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Status jordfordelingerne 
Kastbjerg Å II 
Den 27. september 2010 blev 
der afsagt endelig kendelse på 
jordfordeling Kastbjerg II. 
 
Kastbjerg Å III 
Den matrikulære berigtigelse 
af Kastbjerg jordfordeling III, 
er nu overdraget til 
Landinspektørfirmaet LE34 
A/S, Randers. De steder hvor 
matrikelnumre bliver delt, 
forventes de nye skel at blive 
afmærket i løbet af september 
– oktober 2010. Der vil ikke 
blive foretaget afmærkning 
eller opmåling af hele 
matrikelnumre, der indgår i 
jordfordelingen. 
Hvis ejerne har bemærkninger 
til de afmærkede skel bedes 
man kontakte landinspektør-
firmaet v/landinspektør Villy 
K. Fink, tlf. 8642 3944,  
e-mail:  VKF@le34.dk. 
 
Kastbjerg Å IV 
Arbejdet med jordfordeling IV 
kører planmæssigt. Det er en 
lang vej rundt til alle berørte 
lodsejere. Hvis du har 
spørgsmål til jordfordelingen 
er du meget velkomne til at 
ringe til Jan Thaysen på 
20180459. 
 
Projektforslag  
Det nye projektforslag bliver i 
løbet af uge 41 tilgængelig fra 
Kastbjerg hjemmesiden. 
http://www.kastbjergaa.dk  
 
Uddrag af resumeet fra 
projektbeskrivelsen finder du 
på næste side. 
 
 
 

 
 
Fremlæggelse af pro-
jektforslag  
 
Torsdag den 18. 
november 2010,  
kl. 19. - 21.00 vil kon-
sulentfirmaet Alectia 
fremlægge det nye 
projektforslag.  
Alle berørte lodsejere 
og andre interesserede 
er velkomne.  
Mødet afholdes i Enslev 
Forsamlingshus. 
Krogagervej 6, 8983 
Gjerlev.   
 
 
 
 

 
 
Ca. 35 personer fik set 
demonstration af maskiner til 
rydning og afpudsning af enge 
og vådområder den 25. august. 
Hvis du var en af dem som 
ikke nåede at komme, kan du 
se en lille film og læse mere 
om emnet på Kastbjerg 
hjemmesiden på Internettet. 
 
 
Information 
Læs mere om projektet på 
http://www.kastbjergaa.dk 
 



Uddrag af resumé fra den nye 
projektbeskrivelse 
 
”På baggrund af de mange 
værdifulde naturtyper der 
forekommer i ådalen, er 
Kastbjerg Ådal på baggrund af 
EU’s Natura 2000-direktiver 
blevet udpeget som 
Habitatområde H223. Eksem-
pelvis indeholder ådalen en af 
landets største forekomster af 
naturtypen rigkær. 
 
Siden 2006 har Skov- og 
Naturstyrelsen arbejdet med at 
skabe grundlaget for et 
naturgenopretningsprojekt i 
Kastbjerg Ådal. Indeværende 
projektforslag udgør fun-
damentet for naturgenop-
retningen. 
 
Projektområdet omfatter et 
område på ca. 535 hektar 
beliggende fra Dyrby Krat i vest 
til Kastbjerg Mølle i øst. 
Formålet med projektforslaget 
er primært at sikre og 
genskabe en sammen-
hængende lysåben natur 
gennem ådalen. Området inde-
holder bl.a. store områder med 
naturtypen rigkær, som er 
truede af eutrofiering, tilgro-
ning og manglende afgræsning. 
Rigkærene er den højest pri-
oriterede naturtype i ådalen. 
Gennem naturgenopretningen 
skal vandløbene samt arter og 
naturtyper på udpegnings-
grundlaget ligeledes sikres 
en gunstig tilstand. 
 
I forbindelse med projekt-
forslaget er der gennemført 
undersøgelser af områdets 
hydrologi, og derigennem opsat 
en hydrologisk model beskriv-
ende forholdene i ådalen. 
Denne model har haft til 
formål, at beskrive de kon-
sekvenser eventuelle projekt-
tiltag vil have på områdets 
arealanvendelse og natur. 
 
