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Referat af lodsejermøde d. 4. juni 2009 i Gamborg Forsamlingshus 
 
Ad punkt 1. Velkomst og indledning 
 
Skovrider Søren Strandgaard, Skov- og Naturstyrelsen Fyn bød de ca. 16 fremmødte lods-
ejere eller lodsejerrepræsentanter velkommen. Han orienterede kort om baggrunden for na-
turforbedringsprojektet ved Gamborg Nor. Projektet ved Gamborg Nor er et af flere Særlig 
Vand- og Naturindsats – projekter, som regeringen har afsat penge til at gennemføre for at 
forbedre tilstanden for vand- og naturområder i Danmark. Projektet har været gennem en 
fase, hvor der er lavet biologisk og teknisk forundersøgelse og hvor alle lodsejere har været 
interviewet. På baggrund af dette vurderer Skov- og Naturstyrelsen, at der er basis for at 
projektet kan realiseres. Formålet med dette møde er primært at få nedsat et lodsejerudvalg, 
som kan deltage i vurderingsforretningen, som vil blive beskrevet efterfølgende. 
 
Ad punkt 2.  Gennemgang af projektet 
 
Projektleder Annette Strøm Jacobsen, Skov- og Naturstyrelsen Fyn gennemgik kort projek-
tets hovedelementer, som det også er blevet fremlagt ved interviewrunden hos de enkelte 
lodsejere. Projektet er baseret på en forundersøgelse lavet af konsulentfirmet Cowi A/S med 
den store ændring, at der ikke arbejdes videre med en vandstandshævning i noret som op-
rindeligt planlagt. En vandstandshævning i noret, vil betyde, at moseområderne omkring no-
ret vil gå tabt og det vil der ikke kunne opnås tilladelse til eller være mening i, i forhold til na-
turbeskyttelsesloven og habitatdirektivet.  
Projektet er således opdelt i en større naturforbedringsdel, som har til formål at opnå en bed-
re drift af naturområderne omkring noret, så der sker en bevarelse og sikring af moseområ-
derne. En vådområdeprojektdel, omkring Maden, som har til formål at reducere næringsstof-
indholdet i noret og Lillebælt samt en mindre del, som handler om at forbedre adgangen til 
og oplysningen om områdets naturværdier. 
 
Hovedparten af projektområdet er naturområder, som er beskyttet i forhold til naturbeskyttel-
sesloven (mose, eng). Herudover er området Gamborg Nor en del af Natura2000-området 
Lillebælt, som er omfattet af EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Desuden er 
dele af projektområdet fredet som vildtreservat. 
På nuværende tidspunkt er der rørhøst på store dele af naturområderne og engene omkring 
Maden bliver periodevis græsset eller anvendt til slæt. 
 
Det vurderes at den optimale drift for området vil være græsning med robuste kreaturer. Der 
er således behov for at skabe et mere langtidssikret græsningsområde, med flere højjorder i 
tilknytning til naturområderne, så de græssende dyr kan søge op, hvis det bliver for vådt. Ved 
Maden er der behov for lavtliggende omdriftsjord, hvis å-vandet skal føres op til den gamle 
engvandings-kanal. På den måde kan der skabes en mere våd eng som kan fjerne kvælstof 
fra å-vandet. Der arbejdes med en tærskel, som kan føre vandet op i kanalen ved høj vand-
stand, så der fortsat vil kunne løbe vand i det oprindelige løb. Ved lodsejerinterviewrunden er 
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der fremkommet et forslag til alternativ løsning, i form af en slyngning ind i Maden. Dette al-
ternativ afventer at blive belyst af en konsulent.  
 
Projektets formål vil kunne nås ved at tinglyse deklarationer og erstatte, så mindre jorder kan 
blive tillagt de allerede eksisterende naturområder og der kan lave græsningsfaciliteter og 
græsningsaftaler, vådområde samt oplysningstavler og fugetårn.  
Ved lodsejerinterviewrunden har det vist sig et primært ønske om at beholde ejerskaberne 
over jorderne og i givet fald modtage erstatninger. En enkelt har dog behov for sin jord i har-
moniregnskabet og således behov for erstatningsjord. Sådanne erstatninger vil kunne udmå-
les ved en retfærdig og åben metode, via en vurderingsforretning. Det er vurderet fra Skov- 
og Naturstyrelsen, at et sådan værktøj vil kunne hjælpe projektet videre i næste proces med 
konkrete aftaler med lodsejere. 
       
