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Kort referat fra opstartsmøde for Fald Å vådområde  
den 14. december 2021 

Cirka 30 personer var mødt op til en orientering om Fald Å vådområder og 
de kommende processer på vej mod etablering af vådområderne. 

Lemvig Kommune præsenterede kort resultaterne af den tekniske forun-
dersøgelse, der blev gennemført i 2018/19. Forundersøgelsesrapporten 
med tegninger af projektplanerne kan ses på Lemvig Kommunes hjemme-
side på Lemvig.dk/.../Projekter for vandmiljøet.  

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

Herefter gennemgik Landbrugsstyrelsen jordfordelingsprocessen. Power-
point-præsentationen med alle informationerne ligger på Lem-
vig.dk/.../Projekter for vandmiljøet.  

Der blev nedsat et lodsejerudvalg bestående af Olfert Rahbek og Niels Høj-
gård Nielsen fra det sydlige projektområde samt Torben Hauskov og Steen 
Bitsch fra det nordlige projektområde.  

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

Landbrugsstyrelsen vil i løbet af januar/februar besøge samtlige lodsejere 
med jord i projektområderne for en indledende drøftelse af hver enkelt 
ejers indstilling til, om der ønskes 20-årigt fastholdelsestilskud eller salg og 
eventuelt køb af projektjord.  

Afsender: Lemvig Kommune 
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 

  
 

 

Dato 22-12-2021 

A01-2 Natur og Miljø 
Rådhusgade 2 
7620 Lemvig  
Telefon: 96631200 
www.lemvig.dk 

J.nr.: 09.00.07P20-2-20 

Ref.: JAGR 
Dir.tlf.: 9663 1153 
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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. 20 15 69 46 eller mortho@lbst.dk 

Gitte Breiting  
tlf. 22 10 96 78 eller gitbre@lbst.dk  

www.lbst.dk/jordfordeling 

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

 

Med venlig hilsen 
 

Jane Grooss 
Projektleder  

 

 

 


