret på studietur til 
Gravlev ådal Skov- og 
Naturstyrelsen, Himmerland der 
netop har afsluttet et 
naturgenopretningsprojekt i 
Gravlev Ådal, ved Rebild Bakker. 
Gravlev Ådalsprojektet har flere 
lighedspunkter med projektet i 
Kastbjerg Ådal.  
 
Skovfoged Leif K. Lyngsø 
fortalte om de praktiske 
erfaringer, der er gjort undervejs. 
rydninger af pilekrat og anden 
opvækst, afpudsning og grøfte-
oprensning som har været nogle 
af værktøjerne i pleje af 
arealerne.  
 
 

 

Erik Bundgård der er lodsejer fra 
Gravlev ådal, fortalte om sin 
oplevelse med projektets 
tilblivelse og de nye drifts-
muligheder, der er et resultat af 
projektet. Han har selv valgt at 
afgræsse et større areal med 
stude, der indkøbes i foråret og 
slagtes i efteråret. Der blev 
snakket muligheder for tilskuds-
ordninger og der blev givet gode 
praktiske ideer til hold af kvæg på 
våde engarealer. F.eks. at det er 
vigtigt at have en stedkendt 
”tanteko” i flokken og at land-
manden sørge for at få kvæget 
væk, hvis der er tegn på at de 
træder arealet op og ødelægger 
græstørvens bæreevne.   
 
Demonstration af maskiner 
Studieturen gav inspiration til at 
lave demonstration af f.eks. 
rydnings og afpudsningsmaskiner 
der kan arbejde på blødbund på 
arealer i Kastbjerg. Dette vil blive 
arrangeret denne sommer af SNS 
Himmerland.  
 
Ny følgegruppe 
Projektet er nu så langt fremme i 
sin realisering, at vi finder det 
nyttigt at føre en tættere dialog 
med de lokale borgere og de 
grønne interesseorganisationer i 
området. Dette finder vi bedst kan 
ske i en følgegruppe, der 
naturligvis også skal have 
lodsejerrepræsentation, ligesom 
de 2 kommuner, der er involveret 
i projektet, vil have en naturlig 
plads i følgegruppen. 
 
Det er vort håb, at vi med 
følgegruppen får etableret et 
forum, hvor vi fra Skov- og 
Naturstyrelsen Himmerland kan 
orientere om projektets fremdrift 
og anlægsarbejde og få respons 
herpå. Samtidig vil vi meget 
gerne høre de lokale ønsker og 
ideer, særligt i forhold til 
planlægning af rekreative tiltag, 
såsom stier, p-pladser, 
opholdspladser m.v.  
Vi forestiller os at følgegruppen 
skal mødes ca. halvårligt frem til 
projektets afslutning. Vi har 
planlagt det første møde til 
torsdag den 11. marts 2010. 
 
Information 
Læs mere om projektet på 
http://www.kastbjergaa.dk 


