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Referat af opstartsmøde for vådområde ved Fåre Mølleå 
mandag den 25. april i Fåre Forsamlingshus 

Mandag den 25. april var cirka 17 personer mødt op til en orientering om 
de kommende opgaver med at etablere et vådområde langs Fåre Mølleå 
mellem Lomborgvej og Fåre. 

Lemvig Kommune præsenterede kort resultaterne af den tekniske forun-
dersøgelse, der blev gennemført i 2021. Projektet er på ca. 100 ha, vand-
løbsstrækningen er ca. 8 km lang. Hvis projektet gennemføres, forlænges 
vandløbet med ca. 3 km, der fjernes ca. 5.700 kg kvælstof om året, ca. 27 
kg fosfor og atmosfæren spares for ca. 246 tons CO2-ækvivalenter. Forun-
dersøgelsesrapporten med tegninger af projektplanerne kan ses på Lemvig 
Kommunes hjemmeside på Lemvig.dk/.../Projekter for vandmiljøet.  

Lemvig Kommune sender snarest kortmateriale ud til alle lodsejere med de 
elementer der er planlagt på egen ejendom.  

Lemvig Kommune har opnået støtte fra staten til at etablere vådområdet 
som beskrevet i forundersøgelserne. Der vil være mulighed for enkelte til-
pasninger af projektet efterhånden som lodsejeraftalerne forhandles på 
plads. Selve etablering af vådområderne sker først, når/hvis der er indgået 
aftaler med samtlige lodsejere i projektområdet. 

Landbrugsstyrelsen gennemgik forløbet henimod køb/salg af projektjord i 
en jordfordeling eller fortsat ejerskab mod økonomisk kompensation. Hvis 
man ønsker fortsat at eje jorden i projektområdet, forventes kompensatio-
nen at beløbe sig til 82.500 kr./ha jord i omdrift og 35.500 kr./ha jord med 
permanent græs. Det er uafklaret, om der kan udbetales kompensation til 
arealer, der er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven, men kun ca. 10 
% af projektområdet er §3 arealer. Landbrugsstyrelsens powerpoint-præ-
sentation ses på Lemvig.dk/.../Projekter for vandmiljøet.  
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Der blev nedsat et lodsejerudvalg bestående af Knud Toft Andersen, Søren 
Hansen, Kristian Gade, Steffan Sønderby og Peder Nielsen.  

Landbrugsstyrelsen indkalder lodsejerudvalget snarest til en fælles dag i 
marken, hvor arealerne besigtiges og værdisættes i forhold til hinanden.  

Landbrugsstyrelsen vil i løbet af de kommende måneder besøge samtlige 
lodsejere med jord i projektområderne for en indledende drøftelse af hver 
enkelt ejers indstilling til, om der ønskes økonomisk kompensation eller 
salg/køb i en jordfordeling. 

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen eller 
Lemvig Kommune med spørgsmål eller kommentarer til projektet og pro-
cessen. 

Landbrugsstyrelsens kontaktoplysninger: 
Morten Stadil Thomsen 
tlf. 2015 6946 eller mortho@lbst.dk 

Anette Løbner Paulsen  
tlf. 2283 3955 eller anlopa@lbst.dk  

www.lbst.dk/jordfordeling 

Lemvig Kommunes kontaktoplysninger: 
Jane Grooss 
tlf. 2966 4941 eller jane.grooss@lemvig.dk 

 

Med venlig hilsen 
 

Jane Grooss 
Biolog 

 

 


