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Vorgod- og Fjederholt Å - referat fra informationsmødet den 3. februar 
2009 på Herning Rådhus  
 
 
Der var mødet ca. 50 lodsejere samt repræsentanter for de grønne organi-
sationer, der er med i Hernings Kommunes Grønne Råd til mødet. 
 
Mødet blev indledt af direktør Eva Kanstrup, Herning Kommune med at by-
de deltagerne velkommen til dette informationsmøde om de to projekter. 
Eva Kanstrup beklagede, at nogle af lodsejere ved Fjederholt Å først havde 
modtaget invitationen lørdag den 31. januar. Eva Kanstrup påpegede, at 
projekterne kan være medvirkende til at sikre dels slutrecipienten Habitat-
området Ringkøbing Fjord, og dels at de to vandløb kan opfylde kravene i 
de kommende vand- og naturplaner. 
 
Skovrider Poul Ravnsbæk, Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland (SNS) bød 
ligeledes velkommen til mødet, idet det er SNS, der har til opgave at gen-
nemføre projekterne. Poul Ravnsbæk takkede Herning Kommune for at 
stille lokale til rådighed for dette møde samt samarbejdet generelt omkring 
projekterne. Poul Ravnsbæk præsenterede den nyt Skov- og Naturstyrelse 
samt ’Den Særlige Vand- og Naturindsats’ (miljømilliarden), hvorfra midler-
ne til projekterne hentes. ’Den Særlige Vand- og Naturindsats’ hører under 
Miljøministeriet og er baseret på frivillighedsprincippet, så lodsejernes posi-
tive holdning er derfor vigtigt for evt. projektgennemførelse. Indlægget kan 
findes på SNS’ hjemmeside (www.skovnatur.dk/lokalt/Midtjylland. Hjemme-
siden er under ombrydning, men vil være tilgængelig igen fra den 1.marts 
2009).  
 
Esben Tarpgaard, NIRAS konsulenterne gennemgik projektet ved hjælp af 
udvalgte eksempler.  Hele rapporten vil blive lagt ind på SNS’ s og Herning 
Kommunens hjemmesider. Esben Tarpgaard påpegede, at undersøgelser-
ne var forundersøgelser, som på skitseplaner beskriver de kommende for-
hold. Arbejdes der videre med projekterne vil der blive udarbejdet detailpro-
jekter, som netop skal tage var på detaljerne, så projekterne ikke forårsager 
skader på anden mands ejendom. 
 
På baggrunde af Esben Tarpgaards gennemgang var det en stor spørge-
lyst. Et spørgsmål gik på, at man gerne ville have en mere præcis opgørel-
se af, hvilke konkret effekter, som projekterne kan få. Som bilag er vedlagt 
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opgørelser af effekterne ved de scenarier, som ændrer vandløbene og en-
gene mest i forhold til i dag.  
 
Projektleder Jes Philipsen Schmidt fortalte om de kommende initiativer i 
projekterne, såfremt det besluttes på dette møde, at projekterne skal frem-
mes. Indlægget vil blivet lagt på SNS’ s hjemmeside. 
 

1. SNS har ansat konsulent HP Vestergaard til at besøge samtlige 
lodsejere i perioden 4. februar til 1. april. Ved besøget præsenteres 
projektets konkrete påvirkning på lodsejerens arealer samt forhører 
lodsejeren om, hvorvidt det har interesse i at få engene afgræsset 
eller indgå i et vådområdeprojekt 

2. Jes Philipsen Schmidt gennemgik projektets forskellige faser. Efter 
denne plan skulle projekterne være afsluttet i foråret 2010. 

3. Jes Philipsen Schmidt fortalte, hvordan miljømilliardprojekterne blive 
organiseret med en styregruppe bestående af SNS og Herning 
Kommune samt en følge gruppe bestående af repræsentanter for 
lodsejerne og det Grønne Råd. 

 
Efter dette indlæg blev projekterne igen diskuteret. 
 
Poul Ravnsbæk konkluderede mødet med at fastslå, at der var basis for at 
arbejde videre med projekterne. Herefter takkede Poul Ravnsbæk mødedel-
tagerne for den store spørgelyst og interesse i at arbejde videre med projek-
terne. Poul Ravnsbæk opfordrede afslutningsvis lodsejerne til at udpege 
repræsentanter til følgegruppen. 
 
