
Muligt vådområde ved Korreborg Bæk 

Lodsejermøde 2. juli 2020



Dagsorden:

Velkomst og indledning v. Keld Schrøder-Thomsen, Viborg Kommune

Indlæg v. Anders Ahrenfeldt, LandboForeningen Midtjylland

Fremlæggelse af udkast til projekt v. Christian Vinther fra Bangsgaard & Paludan Aps

Pause med kaffe og et stykke brød

Mulighed for at stille spørgsmål omkring projektet

Jordfordeling og erstatning – hvilke muligheder er der? v Erik Steen Kristensen, 
Jordfordelingsplanlægger i Landbrugsstyrelsen.

Mulighed for spørgsmål

Det videre forløb v. Keld Schrøder-Thomsen



Generelt om vådområder:

Vådområder laves for at mindske udledningen af kvælstof til fjordene og skabe 
mere natur. Etablering af vådområder er en del af de kollektive N-virkemidler.

I Danmark skal der ske en reduktion i udledningen af kvælstof med ca. 1.250 tons 
til de indre farvande i perioden fra 2016-2021 ved etablering af vådområder.

Det er kommunerne i Danmark der har fået opgaven med at etablere vådområder

Finansiering sker via landdistriktsmidlerne
Administreres af Landbrugsstyrelsen

Kommunerne får betalt alle udgifter
til forundersøgelser og etablering



Gennemførte, og planlagte vådområde- og 

lavbundsprojekter i Viborg Kommune:





Gennemførelse af projekter:

Forløbet er adskilt i to faser:

1: Forundersøgelse
- Teknisk forundersøgelse (hvordan kan vådområdet projekteres)
- Ejendomsmæssig forundersøgelse (hvad siger lodsejerne til projektet)

2: Realisering
- Jordfordeling / erstatning
- detailprojektering
- Anlæg.

Frivillighed
Projektet gennemføres kun, hvis vi kan indgå aftaler med alle lodsejere. Der er 
ingen der bliver tvunget til at være med.



Indlæg v. Anders Ahrenfeldt



Det videre forløb i forundersøgelsen og evt. realisering

Forundersøgelse

2020
- Den tekniske forundersøgelse gøres færdig 
- Ejendomsmæssig forundersøgelse – besøg hos den enkelte lodsejer (Ingen bindende aftaler)

Realisering – under forudsætning af lodsejertilslutning

2021
Beslutning i forhold til at søge om midler til realisering (forår)
Tilsagn fra staten om midler til realisering (sommer)

2021-2022
- Jordfordeling (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) 
- 20 årig fastholdelse - Lodsejeraftaler 
- detailprojektering
- Myndighedsgodkendelser 
- Udbud af anlægsopgaven

2023
Anlægsarbejde 



Projektet kommer på Viborg Kommunes hjemmeside – søg i Google på ”vådområde Korreborg Bæk”