Tidsplanen for projektet blev præsenteret og der arbejdes med at detaljeret planlægning for 
vådområder, hegning, sti, informationstavler, fugletårn samt aftaler med de respektive lods-
ejere skal være lavet i efteråret 2009. Hegning og anlæg skal laves i foråret 2010, så kreatu-
rer kan komme på projektområdet i foråret 2010. 
      
Ad punkt 3. Realisering af projektet ved brug af en vurderingsforretning 
 
Fuldmægtig Hans Lausten Hansen fra FødevareErhverv fortalte kort om sin erhvervsmæssi-
ge baggrund, hvor han bl.a. selv har arbejdet som landbrugskonsulent i en årrække inden 
han kom til Miljøkontoret i Tønder for at arbejde med jordfordelingssager og vurderingsfor-
retninger i relation til naturprojekter. Arbejdet ligger under Fødevareministeriet, men han bli-
ver hyret som konsulent til sådanne sager af projektmageren (her Skov- og Naturstyrelsen) 
for at afbøde ulemper for den enkelte lodsejer og få kabalen til at gå op, hvis der skal jordbyt-
ter til. 
Der blev fortalt hvordan man rent praktisk laver en vurderingsforretning ved at taksere jor-
dernes værdi i forhold til hinanden. Til sådanne formål var der god erfaring med at inddrage 
lodsejere inden for projektområdet og besøge arealerne. Der blev opfordret til at bruge kaffe-
pausen til at snakke sammen og tænke over om man ville deltage i sådan et lodsejerudvalg 
og bemærket at alle lodsejere stadigvæk ville få direkte besked omkring nyheder/ændringer i 
projektet.  
Der blev lagt vægt på at denne vurderingsforretning alene tjener som et værktøj til projekt-
mageren Skov- og Naturstyrelsen til de enkelte forhandlinger ved lodsejerne. 
 
Ved at indgå i dette arbejde, har man ikke automatisk givet tilsagn til projektdeltagelsen. 
 
Ad punkt 4. Middelfart Kommunes rolle i projektet 
 
Biolog Jens Aamand Kristensen fra Natur- og Miljøafdelingen i Middelfart Kommune fortalte 
om hvilke forpligtelser kommunens forventede at få inden for sådan et Natura 2000-område. 
I nærmeste fremtid skal der inden for sådanne områder laves handleplaner for at sikre natur-
områdernes og arternes bevaring. I dette tilfælde hvor staten med dette projekt får sikret en 
fremtidig drift og starthjælp til opstart af denne drift, så ser kommunen det som en meget 
positiv tiltag. Kommunen forventer ikke selv at ville kunne løfte opgaven i samme omfang. 
Derfor bakker kommunen op om projektet og vil arbejde meget på at sikre området i den 
fremtidige drift. De kan desværre ikke love hvilke konkrete ting de vil kunne forpligtige sig til, 
før naturplaner og budgetgrundlag kendes.  
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Ad punkt 5. Nedsættelse af lodsejerudvalg til vurderingsforretning 
 
I løbet af kort tid blev der nedsat et lodsejerudvalg bestående af: 
 
Jens Peter Hansen, Svend Demant Møller, Peder Nygaard Olesen og Niels Rasmussen (søn 
af Jørgen Rasmussen). 
 
WEFRI blev også foreslået i kraft af deres store arealandel i projektet, men forvalter Kim 
Bech, fortalte at de mente det var vigtigere at det var de lodsejere omkring Maden, som del-
tog og at de generelt var positive overfor projektet. 
 
Det blev aftalt at udvalgsmedlemmerne skulle mødes umiddelbart efter dette møde til aftale 
om den videre proces. 
 
Ad punkt 6.  Diskussion, spørgsmål og kommentarer 
 
Der blev løbende og under dette punkt stillet spørgsmål og kommenteret.  
 
Der blev spurgt til om Skov- og Naturstyrelsen ville tvinge projektet igennem – 
 
Hertil svarede Skov – og Naturstyrelsen, at det ikke er praksis ved sådanne projekter at an-
vende ekspropriationsmuligheden, men rent teknisk forelægger muligheden. Det forventes 
absolut ikke at denne mulighed skal bringes i anvendelse ved dette projekt, men at det alene 
skal realiseres ved frivillige aftaler og udbetaling af erstatninger. 
 
