
Vorgod og Fjederholt Å
Dagsorden:
1. Velkomst og foreløbig tidsplan v/SNS
2. Præsentation af Styre- og følgegruppemedlemmerne
3. Præsentation af den biologisk/tekniske forundersøgelse for 

Vorgod Å v/Per Madsen, Herning Kommune
4. Præsentation af den biologisk/tekniske forundersøgelse for 

Fjederholt Å v/Ole Damgård, Herning Kommune
5. Præsentation af den ejendomsmæssige forundersøgelse 

v/HP Vestergård
6. Præsentation af forslag til konkrete tiltag i de to vandløb 

v/Jes Philipsen Schmidt, SNS
7. Diskussion af forslag til konkrete tiltag
8. Konklusion v/SNS
9. Evt.



Vorgod-, Fjederholt Å
Projektforløb

• Gennemførelse af forprojekterne
• Ansøgning om anlægsbebevilling
• Anlægsbevilling fra Skov- og Naturstyrelsen

• Evt. jordfordeling
• Detailprojektering ved konsulent
• Myndighedsbehandling
• Valg af entreprenør
• Anlægsarbejder



Vorgod-, Fjederholt Å - Tidsforløb

Forundersøgelsen jan.09
Lodsejermøde febr. 09
Projektorganisering febr. 09
Ejendomsmæssig apr 09
Anlægsbevilling juli 09
Detailplanlægning okt. 09
Anlægsarbejder apr. 10



Vorgod Å

• Ejendomsmæssig forundersøgelse 1:
HP Vestergårds interviews
Lodsejernes holdninger til projektet, 
græsning og lokale vådområder?
Egen sammenstilling af holdningerne –

hvor er der mulighed for hvilke tiltag med 
lodsejernes forventede accept?



Vorgod Å

• Ejendomsmæssig forundersøgelse 2:
Projektet – generel positiv holdning
Græsning – mulighed for at udpege 2 områder til 
sammenhængende græsnings-fenner
Gensnonig af åen ved Møltrup: Lodsejeren 
accepterer
Lokale vådområder – foreslås vurderet i 
forbindelse med detailprojektet. Relevante 
lodsejerne kontaktes igen.



Vorgod Å
• Opfyldelse af ønskerne med miljømilliardprojekterne 

1:
genopretning af vådområder i ådale - Resultatet er 
kvælstoffjernelse (skønsmæssigt 40t/år) og 
fosforfjernelse, forbedring afrvilkårene for dyre- og 
plantelivet på engene
genslyngning af vandløb - Foretages på en 
delstrækning. Herved forøges variationen i vandløbet til 
glæde for smådyr, fisk og planter
fjernelse af spærringer - Gennemføres ikke.
udtagning af agerjord - Gennemføres ikke
skovrejsning - Gennemføres ikke.



Vorgod Å

• Opfyldelse af ønskerne med 
miljømilliardprojekterne 2: 

Hertil omfatter projektet:
udbedring af gydebanker - Forøger 
variationen i vandløbet 
afgræsning af engene - Til glæde for bla. 
engens planter og insekter
udlæg af stier - Der udlægges en sti i 
engen mellem Vildbjerg og Grimstrupvej



Fjederholt Å

• Ejendomsmæssig forundersøgelse 1:
HP Vestergårds interviews
Hvilke holdninger til projektet, græsning og 
lokale vådområder?
Egen sammenstilling af holdningerne –

hvor er der mulighed for hvilke tiltag med 
lodsejernes forventede accept?



Fjederholt Å

• Ejendomsmæssig forundersøgelse 2:
Projektet – generel positiv holdning
Græsning – mulighed for at udpege 7 
områder til sammenhængende græsnings-
fenner
Lokale vådområder – foreslås vurderet i 
forbindelse med detailprojektet. Relevante 
lodsejerne kontaktes igen.



Fjederholt Å

• Ejendomsmæssig forundersøgelse 3:
Ophør af grødeskæring: Kan ikke 
accepteres af lodsejerne
Udlægning af stier: Ikke indgået i 
interviews men ny sti foreslået
Okkerfjernelse: Ikke indgået. Konkrete 
aftaler med lodsejerne
Fjernelse af dambrugsopstemninger: Ikke 
indgået. Konkrete aftaler



Fjederholt Å
• Konklusion vedr. projektmuligheder
• Etablere afgræsning
• Fjerne opstemningerne ved Kideris- og Kølkær Fiskeri

• Hertil kommer flg. ønsker om flg. tiltag:
• Udlægge gydegrus og sten på egnede strækninger for 

at skabe større fysisk variation samt nye 
gydemuligheder til gavn for plante- og dyrelivet i åen

• Gennemføre okkerbegrænsende foranstaltninger i 4-5 
tilløb til åen samt en strækning i selve åen

• Etablering af stier
• Gennemføre lokale vådområder



Fjederholt Å
• Opfyldelse af ønskerne med miljømilliardprojekterne 1:

genopretning af vådområder i ådale 
Der gennemføres lokale vådområdeprojekter, hvor 
detailundersøgelsen viser, at dette er muligt (lodsejer accept, 
teknisk og biologisk). Resultatet er kvælstoffjernelse (skønsmæssigt 
25 t/år) og fosforfjernelse, forbedring af vilkårene for dyre- og 
plantelivet på engene
genslyngning af vandløb
Foretages ikke
fjernelse af spærringer
gennemføres for Kideris- og Kølkær Fiskeri
udtagning af agerjord
Gennemføres ikke.
skovrejsning
Gennemføres ikke.



Fjederholt Å

• Opfyldelse af ønskerne med 
miljømilliardprojekterne 2:

Hertil omfatter projektet:
udbedring af gydebanker - Forøger 
variationen i vandløbet 
afgræsning af engene - udlæg af stier 
udlægning af 2 stier



Vorgod og Fjederholt Å

7. Diskussion af forslag til konkrete tiltag:



Vorgod Å

Diskussion af forslag til konkrete tiltag: 
Lokale vådområdeprojekter?
Genslyngning af åen?
Udbedring af gydebanker?
Afgræsning af engene? Antal fenner?
Udlæg af stier? 1 eller flere?



Fjederholt Å
Diskussion af forslag til konkrete tiltag: 
• Etablere afgræsning? Hvor mange fenner?
• Fjerne opstemningerne ved Kideris- og Kølkær Fiskeri?

• Udlægge gydegrus og sten på egnede strækninger for at 
skabe større fysisk variation samt nye gydemuligheder til 
gavn for plante- og dyrelivet i åen?

• Gennemføre okkerbegrænsende foranstaltninger i 4-5 
tilløb til åen samt en strækning i selve åen?

• Etablering af stier? 2 eller flere?
• Gennemføre lokale vådområder?
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