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Ejendomsmæssig forundersøgelse 

for Grynderup Sø 
Opdatering af ejendomssituationen og holdning til et 

vådområdeprojekt 
 
 
 
 
Indledning 
Som følge af kommunalreformen har Skov- og Naturstyrelsen overtaget VMPII 
projektet Grynderup Sø efter Viborg Amt. SNS har en forventning om at 
gennemføre projektet, men har forud for opstarten af en nødvendig jordfordeling 
bedt Direktoratet for FødevareErhverv om at gennemføre en opdatering af den 
ejendomsmæssige forundersøgelse, som blev gennemført i løbet af 1999. Dens 
primære mål er at vurdere stemningen, behovet for erstatningsjord og prisniveauet 
i området på jord. 
I alt er 41 lodsejere kontaktet, heraf 37 ved besøg. Disse 41 lodsejere repræsenterer 
i alt 52 ejendomme. Der til kommer 17 sommerhus ejere ved Sæbygård, som ikke 
har været kontaktet direkte, men er i forbindelse med generalforsamlingen i 
grundejerforeningen Sæbygård, blevet orienteret igennem formand Bodil 
Markmøller, som dernæst har refereret tilbage til undertegnede. Disse 69 
ejendomme er samtlige ejendomme, som vil blive påvirket af projektet jf. 
projektgrænsen fra den tekniske forundersøgelse fra 1999, hvor man regnede med 
et projekt på i alt 423 ha. 
 
 
Holdning 
Generelt er holdningen positiv, hvilket muligvis er et resultat af en 
modningsproces, som er foregået i gennem de sidst 20 år. Der er enkelte eller få 
som er modstandere, og enkelte som er forbeholdende over projektet, men generelt 
er man positiv, hvis man kan finde den fornødne erstatningsjord, som er den alt 
overskyggende forhindre. Netto er der som udgangspunkt et behov for 
erstatningsjord på ca. 255 ha, men dog med forskellige indfaldsvinkler. Den største 
efterspørgsel er fra de lodsejere, som er aktive landmænd, og som ønsker at 
fortsætte deres nuværende aktivitetsniveau eller har planer om at udvide. Der ud 
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over er der dem, som ønsker, at deres ejendom skal opretholde dens værd. Endelig 
er der dem, hvor det er et spørgsmål om beskatning.  
I forbindelse med gennemførelsen af projektet er der nogle (Dette blev også 
udtrykt ved mødet i Duruphallen d. 14. marts 2007), som er forbavset over, at 
projektområdet ikke bliver offentligt eje. Der skal i den forbindelse nævnes, at der 
er en række lodsejere, som ikke ønsker at være beholde deres arealer efter 
projektets gennemførelse, og samtidig er der andre, som er interesseret i at 
erhverve mindre arealer. 
 
Offentlig adgang 
Med hensyn til offentlig adgang i almindelighed så er der både for og imod. De 
steder, hvor det virker naturlig, og hvor der allerede i dag er adgang, ser man ikke 
de store problemer med offentlig adgang. Der imod er der en del steder, hvor 
området er svært tilgængeligt, og hvor det virker unaturlig med offentlig adgang, 
da det vil virke generende for dem, der bor der. For at minimere trafikken i 
området, vil dette eksempelvis kunne opnås ved, at man ikke laver gennemgående 
rute, men blot ved adgang som ender blind. Tilladelse til offentlig adgang vil 
formentlig frembringe krav om erstatning. 
Der til kommer, at der er nogle, som mener, at der også bør være områder, hvor 
fuglene kan være i fred. 
 
Jagtforbud 
Jagt nåede ikke at blive det store tema, men den har helt klart en betydning for en 
del. Nogle vil gå direkte imod projektet, hvis de mister deres jagtret. Andre er mere 
fleksible. De ønsker ikke at miste deres jagtmuligheder, men vil ikke afvise en 
løsning, hvor man bytte rundt på lodderne, således at de kan opretholde deres jagt 
muligheder, samtidig med at man opnår en mulighed for at frede delområder. Der 
er desuden flere som forpagter deres jagtret ud, hvor ved jagten er en økonomisk 
indtægt. Et element som flere formentlig vil få øje for ved nedlæggelse af 
pumpelagene. 
Omkring campingpladsen og sommerhusområdet Sæbygård lader det dog til, at 
man godt kan finde en løsning. Specielt gælder det, at der ikke må drives jagt i en 
afstand på 100m til et sommerhusområde. Hvorvidt der gælder tilsvarende regler i 
forhold til campingpladser er ikke blevet undersøgt, men i så fald vil der være 
meget begrænsede jagtmuligheder i den østlige ende af projektområdet.  
Endelig er der nogle, som mener, at man bør jagtfrede i en større udstrækning.  
 