Der blev spurgt til om vi vidste hvor vådt der var i dele af områderne, dyrene vil ikke kunne 
gå der – 
 
Hertil svarede Skov- og Naturstyrelsen, at det netop var derfor at der var brug for højjorder til 
projektet og såfremt det lykkedes er det vurderingen, at robuste naturplejekvæg vil kunne 
færdes på arealerne.  
 
Det blev diskuteret hvorvidt den fremtidige slusedrift kunne bebyrdes WEFRI, når projektet 
også har interesse i at slusen fortsat virker – 
 
Hertil svarede Skov- og Naturstyrelsen, at de anerkendte, at såfremt opretholdelsen af mo-
seområder krævede at slusen virker bedre end den forpligtelse som WEFRI allerede har i 
dag forhold til vandløbsloven, så ville de blive bebyrdet. Men som udgangspunkt vil der ikke 
blive stillet yderligere krav til funktionen end der er i dag. Der vil blive taget hånd om dette 
ved den konkrete forhandling med lodsejeren og kommunen.  
 
Der blev spurgt til hvorfor de her millioner ikke kunne anvendes til områder inden for børne-
pasning mm., som var mere nødstedte områder – 
 
Skov- og Naturstyrelsen tilkendegav, at det kunne være svært at forstå, men at de her midler 
var øremærket til særlig- vand- og naturindsatsprojekter. Kommunen supplerede med, at det 
faktisk var en fordel, at projektet blev finansieret af staten, for som nævnt tidligere ville det 
være en indsats, som kommunen forventedes at skulle lave og betale. 
 
Det blev påpeget at en genetablering af det gamle engvandings-anlæg ikke vil være hen-
sigtsmæssigt af hensyn til fisk i Viby Å, men at der hellere skulle laves et slyng ind i Maden – 
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Skov- og Naturstyrelsen oplyste, at de ville få det undersøgt af en konsulent. Der er dog risi-
ko for, at der ikke vil kunne fjernes så meget kvælstof, hvis engene ikke oversvømmes. 
Skov- og Naturstyrelsen tog til følge, at de skulle vurdere anlæggets indflydelse på fiskevær-
dierne. 
 
Det blev påpeget at der ville være flere områder, som blev våde omkring Maden, som ligger 
uden for den afsatte stiplede projektgrænse (se kort) – 
 
Skov- og Naturstyrelsen tilkendegav, at de oplysninger, som de kom i besiddelse af ved 
lodsejerinterview og dette møde afføder en mere grundig undersøgelse af forholdene om-
kring Maden.  Skov- og Naturstyrelsen gjorde opmærksom på, at de kun var interesseret i at 
få alle de arealer med, som blev berørt, da de ellers ville kunne få en erstatningssag på hal-
sen og det var der ingen interesse i. Skov- og Naturstyrelsen vil snarest igangsætte en mere 
detaljeret undersøgelse af muligheder og begrænsninger omkring vådområdeprojektet og 
herefter afholde endnu et lodsejermøde. 
 
Lodsejerudvalgs- møde (efter mødet): 
 
De valgte medlemmer til lodsejerudvalget mødtes og Hans Lausten Hansen fra FødevareEr-
hverv fortalte med eksempel fra en anden sag, hvordan sådan en vurderingsforretning ville 
foregå. Han foreslog, at der også var deltagelse af en lokal landbrugsrådgiver.  
 
Peder Nygaard Olesen foreslog Poul Erik Jørgensen, planteavlskonsulent fra Centrovice. 
Det blev vedtaget. 
 
Det blev besluttet at udvalget skulle besøge arealerne d. 25. eller 26. august 2009, såfremt 
det også passede Svend Møller, som måtte gå lidt før. Besigtigelsen på arealerne vil foregå i 
tidsrummet fra kl. 9.00 til ca. 13.30. 
 
Såfremt projektlederen ville kunne have materiale omkring vandpåvirkningen ved Maden klar 
til det tidspunkt, ville det være at foretrække. 
 
Lodsejerrepræsentanter til stede: 
 
Jens Peter Hansen, Johannes Andersen, Svend Andersen, Morten Espelund Pedersen, Pia 
Bachmann,  Børge Nielsen, Svend Møller, Jørgen Rasmussen, Christian Olesen, Peder Ny-
gaard Olesen, Kim Bech (WEFRI), Pauli Kiel og Erik Kristiansen 
 
Kommune til stede: 
Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Biolog Jens Aamand Kristensen, Natur- og 
Miljøafd. og Peter Laier Petersen, Trafik- og vejafd. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Annette Strøm Jacobsen  
63 10 13 45  
ansja@sns.dk  


