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Vorgod Å – ejendomsmæssig forundersøgelse – resultater og projektforslag 
 

1. Undersøgelsen 

1.1 Sammenstilling 
Bilag 1. Opgørelse af den ejendomsmæssige forundersøgelse, lb. n´e., matr. nr.´e og lodsejernes 
holdning til hhv. projektet, afgræsning og evt. lokalt vådområdeprojekt. Der har ikke været kontakt 
til lodsejere af matrikler, som ikke har et lb. nr. i skemaet (beliggende i undersøgelsesområdet men 
ikke i projektområdet). 

1.2 Projektet  
Af tabel 1 fremgår, at undersøgelsesområdet omfatter 32 ejendomme. Heraf indgår de 21 lodsejere i 
projektområdet omfattende 40 ha. De 21 lodsejere har været interviewet, jfr. bilag 1 
(interviewskema). 
 
19 lodsejere er positive over for, at projektet forsøges gennemført. 1 er negativ og 1 kan på det 
foreliggende grundlag ikke tage stilling til projektet. 

1.3 Græsning af engene 
11 er positive overfor at få arealerne afgræsset. 

1.4 Deltage i et lokalt vådområdeprojekt 
Et sådant projekt kan f.eks. omfatte overrisling af engen med drænvand fra marker i oplandet til 
projektområdet. 
 
5 ønsker at indgå i et lokalt vådområdeprojekt, mens 3 ikke kan tage stilling hertil på det 
foreliggende grundlag.  
 

2. Projektforslag 

2.1 Projektet 
Projektet omfatter 

- hævning af vandløbsbunden ved udlægning af materiale på de i forvejen højtliggende steder 
i vandløbsbunden (gydebanker). Hævningen sker specielt i den nederste del af 



undersøgelsesområdet, hvorefter vandstandshævningen udjævnes, så der ikke opstår 
væsentlige ændringer af vandstandsforholdene ved Egebækkens udløb i åen 

- gensnoning af åen på en delstrækning (ved Møltrupgård) 
- undersøgelse af, hvorvidt engene kan sikres afgræsning på udvalgte steder vil være muligt 
- undersøgelse af, hvorvidt afbrydelse af dræn og grøfter på udvalgte steder vil være muligt 
- udlæg af stier 

 
Disse projektforslag har været drøftet med lodsejerne i forbindelse med en interviewundersøgelse i 
marts 2009 ved HP Vestergaard. På baggrund af interviewundersøgelsen er det forsøgt at 
sammensætte et projekt, hvor der med stor sandsynlighed vil være muligt at opnå lodsejer accept. 

2.2 Hævning af vandløbsbunden 
Dette tiltag må siges at være ’projektet’, hvorfor besvarelsen af holdningen til projektet er udtryk 
for lodsejernes holdning til dette tiltag. Tiltaget har to hensigter: (1) forbedre gydemulighederne for 
vandløbets dyr, incl. fisk og (2) gøre engene mere våde, hvorved de er bedre i stand til at omsætte 
tilført kvælstof. 
 
2.3 Gensnoning af åen på delstrækning (ved Møltrupgård) 
Gensnoningen genskaber i princippet det tidligere forløb og forøger variationen i vandløbet til gavn 
for dyre- og plantelivet i åen. Møltrupgård er interesseret i dette tiltag. 

2.4 Afgræsning 
Projektet ønsker at forbedre forholdene for plantevæksten på engene. Manglende afgræsning er ofte 
årsagen til, at blomsterarter forsvinder fra et område. Derfor ønskes der med projektet at få etableret 
græsning eller fastholdt en allerede igangværende afgræsning.  
 
På bilag 2 er ejendomme, hvor lodsejeren har givet udtryk for, at der ønskes afgræsning, slået 
sammen til to store græsningsfenner. Her er peget på store sammenhængende arealer, idet dette alt 
andet lige er mere rentabelt end små isolerede afgræsningsfenner. Hvorvidt dette forslag er 
realisabelt kan kun de konkrete lodsejere afgøre. 
 
