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Referat af 1. møde i følgegruppen for  
Stavids Å projektet den 4. juni 2008 
 

 
Til stede: 
Erik Hindkjær, lodsejer TLR 
Peter Larsen, lodsejer 
Jens Chr. Plougheld, lodsejer 
Kresten Pilegaard, lodsejer, forpagter 
Poul Erik Petersen, borgerforeningen Allesø, Næsbyhoved Broby, Skovshøjrup. 
Mogens Juhl Agergaard, Danmarks Naturfredningsforening 
Marleen Petersen, lokal beboer 
Anne Marie Hansen, lokal beboer 
Ann Fuglsang, Skov- og Naturstyrelsen Fyn 
Kirsten Muus, Skov- og Naturstyrelsen Fyn 
 
Afbud fra Verner Dalgaard og Niels Brems 
 
Ad punkt 1. Præsentation af medlemmerne 
Kirsten Muus bød velkommen til det 1. møde i følgegruppen for Stavids Å projektet og gennemgik 
dagsordenen. Herefter præsenterede deltagerne sig for hinanden. 
 
Ad punkt 2. Introduktion til følgegruppens arbejde  
Ann Fuglsang fortalte, at følgegruppen er nedsat i medfør af Århus Konventionen, og gruppens 
arbejde er ikke snævert defineret på forhånd. Følgegruppen er et vigtigt forum for udveksling af 
informationer i forbindelse med projektets videre forløb. Vi håber, at følgegruppen med sit lokale 
kendskab, vil være med til at kvalificere projektet og f.eks. gøre opmærksom på eventuelle fejl og 
mangler i forhold til forundersøgelsen. I følgegruppen kan man drøfte synspunkter og holdninger i 
forhold til projektet. Det er vigtigt, at tingene kommer frem. Følgegruppen kan ikke træffe beslut-
ninger, men henstille og komme med forslag. 
  
Der blev stillet spørgsmålstegn ved om følgegruppen kun er en slags skindemokrati. Hertil svare-
de Ann Fuglsang, at Skov- og Naturstyrelsen tager arbejdet i følgegruppen og dennes bidrag se-
riøst og finder det meget vigtigt, at der kommer input fra lokalområdet i en meget tidlig fase af 
projektet. Det viser erfaringer fra andre projekter. Det er med til at kvalificere projektet på et tidligt 
tidspunkt i processen. 
 
Gruppen drøftede om Odense Kommune skulle være repræsenteret i følgegruppen. Der var 
enighed om, at det ville være en god ide at kommunen deltager i gruppen, og det blev besluttet af 
Skov- og Naturstyrelsen retter en henvendelse til kommune med en sådan opfordring. 
 
Der blev foreslået forskellige emner/problemstillinger, man kunne tage op i følgegruppen:  
 
Gennemgang af den tekniske forundersøgelse 
Gruppen drøftede behovet for en gennemgang af den tekniske forundersøgelse. Det blev beslut-
tet at invitere Niels Riis fra Cowi til at komme på næste møde og foretage en detaljeret gennem-
gang af denne forundersøgelse. Der var forslag om at gennemgangen kunne suppleres med en 
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udflugt ned til åen samme dag. Erik Hindkær foreslog, at man kunne holde mødet i Trøstruplund 
Rideklubs cafeteria, som ligger med udsigt over ådalen.  
 
Udflugt til igangværende gravearbejde 
Der var forslag om at besøge et igangværende vådområdeprojekt ved Allerup, der er så frem-
skreden, at man i dette efterår vil kunne følge gravemaskinernes arbejde med at lave nye slyng-
ninger i vandløbet (Odense Å).  Besøget skulle i så fald finde sted i forbindelse med det næst-
kommende møde. Der var enighed om at udskyde et eventuelt besøg til Allerup til en senere lej-
lighed. På næste møde vil man gerne have en gennemgang af den tekniske forundersøgelse.  
 