 
Erstatningsjord 
I området er der flere ejendomme, som bliver hårdt ramt, og som ønsker 
erstatningsjord. Nogle af disse har flere ejendomme, som ligger spredt og har 
udvist interesse i at få dem samlet. Det betyder, at de er interesseret i at afhænde en 
eller flere af deres ejendomme i projektområdet imod erstatningsjord et andet sted. 
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Det betyder for nuværende, at der er potentiel mulighed for erhvervelse af 105 ha, 
som kan anvendes som erstatningsjord. Til gengæld skal der findes i alt ca. 360 ha 
erstatningsjord, som skal dække det det reelle behov for erstatningsjord, samt de 
arealer man ønsker at bytte med. Overordnet set er det projektfremmende, at der er 
nogle, som ønsker at flytte væk fra området, da dette kan være med til at løse nogle 
flaskehalsproblemer, og det kan samtidig være med til at reducere efterspørgslen 
på jord i området. Ud over disse lodsejere, som ønsker at deltage i en 
jordfordeling, så er der også enkelte, som har ytret interesse i at lade DFFE 
erhverve deres ejendom. I forbindelsen med besøgene er der desuden peget på 
enkelte ejendomme, som man foreslår kontaktet i forbindelse med fremskaffelse af 
erstatningsjord. 
En jordfordeling vil i sig selv for nogle virke projektfremmende. 
Nogle lodsejere er bekymrede for mulighed for at fremskaffe erstatningsjord, og er 
samtidig nervøs for projektets betydning for prisudviklingen i området. Projektet 
vil reducere området med 3-400 ha harmonijord, hvilket alt andet lige vil medføre 
en stigende efterspørgsel på jord. 
 
 
Pris 
Jordpriser i området udenfor projektet ligger pt. mellem 150-180.000 kr./ha, 
hvilket er bekræftet af en lokal vurderingsmand, men man skal ikke langt væk, før 
man hører om 200.000 kr./ha. I øjeblikke synes der at være en trend, at 
Morsingboer tager over sundet og køber op. På Mors handles der i visse situationer 
med jord til op over 300.000 kr./ha. Priserne indenfor selve projektområdet vil 
være lavere pga. lavere dyrkningssikkerhed og udgifter til pumpelag (500-1000 
kr./ha/år, som kan kapitaliseres til 8-15.000 kr./ha). Prisvurderingen fra august 
2006 på nu-værdier skal muligvis justeres lidt op, mens den estimerede efterpris 
formentlig holder. Direktoratet har dog flere eksempler på større projekter, hvor 
udbudet er større end efterspørgslen, hvor efterprisen har været lavere. En stor 
usikker kan ligge i, hvor meget der regnes til ulempeerstatning, tab på bygninger 
mv. og evt. til nedlæggelse af aktive landbrug. For nogle lodsejere kan 
erstatningsjord betyde, at de får en længere afstand til deres arealer. Specielt for 
nogle kvægbrugere betyder det, at de mister noget af rationalet ved blot at kunne 
åbne deres stalddør, og dyrene er på græs. For 2 kvægbrugere, som gør brug af 
reglen om 2,3 DE/ha pga. af store græsarealer, kan projektet få en stor betydning, 
da kravet til erstatningsjord vil kunne stige relativ meget, hvis de skal ned på 1,7 
DE/ha. Flere lodsejere forventer som udgangspunkt at kunne bytte en til en.  
Til erstatning og tab må der ikke regnes med mindre end 40 mio. kroner alt i alt. 
 
 
Samlet vurdering 
Som udgangspunkt er det direktoratets vurdering, at det ikke er let at realisere 
projektet. Den sværeste del af opgaven bliver at finde den fornødne 
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erstatningsjord, hvor netto-behovet er ca. 255 ha. Mængden af erstatningsjord jord 
er så stor, at det vil tage nogen tid at fremskaffe den, og samtidig vil det kunne 
være med til at presse jordprisen op i området.  
 
Den samlede vurdering af stemningen blandt lodsejerne synes generelt at være 
positiv, og stemningen synes ikke at have lidt ubodelig skade efter at Viborg Amt 
opgav projektet i 2002. Succes vil dog formentlig kræve, at der bliver vist evne og 
handlekraft i form af fornødne midler til erstatning og evne og vilje til at skaffe 
erstatningsjord.  
 
For en del lodsejere er det også vigtig, at man opnår en rimelig og ensartet 
erstatning, således at ingen bliver snydt. Til dette vil jeg foreslå, at man i 
forbindelse med en jordfordeling nedsætter et lodsejerudvalg, som medvirker i en 
vurderingsforretning, hvor alle projektarealer samt potentielle erstatningsarealer 
bliver vurderet og prissat. 
 
Projektet er ikke umuligt, men skal projektet have en chance, er det nødvendigt at 
man i første omgang finde noget erstatningsjord. Det anbefales, at man i første 
omgang forsøger at erhverve så meget potentiel erstatningsjord som muligt på 
skøde. Der bør opsættes et mål for en midtvejsevaluering, hvor man skal vurdere, 
hvorvidt projektet skal fortsætte, og hvor vidt man kan starte en jordfordeling. 
 
Der bør ikke afsættes mindre end 40 mio. kr. til erstatning. Dette gælder specielt 
ved projekter som denne, hvor der skal skaffes meget jord (pris påvirkning) og 
hvor den foregår over tid. Der har igennem de seneste år været en stor prisstigning 
på jord. Der til kan der evt. komme et behov for midler til erhvervelse af den 
projektjord, som ikke kan afsættes til anden side. 

 
 
 
 

Tønder, den maj 2007 
 
 

Kristian Gadegård 
Agronom 
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