
Status for StavidsÅ projektet december 2008 
 
Offentligt møde 
Torsdag den 15. maj 2008 blev der afholdt et velbesøgt offentligt møde om Stavids Å projektet. 
Omkring 100 interesserede borgere, lodsejere og repræsentanter for foreninger var mødt op for at 
høre om planerne for projektet og få svar på deres spørgsmål og give deres mening til kende. 
Skov- og Naturstyrelsen fortalte om projektplanerne og FødevareErhverv fortalte om realisering af 
projektet ved brug af jordfordeling. Repræsentanter for Centrovice (tidl. LandboFyn) og Odense 
Kommune var ligeledes til stede og fortalte hver især om deres tilgang til projektet. Der var positiv 
interesse og stor spørgelyst blandt de fremmødte. 
 
Følgegruppen 
På det offentlige møde blev der nedsat en følgegruppe til projektet. Blandt de fremmødte var der 
stor interesse for at deltage i denne gruppe. Følgegruppen består således af i alt 12 interessenter 
hvoraf ca. halvdelen er lodsejere og den anden halvdel er borgere og repræsentanter for 
foreninger. Odense Kommune deltager også i følgegruppen. 
 
Følgegruppen er et vigtigt forum for udveksling af informationer i forbindelse med projektets videre 
forløb. Følgegruppen holder møde med 3 – 4 måneders interval hvor man inddrages i aktuelle 
problemstillinger og diskuterer, hvad der i øvrigt måtte være relevant i forhold til projektet. 
Følgegruppen har p.t. afholdt to møder. Referater fra gruppens møder ligger på Skov- og 
Naturstyrelsen, Fyns hjemmeside. 
 
Ekskursion til Odense Å 
Den 4. juni 2008 var alle lodsejere fra Stavids Å området og andre interesserede inviteret til at 
komme ud og se hvordan en genslynget å-strækning tager sig ud efter etableringen. Målet var det 
færdigetablerede natur- og vådområde langs med Odense Å/Tørringe Bæk ved Brobyværk. 
Omkring 35 mennesker deltog i denne aftentur. Niels Riis fra Cowi A/S fortalte om projektet og 
guidede os rundt på arealerne langs med åen, og ejeren af arealerne svarede beredvilligt på de 
mange spørgsmål. De mange heste, der græssede på engene, fulgte interesseret med i 
begivenheden.  
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Bemærkninger og indsigelser i henhold til Århuskonventionen 
Tre institutioner har indsendt bemærkninger til projektet. Det drejer sig som Dansk Ornitologisk 
Forening, Dansk Sportsfisker Forening og DTU Aqua (- det tidligere Danmarks 
Fiskeriundersøgelser).  Alle de indsendte bemærkninger indeholdt enten spørgsmål - eller 
supplerende forslag til projektets tekniske udformning. Vi har skrevet til hver af de tre foreninger og 
takket for deres bidrag samt givet et uddybende svar på de stillede spørgsmål. 
 
Køb af erstatningsjord 
Lausten fra FødevareErhverv har p.t. forhandlinger i gang om yderligere køb af jord udover de ca. 
6 hektar, der allerede er købt. På baggrund af disse muligheder for jordopkøb vurderer Lausten, at 
projektet ser ud til at kunne blive realiseret, og han vurderer at tiden er moden til at rejse en 
jordfordelingssag.  
 
Jordfordeling 
Jordfordelingen indledes med et lodsejermøde. Det indledende lodsejermøde afholdes torsdag 
den 15. januar 2009 på Næsbylund Kro og Hotel. FødevareErhverv vil invitere til mødet gennem 
annoncer i lokale aviser og gennem breve til de involverede lodsejere. Alle lodsejere kan derfor 
forvente at få et brev fra FødevareErhverv inden for den nærmeste fremtid. 
  
På lodsejermødet vil FødevareErhverv redegøre for de regler og vilkår der gælder, når man 
deltager i en jordfordeling. Skæringsdagen i jordfordelingen fastsættes også på dette møde. 
 
På lodsejermødet skal der vælges et lodsejerudvalg på normalt 3-5 personer. Lodsejerudvalget er 
et vigtigt forum. Lodsejerudvalget bruges som kontaktudvalg både for projektet og for 
FødevareErhverv. Lodsejerudvalget deltager i klassificeringen og takseringen (prisfastsættelse) af 
jordene og i udarbejdelsen af jordfordelingsplanen. Udarbejdelsen af jordfordelingsplanen sker på 
baggrund af frivillige overenskomster. 
 
Spørge/ønske runde 
Når jordene er takseret vil FødevareErhverv, sammen med Skov- og Naturstyrelsen Fyn foretage 
en såkaldt spørge/ønske runde, hvor den enkeltes erstatningsønsker drøftes indgående med 
henblik på at formulere et konkret erstatningstilbud til hver enkelt lodsejer. Oplysninger om 
eksisterende drænudløb, brønde og andre tekniske anlæg vil ligeledes blive ajourført og opdateret 
ved denne lejlighed, med henblik på at sikre, at vi har alle aktuelle og relevante oplysninger. 
Spørge/ønske runden forventes igangsat i sommeren 2009. 
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