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BIRKEBØL: Et naturgenoprettet
vådområde med fugleliv i fugtig
eng i Birkepøl vil skåne miljøet for
omkring 11tons kvælstof om året,
og EU har bevilget en snes millio-
ner kroner til formålet.

Derfor er der indledt forhand-
linger med lodsejerne om, på hvil-
ke vilkår de vil afstå jord til formå-
let. 38 jordejere skal delagtiggø-
res i realiseringen af projektet, der
om alt går vel skal være gennem-
ført med udgangen af 2018. Fore-

løbig har ingen klart afvist at være
med, og det tegner lovende, for
indædt modstand fra lodsejernes
side ville betyde projektets ende-
ligt.

Modelberegninger
– Vi skal sikre, projektets jord er
den eneste, vi sætter vand på, og at
andre jorder ikke lider skade. Det
skal vi lave modelberegninger på,
siger biolog Bo Kruse, der er kom-
munal sagsbehandler.

NaturErhvervstyrelsen admini-
strerer projektet og skal forhandle
jordpriser med lodsejerne. Det er

slet ikke udelukket, lodsejere kan
erhverve sig bedre anvendelige
jorder i bytte end dem, de afstår.

– De produktive landmænd ser
muligheder i projektet på grund af
jordfordelingen, der gør, de må-
ske kan få jord med bedre bonitet
end arealer, de får knapt så meget
ud af at passe og pleje, siger lods-
ejer Kjeld Kryhlmand Iversen, der
har ikke mindre end 13 hektar, der
indgår i projektet.

Krav oppefra
Dermed har han over en tiendedel
af hele vådområdets areal.

–Lodsejerne er ikke fuldstændig
afvisende. Set fra nogles syns-
punkt er spørgsmålet, om det er
det rigtige at gøre for at nedbringe

kvælstofudledningen, men vi kan
godt se, kommunen bliver mødt
med krav oppefra, siger lodseje-
ren.

Birkepøl er et spørgsmål
om at tage og give
Naturgenopretning: Der forhandles med lodsejere om at etablere 120 hektar vådområde til begrænsning af kvælstofudledningen,
og parterne er forhandlingsberedte, men der er visse hurdler i projektets realisering.
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Jordpriser
■ Ved forhandling om vilkår for afståelse af jord medvirker lodsejerne til at
fastsætte prisen i et lodsejerudvalg. Generelle jordpriser sammenholdt med
nytteværdi og jordens beskaffenhed indgår i beregning af prisgrundlaget.
Landmændene vil især være interesseret i at overtage tørlagte jorder til
landbrugsdrift, og de vil være sikre på, der ikke utilsigtet stiger vand på
arealerne uden for projektområdet. Det skal der laves tekniske beregninger
af.

Af Lise Kristensen,
lik@jv.dk

BIRKEPØL: I forhold til Bundsø og
Mjels Sø, som er genetableret med
lodsejeres medvirken, er Birkepøl
meget fladt, så lodsejerne skal ha-
ve tillid til, at digebyggeri, hæv-
ning af vejen og dræn er det, der
skal til, for at dyrkede arealer kan
forblive anvendelige til formålet.

Der forestår derfor et stykke over-
bevisningsarbejde for at få alle
med.

– Afståelse af jord kan kun fore-
gå ad frivillighedens vej, siger
lodsejer Kjeld Kryhlmand Iversen,
der også mener, man kan tage høj-
de for, hvordan sommerhusejerne
i Skovmose ser på sagen, selv om
de ikke er en del af Birkepøl pro-
jektet.

Skovmose er meget vandplaget.
727 sommerhusejere er stærkt
følsomme over for ukontrollerede
vandmængder, som de har haft ri-
geligt med dårlige erfaringer med.
Skovmose undgår at udvide en be-
tydelig vandkanal, fordi Birkepøl
tager vandet derfra. Formålet med
Birkepøl er dog at nedbringe kvæl-
stofudledning og ikke at afvande
Skovmose. Der er bevilget seks

mio. kroner til anlæg af vådmrådet
og 14 mio. kr. til jordkøb.

Kritiske røster
– Jeg kan ikke sige, om samtlige

lodsejere er med i projektet. Vi er
ved at afklare konditionerne for at
afstå jord. Det bliver nok 2017, før
vi har det på plads. Der er kritiske
røster, men vi har opbakning til at
finde ud af, hvordan det løses.

Kommunen har pålæg om be-
grænsning i udledning af kvæl-
stof. Vi skal finde steder, det kan
lade sig gøre. Birkepøl kan bidrage
til, vi får løst sidste del af den
bundne opgave. Vi er langt fra må-
let. Jeg er optimist og håber, det
lykkes. Jeg vil næsten sige, bliver
det ikke Birkepøl, er det svært at
finde nye løsninger, siger miljøud-
valgsformand, Frode Sørensen (S).

Vand: Lodsejere er i vid udstrækning indstillet på at medvirke til naturgenopretning, men de vil have garantier for, at der er styr
på vandet, som er en stor usikkerhedsfaktor i hele området ikke mindst i Skovmose.

Bo Kruse har ikke
noget mod at få våde
fødder i Birkepøl, der
skal genoprettes som
fri natur, men lods-
ejerne vil have vished
for, hvor vandet fly-
der frit, og hvor de
kan dyrke jorden
uden ubehagelige
fugtige tilbageslag.
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Birkepøl er et meget fladt landskab

Af Lise Kristensen,
lik@jv.dk
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Kvælstofspris
■ En tommelfingerre-
gel siger, det må koste
866 kroner at fjerne et
kilo kvælstof. I Bundsø
kostede det 1200 kro-
ner og i Birkepøl vil det
koste 1300 kroner, så
det er et meget dyrt
projekt. I kommunen er
vandløbsafdelingen og
politikere oven ud glade
for, Birkepøl kom med i
EU's pulje. Den kom-
mende vandplan 2016-
2021 vil stille kommu-
nerne over for yderli-
gere krav om at be-
grænse kvælstofud-
ledningen i nationale
farvande.