Flg. Repræsentanter blev udpeget for 
Vorgod Å: 

- Ebbe Larsen, Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg 
- Gunnar Poulsen, Risvej 4, 7480 Vildbjerg 
- Anne Hvidt Nielsen, Risvej 1, 7480 Vildbjerg 

 
Fjederholt Å: 

- Karsten Lund Jensen, Ørsvej 30, 7620 Lemvig 
- Anker Aarup, Skærgardvej 20, 7400 Herning 
- Charlotte Nygård, Skærbækvej 33, 7400 Herning 
- Brian Nygård, Fjederholtvej 11, 7400 Herning 

 
 
 
Referent:   Jes Philipsen Schmidt 

Projektleder 
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     Bilag 
 
Vorgod- og Fjederholt Å projekterne – Konkrete effekter af projekterne 
 
Nedenstående opgørelse er udarbejdet ud fra flg. forudsætninger: 

- Oplysningerne er hentet i NIRAS’ forundersøgelser 
- Nuværende tilstand er sammenlignet med de scenarier, der afviger 

mest fra de eksisterende forhold 
- Undersøgelsesområdet omfattet de arealer, hvor forholdene er ble-

vet undersøgt og analyseret i forundersøgelserne 
- Projektområdet omfatter de arealer, der påvirkes dyrkningsmæssigt 

af projektet 
- Intensiv opdyrkning forudsætter en drændybde på 1 m 
- Enge med afgræsning hvert år forudsætter drændybder på > 75 cm 
- Levevilkårene for smådyrsfauna og vandrefisk forbedres, når vand-

løbets fysiske variation forøges (gensnoning, udlægning af gy-
degrus, fjernelse af dambrugsspærringer) 

- Levevilkårene for planter på engene forbedres, når engene bliver 
fugtigere og afgræsses 

- I vurderingerne af kravene til Habitatområderne samt vand- og na-
turplanerne tages der stilling til det bidrag som isoleret kan forventes 
fra disse vandløb 

 
 
 

Vorgod Å                                Effekter 

Undersøgelsesområdet, ha 250 
Projektområdet, ha 42 
 NU EFTER 
Ikke dyrkes intensivt, ha 25 42 
Drændybde < 75 cm 8,6 ha 24,6 
Levevilkårene for smådyr  forbedrede forhold 
Levevilkårene for vandrefisk Gode Endnu bedre 
Levev. for planter på engene  Forbedrede forhold 
Levevilkårene for fugle  Forbedrede forhold 
Kvælstoffjernelse, t/år  42 
Fosforfjernelse  Kort sigt: Ingen ændringer 

Lang sigt: udvaskningen 
nedsættes 

Krav til Habitatområderne 
Skjern Å og Ringkøbing Fj. 

Ikke opfyldt Opfyldte 

Krav til vand- og naturplaner Ikke opfyldte Opfyldte 
 
 
 
 
 
 
 

Formateret tabel
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Fjederholt Å                                Effekter 

Undersøgelsesområdet, ha 577 
Projektområdet, ha 124 
 NU EFTER 
Ikke dyrkes intensivt, ha 119 124 
Drændybde < 75 cm 62 101 
Levevilkårene for smådyr  forbedrede forhold 
Levevilkårene for vandrefisk  forbedrede forhold 
Levev. for planter på engene  Forbedrede forhold 
Levevilkårene for fugle  Forbedrede forhold 
Kvæstoffjernelse, t/år  96 
Fosforfjernelse generelt fra 
landbrugsarealerne 

 Kort sigt: Ingen ændringer 
Lang sigt: Nedsætte ud-
vaskningen 

Ved nedlæggelse af Kideris 
dambrug 

 14 t/år 
1 t/år 

Okkerbelastningen stor Formindskes væsentligt 
Krav til Habitatområderne 
Skjern Å og Ringkøbing Fj. 

Ikke opfyldt Opfyldte 

Krav til vand- og naturplaner Ikke opfyldte Opfyldte 
 
 
 
 
 
Jes Philipsen Schmidt 
 
 
 
   
  
  

Formateret tabel
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