Formidling 
Gruppen drøftede hvordan vi bedst underretter hinanden og andre om projektet. På Skov- og Na-
turstyrelsens hjemmeside findes information om Stavids Å projektet, og referater fra følgegrup-
pemøderne vil ligeledes blive lagt her. Adressen til hjemmesiden er www.skovognatur.dk/Fyn/. 
Poul Erik Petersen fortalte, at medlemmer af borgerforeningen underrettes via foreningens blad, 
f.eks vil referaterne fra følgegruppemøderne blive trykt i bladet. Marleen Petersen foreslog omtale 
i lokalavisen, og Annemarie Hansen ville overveje at informere sin grundejerforening. Ann Fugl-
sang fortalte om Odense Kommunes erfaringer med en Log-bog på nettet, hvor der lægges en 
kort tekst samt evt. foto ind, når der sker afgørende nyt i projektforløbet. Søg under ”Fiskepassa-
ge Munke Mose” på Odense Kommunes hjemmeside. Der har ligeledes været tale om et dialog-
forum på nettet, som vi kan spørge Odense Kommune nærmere om på næste møde, hvis de del-
tager. Der var opbakning fra gruppen til at Skov- og Naturstyrelsen overvejer at oprette en sådan 
log-bog.  
 
Benyttelse af arealerne efter projektgennemførelse 
Der var behov for en fokusering på benyttelse af arealerne i å-dalen efter projektets gennemførel-
se. Hvor våde bliver de våde enge, og hvor meget kan de afgræsses? Specielt var man interes-
seret i spørgsmålet om afgræsning for heste. Der er mange heste i området. Mange lodsejere er 
bekymrede for om det bliver for vådt for hesteafgræsning. Hvordan reagere åen f.eks. på den 
heftige og stadig mere hyppige sommerregn? Der var forslag om at projektgrænsen bør være lagt 
som en god buffer, så der også bliver høje arealer til afgræsning.  Spørgsmålet kan tages op med 
Niels Riis på næste møde, når vi får gennemgået den tekniske forundersøgelse.  
 
Ad punkt 3. Projektets videre forløb 
Bemærkninger og indsigelser i henhold til Århuskonventionen 
Kirsten Muus fortalte at fristen for indsigelser til projektet i medfør af Århus Konventionen udløber 
pr. 4. august 2008. Det vil ikke ændre den juridiske situation for den enkelte lodsejer, hvorvidt 
man kommer med indsigelser til projektet eller ej. Projektet vil først være bindende for den enkelte 
lodsejer i det øjeblik, der foreligger en underskrevet aftale. Efter fristens udløb vil Skov- og Natur-
styrelsen gennemgå de indkomne bemærkninger og indsigelser og se på hvordan de kan indgå i 
projektet. Vi vil skrive et svar til alle, der har henvendt sig. Vi vil desuden orientere følgegruppen 
om de rejste problemstillinger og evt. vende vigtige problemstillinger med gruppen på det næste 
møde.  Pressen vil givet vis skrive om eventuelle indkomne indsigelser til projektet. 
 
Færdiggjort detailundersøgelse på opstrøms arealer 
Kirsten Muus fortalte, at en lodsejer uden for projektområdet tidligt i forløbet har udtrykt bekymring 
for om hans lavtliggende landbrugsarealer uden for selve projektområdet ville blive påvirket nega-
tivt af projektet. I den tekniske forundersøgelse har man været opmærksom på problemet, og der 
er her beskrevet hvordan den fortsatte afvanding af de dyrkede arealer uden for projektområdet 
tænkes sikret ved at der etableret et afværgedræn. Da det er vigtigt løbende at sikre, at projektets 
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konsekvenser oplyses bedst muligt, har vi valgt at undersøge afvandingsforholdene i dette områ-
de en gang til, og Cowi har foretaget yderligere opmålinger og undersøgelser. Undersøgelsen, 
der netop er færdiggjort, bekræfter, at projektet kan gennemføres uden at arealerne påvirkes så-
fremt de nødvendige afværgeforanstaltninger iværksættes. I forbindelse med etableringen af af-
værgeforanstaltningen, vil der blive indgået en skriftlig aftale med lodsejeren, om at han kan be-
nytte arealet som hidtil. 
 
Jens Chr. Plougheld fortalte, at han også har lavtliggende arealer, der ligger uden for projektom-
rådet, som han er bekymret for. Disse arealer ligger mellem Stavids Å og Margårds Mølle Å. Kir-
sten Muus fortalte, at Niels Riis fra Cowi har vurderet at disse opstrøms vandløbsstrækninger har 
så gode faldforhold, at de ikke vil blive påvirket af opstuvninger fra projektet. Spørgsmålet om 
påvirkning af disse arealer kan tages op med Niels Riis på det næste følgegruppemøde. 
 