Det vigtigste virkemiddel i for-
bindelse med at indfri pro-
jektets målsætninger er at få 
igangsat en målrettet natur-
pleje. Store dele af kastbjerg 
Ådal er ved at gro til i 
mosebunke, urter, tagrør, pil 
og birk. Der er derfor et akut 
behov for naturpleje, hvis de 
store naturværdier der findes i 
dette område ikke skal 
forringes eller gå tabt.  
I nærværende rapport an-
befales det, at naturplejen 
tager udgangspunkt i ’Randers 
metoden’. Med denne frem-
gangsmåde benyttes græs-

sende dyr til at åbne de 
tilgroede arealer, og først efter 
et par års afgræsning vurderes 
behovet for at supplere med 
maskinelle rydninger. Denne 
metode vurderes som oplagt til 
et heterogent område som 
Kastbjerg Ådal, der på én gang 
er plejekrævende, ufrem-
kommeligt, fugtigt, tuet og 
sårbart. 
At der desuden er erfaring med 
at benytte metoden i Randers 
Kommune, som er den ene af 
de omfattede kommuner, 
vurderes som en fordel ved 
implementeringen af natur-
plejeindsatsen. Metoden for-
ventes således at have en 
stor positiv effekt på habi-
tatnaturtyperne i området og i 
særdeleshed på rigkærene. 
Denne effekt vil ligeledes 
forekomme på de øvrige §3-
beskyttede arealer i ådalen. 
 
Projektets tiltag vil forbedre 
forholdene for mange af 
områdets beskyttede Dyre-
arter. Det gælder fx odder, 
vindelsnegle og flere padde-
arter. 
 
Der projekteres en række 
vandløbstiltag i Kastbjerg Å og i 
nogle af de mange tilløb. 
Projektet omfatter følgende 
tiltag i vandløb og kilder: 
 
• Ændringer af vandløbsprofilet 
i Kastbjerg Å 
• Ændring af grødeskærings-
praksis i Kastbjerg Å og Øster 
Kondrup Bæk 
• Bundhævning/udlægning af 
gydegrus 
• Sløjfning af eksisterende 
vandløbsforløb i Kastbjerg Å og 
Nordre Sideløb 
• Nyt forløb i Kastbjerg Å ved 
øen inkl. Nordre Sideløb 
• Åbning af Sem Bæks nedre 
forløb 
• Faunapassager i Kransmark 
Bæk 
• Restaurering af Øster Kondrup 
Bæk 
• Restaurering af Kvottrup 
Nymølle Bæk 
• Kilderestaureringer 
• Odderpassage ved Kastbjerg 
Bro 
 
Tiltagene i Kastbjerg Å har 
generelt til formål, at skabe 
mere variation. Kastbjerg 
Å fremstår i dag, som et meget 
kanaliseret med ringe fysiske 
forhold. 
En mindre intensiv og mere 
målrettet grødeskæring i 
kombination med ændringer 

i vandløbsprofilet forventes at 
starte en proces, der på sigt vil 
skabe et mere naturligt og 
langt mere varieret vand-
løbsforløb. 
De projekterede tiltag i bække 
og kilder har flere forskellige 
naturforbedrende 
formål. I visse tilfælde skabes 
der faunapassage ved rørstyrt, 
så der bliver mere kontinuitet i 
vandsystemet. Herved kan fx 
havørred fra Mariager Fjord 
frit trække op til de værdifulde 
gydestræk, der findes i mange 
af tilløbene. I andre tilfælde 
åbnes rørlagte vandløb, og der 
skabes herved helt nye 
naturelementer i ådalen. 
 
Som en følge af de 
projekterede tiltag vil der 
forekomme ændringer i 
områdets hydrologi. På store 
stræk vil ændringerne være 
meget begrænsede dvs. under 
0-10 cms ændring af 
grundvansspejlet, men særligt i 
området omkring ”øen” fore-
kommer mere betydelige 
ændringer. Dette er mest ud-
talt ved den nordlige del af 
”øen”, hvor grundvandsstanden 
forventes hævet med over 20 
cm som følge af ændringerne i 
Nordre Sideløb. Der sker dog 
ikke nogen markant forværring 
eller ændring i de fysiske 
forhold på de påvirkede 
naturarealer. Men der vil finde 
en mindre ændring i 
vandstanden sted i en række 
rigkær. Alt tyder dog på at der 
vil blive tale om små 
ændringer, som kun vil komme 
til at omfatte mindre dele af de 
påvirkede rigkær. Generelt er 
det en meget lille del af 
områdets rigkær, der vil blive 
påvirket af de projekterede 
hydrologiske ændringer. 
Projektet vil yderligere eksten-
sivere driften af de ånære 
arealer indenfor projekt-
området. 
Det forventes således, at 
hovedparten af ådalen i 
fremtiden vil ligge i 
vedvarende/permanent græs, 
der i varierende grad vil blive 
afgræsset. 
Den ændrede hydrologi og 
arealanvendelse forventes at 
reducere kvælstoftilførslen 
til Mariager Fjord med ca. 8 ton 
pr. år.” 
 


