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Gudenåkommunerne og landbruget efterlyser løsning på 

Vådområdeindsats 

 
Vådområder skal fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Problemet er bare, at de to 

indsatstyper, der skal få det til at ske, kan komme til at modarbejde hinanden. I et fælles 

brev opfodrer kommuner og Landboforeninger nær Randers Fjord nu Miljø- og 

Fødevareminister Esben Lunde Larsen til at finde en løsning. 

 

Frem mod 2021 skal kommunerne finde 11.000 hektar lavtliggende landbrugsområder, 

svarende til 18.000 fodboldbaner, der kan udlægges til vådområder. Formålet er at mindske 

udledningen af kvælstof fra landbruget til vandmiljøet, til gavn for naturen. 

Hidtil har det eneste virkemiddel til at løfte indsatsen været at etablere store vådområder, hvor 

man sætter et stort areal under vand. Men fra 2018 bliver det også muligt at etablere såkaldte 

Mini-vådområder, som er et lille naturligt rensningsanlæg, der kan fjerne kvælstof og fosfor fra 

drænvand fra markerne.  

De to indsatstyper skal til sammen bidrage til at reducere landmændenes udledning af kvælstof, 

men der er risiko for, at de to indsatser kommer til at konkurrere om arealer og indsatsens 

effektivitet, altså hvor meget kvælstof der fjernes pr. krone det koster. Det har fået de 13 

kommuner i oplandet til Randers Fjord og Landboforeningerne til at skrive til Miljø- og 

Fødevareministeren for at få svar på, hvordan de to indsatser skal koordineres og supplere 

hinanden. 

- Ministeren er nødt til at komme med et bud på, hvordan de to værktøjer skal spille 

sammen og ikke udkonkurrere hinanden. Der kan ikke spilles på to heste i forhold til 

reduktionen af kvælstofudledningen, siger formand for Landboforeningen Limfjorden, 

Claus Clausen. 

Nyt samarbejde mellem kommuner og landboforeninger 

- Jeg er glad for invitationen fra Gudenåkommunerne. Minivådområder og vådområder skal 

spille sammen og ikke modarbejde hinanden – og indsatserne skal bygge på tillid, gensidig 

respekt og en fælles dagsorden, siger Frede Lundgaard Madsen, formand for 

LandboForeningen Midtjylland.  

 

De 13 Gudenåkommuner og landboforeningerne er enige om, at vådområdeindsatsen og det at 

reducere udledningen af kvælstof til Randers Fjord er et fælles anliggende. Derfor har de 

indgået et samarbejde, der skal få Minivådområderne og Vådområderne til at supplere 

hinanden og dermed få mest muligt ud af de midler der er afsat til indsatserne. 
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Side 2 

  

- Jeg er glad for, at vi hurtigt nåede til enighed om samarbejdet og koordination er den 

eneste vej frem. Og det vil ikke kun komme de nye mini-vådområder til gavn, men også 

den kommunale vådområdeindsats. De udfordringer vi møder undervejs løses bedst i 

fælleskab, siger formanden for Gudenåkomitéen, Jens Peter Hansen, Randers Kommune. 

 
 

 

For yderligere information, kontakt  

- Jens Peter Hansen, formand for Gudenåkomitéen (jens.peter.hansen@randers.dk; 24 48 

16 04) 

- Frede Lundgaard Madsen, formand for LandboForeningen Midtjylland 

lundgaard.madsen@post.tele.dk; 24 22 99 53)  

- Claus Clausen, formand for Landboforeningen Limfjorden (clausc@fiberpost.dk; 20 99 

73 04) 

- Morten Horsfeldt Jespersen, Sekretariatschef Gudenåkomitéens Sekretariat 

(MortenHorsfeldt.Jespersen@silkeborg.dk; 89 70 15 20) 
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