Det nordlige område omfatter i alt ca. 25 ha med en hegnslængde på ca. 5,3 km v/ Møltrup 
Det sydlige område omfatter i alt ca. 49 ha med en hegnslængde på ca. 3,5 km v/Risgårde 

2.4 Vådområder  
I NIRAS’s forundersøgelse, jfr. kilder er vist, i hvilke områder Orbicon (Hedeselskabet) har 
drænprojekter. De enkelte drænprojekter må findes frem for at konstatere, hvorvidt projekterne er 
blevet gennemført eller blot har været foreløbige ønsker. 
 
Lokale vådområde projekter omfatter, at drænvand fra oplandet opsamles i en grøft, som er graves  
parallelt med vandløbet. Drænvandet siver fra grøften ned til vandløbet. Ved denne gennemsivning 
vil en del af drænvandets kvælstof blive omsat til frit kvælstof, som blander sig med luften over 
engene. Herved formindskes den mængde kvælstof, som tilledes vandløbet.  
 
Interviewundersøgelsen har vist, at der er flere områder, hvor flere nabolodsejere er interesseret i at 
deltage i et vådområdeprojekt jfr. bilag 2 og 3.  
 

Kommentar [JPS1]: Ikke vist 



Det foreslås, at de omhandlede drænprojekter vurderes i detailprojekteringen, og det undersøges, 
hvorvidt det er muligt (lodsejeraccept, teknisk og biologisk) at gennemføre et lokalt 
vådområdeprojekt. 

2.5 Udlæg af stier 
Herning Kommune og SNS har foreslået, at der udlægges en sti i engene fra Vildbjerg til 
Møltrupgård. Lodsejerne har herudover foreslået, at der etableres en sti i engene fra Vildbjerg til 
Grimstrupvej. Herved er det muligt at gå fra Vildbjerg til Timring via engene.  
 
Der vil blive udarbejdet et mere detailleret forslag til stiudlæg på Møltrupgårds jorde. 
 
Det foreslås, at lodsejernes forslag til udlæg af stier følges. 
 
3. Konsekvenser ved gennemførelsen af de foreslåede tiltag 
Nedenfor er kort redegjort for konsekvenserne af projektgennemførelsen for specielt de forhold, 
som Regeringen med den særlige vand- og naturindsats (miljømilliarden) ønsker at fremme, nemlig: 
 

- 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. 

 
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 

 
 
Kilder: 

- NIRAS, Vådområde ved Fjederholt Å, teknisk og biologisk forundersøgelse, januar 2009 
- HP Vestergaard, Interviewskemaer, marts 2009   

 



 
 
      Bilag 1 
 
Opgørelse af den ejendomsmæssige forundersøgelse, lb. n´e., matr. nr.´e  og lodsejernes holdning 
til hhv. projektet, afgræsning og evt. lokalt vådområdeprojekt. Der har ikke været kontakt til 
lodsejere af matrikler, som ikke har et lb. nr. i skemaet. 
 
Lb.nr. Matr. nr. Projektet græsning vådområde 
 1 bc    
 1 al    
1 1 am Pos   
 1 ad    
 2 a    
 1 v    
1 a 1 f Pos   
 2 c    
 1 gc    
 1 b    
 4    
2 2 aq Pos   
 2 bb    
3 1 a Pos Pos Pos  
4 2 am Pos Pos Pos 
5 2 ab Neg    
5 a 17 a Pos Pos Ved ikke 
6 1 ay Pos Pos  
6 a  4 b Pos  Pos   
7 1 br Pos    
8 1 m Pos   
9 2 y Pos   Pos  
10 2 u, 1 bz, 4 d Pos   Pos  
11 3 h Pos  Pos   
12 1 bg Pos   
 2 a    
13 1 ai Pos   Ved ikke 
14 4 e, 4 o Ved ikke Pos  Ved ikke 
15 10 l Pos  Pos   
16 12 u Pos  Pos   
17 13 e Pos  Pos   
18 13 q Pos  Pos  Pos  
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