Samarbejde med Odense kommune 
Kommunen indgår i Stavids Å projektet både som lodsejer og som vandløbsmyndighed. Vådom-
rådeprojektet vil medføre omlægning af kommunens stisystem langs Stavids Å. Kommunen har 
igangsat en proces med ideer til nyt stiforløb. Det er vigtigt at understrege, at kommunens initiati-
ver omkring natur- og friluftsliv på egne arealer ved Stavids Å’en kører et selvstændigt forløb. Det 
er ikke en del af dette projekt. Skov- og Naturstyrelsens og Odense kommune holder møder med 
jævne mellemrum hvor vi gensidigt informerer hinanden om fremdriften i vores projekter. 
 
Landbo Fyn 
Jens Chr. Plougheld fortalte, at Landbo Fyn vil indkalde til et orienteringsmøde for berørte lods-
ejere om Stavids Å projektet. Kirsten Muus oplyste, at hvis der er behov for at enten Direktoratet 
for Fødevareerhverv og/eller Skov- og Naturstyrelsen deltager i dette møde, gør vi det gerne. 
 
Jordkøb/Jordfordeling 
Lausten fra Direktoratet for Fødevareerhvervs miljøkontor i Tønder er i gang med at købe erstat-
ningsjord / suppleringsjord i området. Der er p.t. købt omkring ca. 6 hektar i Ålemarksgyden. Kir-
sten Muus opfordrede følgegruppen til at give os et tip såfremt man får kendskab til muligt salg af 
jord i området. Jordfordelingen starter, når vi har fået købt jord nok. Jordfordelingen starter med 
nedsættelse af lodsejerudvalg. 
 
Kristen Pilegård gjorde opmærksom på, at det kunne være endog meget vanskeligt at finde egnet 
erstatningsjord i Stavids Å området til en jordfordeling. Mange lodsejere i området har mindre 
ejendomme med heste, og de vil ikke være interesseret i at få erstatningsjord, der ligger langt 
væk. Ann Fuglsang fortalte, at vi er meget opmærksomme på dette problem. Problemets størrel-
se vil afhænge af hvor vi i givet fald får held til at købe erstatningsjord henne. Vi er dog fortrøst-
ningsfulde med hensyn til at få jordfordelingspuslespillet til at gå op.. Man kan f.eks. tænke sig en 
situation, hvor en række lodsejere er villige til at afgive en lille stump jord til naboen mod øst mod 
til gengæld at få tilsvarende jord fra naboen mod vest.  
 
Ad. punkt 4. Spørgsmål og kommentarer 
Jens Chr. Plougheld rejste et spørgsmål om hvorvidt projektet vil tage hensyn til jagtinteresser. 
Mange lodsejere er også jægere, og er derfor ikke specielt interesserede i eventuel offentlig ad-
gang og stier i området. Ann Fuglsang understregede, at projektplanerne ikke indeholder forslag 
om offentlig adgang til området. Fra Skov- og Naturstyrelsens side vil vi på den anden side heller 
ikke stille os hindrende i vejen såfremt lodsejere går sammen og bliver enige om at arbejde for en 
sti.  Odense kommunes planer om stiforløb vedrører kun deres egne arealer.  
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Mogens Juul Agergård spurgte til hvorvidt der er taget højde for de arkæologiske interesser i om-
rådet. Han understregede, at det var vigtigt at kontakte Odense Bys museer i god tid. Kirsten 
Muus fortalte at Fyns Amt i sin tid har kontaktet museet og at Skov- og Naturstyrelsen i nærmeste 
fremtid skal have fulgt op på denne kontakt.  
 
Næste møde 
Kirsten Muus foreslog at følgegruppen holder møde med 3 – 4 måneders interval. Såfremt der 
sker noget afgørende nyt i projektet vil gruppen blive indkaldt med kortere interval. Fremtidige 
møder holdes i lokalområdet omkring Stavids Å. Grunden til at dette første møde finder sted 
i vores lokaler i Sollerup, er at det ligger forholdsvis tæt på vådområdet ved Odense Å/Tørringe 
Bæk, som vi skal besøge bagefter mødet.  
  
Der var enighed om at holde næste møde i oktober måned. Det præcise tidspunkt og sted for det 
kommende møde oplyses snarest. Forslag til dagsorden vil blive udsendt i uge 41. Det er aftalt, at 
invitere Niels Riis til at komme og gennemgå den tekniske forundersøgelse, og svare på allehån-
de tekniske spørgsmål om projektet. På mødet vil vi desuden vende de eventuelle bemærkninger 
og indsigelser der er indkommet jævnfør Århuskonventionen. Yderligere forslag til emner til dags-
orden er velkomne.  
 
 
Referent: Kirsten Muus 
 
 
 
 
 


