
 

Skov- og Naturstyrelsen  • Fyn • Sollerupvej 24 • 5600 Faaborg 
Tlf. 62 65 17 77 • Fax 63 60 10 49 • CVR 11916910 • EAN 5798000860728 • fyn@sns.dk • www.skovognatur.dk/fyn 

SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Fyn 
J.nr.  SNS-4332-00308 
Ref. ANSJA 
Den 10. november 2009 
 

  
    
   
  

 
Referat af 2. lodsejermøde d. 21. oktober 2009 i Gamborg Forsamlingshus 
 
Ad punkt 1. Velkomst og indledning 
 
Skovrider Søren Strandgaard, Skov- og Naturstyrelsen Fyn bød de ca. 15 fremmødte 
lodsejere eller lodsejerrepræsentanter velkommen. Han præsenterede Bo Christensen fra 
COWI, som skulle præsentere undersøgelsen af alternativer til engvandingssystemet i 
Maden, som aftalt ved 1. lodsejermøde i juni. Han opfordrede de fremmødte at spørge 
COWI løs.  
 
Ad punkt 2 og 3.  Gennemgang af projektmuligheder ved Maden og Viby Å samt 
spørgsmål 
 
Bo Christensen, COWI gennemgik forskellige alternativer og viste kort af de eksisterende 
drænforhold samt kort, som viser hvor vådt det vil blive ved de forskellige alternativer. Han 
forklarede baggrunden for de forskellige vurderinger af vandstandsniveauer og drænfor-
hold. Der kan allerede i dag godt være forhold (ødelagte dræn, jord der er sat mm.), som 
gør at jorderne ikke drænes som teoretisk muligt (vedlagt bilag 9). Det blev pointeret, at 
de problemer, som findes allerede i dag ved ekstrem nedbør, vil dette projekt ikke kunne 
afværge eller forværre. 
 
Det fjerde og mest afvigende alternativ er at genslynge Viby Å ved den østlige del af pro-
jektområdet og lave et stort slyng ind i den lave del af Maden (vedlagt bilag 8). Herudover 
hæves vandløbsbunden på dele af strækningen for at få vandløbsvandet til at løbe ud i 
Maden ved høje vandstande.  
Der vil blive fjernet mindre kvælstof ved en genslyngning af åen, men til gengæld vil der 
ikke være tilknyttet den samme drift, som forudsættes ved kvælstoffjernelsen i engvan-
dingssystemet. Der vil blive skabt et vandløb af meget højere kvalitet til gavn for både 
natur og lokale beboere. Der vil komme et jordunderskud selvom man laver 800 meter 
længere å, fordi den eksisterende å er så dyb. Jordunderskuddet kan dækkes ved at der 
etableres et par vandhuller i umiddelbar nærhed af åen. 
 
Der var bred enighed om at det 4. og mest afvigende alternativ var det bedste forslag og 
kommunen bekræftede ligeledes at dette alternativ bedst muligt opfyldte krav til diverse 
myndighedsgodkendelser. 
 
Skov- og Naturstyrelsen oplyste, at de også foretrak dette alternativ og på baggrund af 
holdninger fra både lodsejere og kommune ville arbejde videre med den model. 
    
Ad punkt 4. Hvad er næste skridt? 
 
Projektleder Annette Strøm Jacobsen fra Skov og Naturstyrelsen orienterede om, at der 
har været afholdt en vurderingsforretning i august. Sidste møde i det lodsejerudvalg, som 
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blev nedsat ved 1. lodsejermøde blev afholdt umiddelbart før dette møde (kort referat ne-
derst). Vurderingsforretningen er foregået med lodsejerudvalget under ledelse af fuld-
mægtig Hans Lausten Hansen fra FødevareErhverv med vurderingsmændene Kristian 
Gadegaard fra FødevareErhverv og lokal planteavlskonsulent Poul Erik Jørgensen fra 
Centrovice.  
 
Næste skridt bliver at der med udgangspunkt i det værktøj som vurderingsforretningen er, 
vil blive indledt konkrete forhandlinger med den enkelte lodsejer.  Inden længe vil Annette 
Strøm Jacobsen og Jens Østergaard (evt. bistand fra Hans Lausten Hansen fra Fødeva-
reErhverv) komme rundt til lodsejerne og drøfte konkrete konsekvenser og oplæg til er-
statninger på den enkeltes ejendom. 
Ved at indlede denne næste møderunde, har man ikke automatisk givet tilsagn til projekt-
deltagelsen. 
 
Sidestillende med en runde ved alle lodsejere vil der langsom ske en påbegyndelse af 
myndighedsbehandlingen. Det sker alene for at få sat gang i sagsbehandlingen og der vil 
kunne ske ændringer i det ansøgte, efterhånden som der laves konkrete aftaler med lods-
ejerne. Det er erfaringen fra andre projekter, at det er nemmere at foretage nogle justerin-
ger af det ansøgte undervejs eller bagefter, frem for at vente. 
 
Ad punkt 5. Afrunding 
 
Søren Strandgaard afrundede med at takke for fremmødet og den gode konstruktive tone 
som er ved møderne. Han ser frem til det videre samarbejde om naturforbedringsprojek-
tet. 
 
Lodsejerrepræsentanter til stede: 
 
Jens Peter Hansen, Johannes Andersen, Svend Andersen, Morten Espelund Pedersen, Pia Bachmann,  Bør-
ge Nielsen, Svend Møller, Jørgen Rasmussen, Christian Olesen, Peder Nygaard Olesen, Kim Bech (WEFRI), 
Frank Pedersen 
 
Kommune til stede: 
 
Geolog Peter Hyldegaard, Natur- og Miljøafd.  
 
Lodsejerudvalg- møde (afholdt før mødet): 
 
I lodsejerudvalget var der rimelig enighed om taksterne på de forskellige jorder og at de er 
sat i forhold til hinanden på en retfærdig måde, når man ser på de deres jordbrugsmæssi-
ge værdi.  
Den bedste jord ligger uden for projektområdet og er sat til takst 100. Takst 100 vurderes 
til at have en værdi på 200.000 kr/ha. 
Værdierne på jorderne efter projektet ligger på en værdi på 25.000 til 50.000 kr/ha, sva-
rende til en takst fra 10-15 og op til 25. Takstkortet er et værktøj, som kan bruges i for-
handlingsoplægget, når der skal laves aftaler med de enkelte lodsejere.  
 
Med venlig hilsen 
 
Annette Strøm Jacobsen  
63 10 13 45  
ansja@sns.dk  


