Dette dokument udgør mødeopsummering fra:
Online dialogmøde om vådområdeindsatsen i
Randers Fjord-oplandet mellem Gudenåkomitéen/VOS og
Landboforeningsformænd
d. 7. maj 2021.

Praktisk information om mødet
Mødested: online møde via Microsoft Tems. Tilmeldte til mødet deltog via mødelink i
mødeindkaldelsen
Mødets varighed: 09.00 – 11.10.
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Majbritt Kjeldahl Lassen
Koordinator - Gudenåkomitéens Sekretariat
Direkte telefonnummer: 51 44 49 43
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Dagsorden
1) Velkomst (kl. 09.00 – 09.10)
v./ Karen Lagoni

2. Opfølgning på dialogmødet 19. juni 2020 (kl. 09.10 – 09.20)
/v. Morten H. Jespersen
3. Kommunernes status for vådområdeindsatsen i Randers Fjord-oplandet – fremdrift og
udfordringer (kl. 09.20 - 09.25)
/v. Hanne Stadsgaard Jensen
4. Status på mini-vådområder i Randers Fjord-oplandet (kl. 09.25 – 09.35)
/v. Rikke Skyum
5. Vandområdeplan 3 og landbrugets grønne omstilling (kl. 09.35 – 10.05)
/v. Maria Pilgaard

6. Gudenå Helhedsplan (kl. 10.05 – 10.15)
/v. Mathias Utoft Jørgensen

7. Multifunktionel jordfordeling - eksemplificeret ved As Vig i Hedensted Kommune (kl.
10.15 – 10.45)
/v. Per Nørmark

8. Fortsættelse af dialogforum efter kommunalvalget efteråret 2021 (kl. 10.45 – 10.55)
/v. Karen Lagoni

9. Afrunding og eventuelt (kl. 10.55 – 11.00)
/v. Karen Lagoni
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Mødeopsummering
Ad. dagsordenspunkt 1 ”Velkomst”:
Formanden for VandOplandsStyregruppen for Randers Fjord, Karen Lagoni, gav indledningsvist in
introduktion til dialogforummet om den kollektive indsats, idét dialogkredsen var blevet udvidet
med repræsentant for Bæredygtigt Landbrug.
Dialogforummet mellem landboforeningsformændene og VandOplandsStyregruppen er unikt på
landsplan og har kørt siden 2017.
Ad. dagsordenspunkt 3 ”Kommunernes status for vådområdeindsatsen i Randers Fjordoplandet – fremdrift og udfordringer”
Der er fortsat et stykke vej til målopfyldelse – både for fosfor og kvælstof. Det bliver til stadighed
sværere at finde områder, der ikke allerede er undersøgt. En mulighed er at genoptage tidligere
opgivne projekter. Her vil Landboforeningerne især kunne spille positivt ind ift. Lodsejertilslutning,
også mht. de tidevandspåvirkede jorde yderst i fjorden.
Dialogen med lodsejerne opleves generelt nemmere i VPII end i VPI, men der er fortsat projekter
der falder som følge af manglende lodsejertilslutning. Fosforproblematikken fylder en smule mindre
end tidligere.
Der anvendes mange midler til den kollektive indsats. Landbruget efterlyste effektmålinger
(før/efter målinger for at måle den konkrete effekt). Det er Miljøstyrelsen ansvar at lave
tilstandsmålinger.
Ad. dagsordenspunkt 4 ” Status på mini-vådområder i Randers Fjord-oplandet”:
Landbruget oplever store problemer med udbetaling fra Landbrugsstyrelsen, hvilket kan medvirke
til, at folk mister lysten til at gå ind i projekter.
Der er en bekymring for, at det vil have en negativ afsmittende effekt på fremtidige ordninger, så
folk ikke tør deltage.
Landbruget opfordrer til politisk pres for at få forbedret udbetalingerne. Hvis ordningen ikke kører,
så kører det ikke for/hos landmanden. Man oplever også, at nidkære krav til minivådområderne (fx
plan bund) bevirker, at pengene slipper op. Hvis man vil noget med miljøet, skal man ikke spænde
ben for sig selv med ikke-optimale ordninger.
Ad. dagsordenspunkt 5 ”Vandområdeplan 3 og landbrugets grønne omstilling”
Landbruget har fokus både på miljødagsordenen og en bæredygtig landbrugsdrift. Landbruget vil
gerne gøre det, der skal til, smartere - og det skal virke ude i virkeligheden. Den nuværende tilgang
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virker ensidig. Viden om interaktion er vigtigt - hvad betyder noget hvornår?
Landbruget ser en lokalt forankret vandplan som en løsning da mere lokal, målrettet viden forventes
at give bedre værktøjer. Landbruget opfordrer til, at dialogforummet indsender et fælles høringssvar
ifm. VPIII, der fx kunne pege på behovet for en pulje til pilotprojekter, og procesmidler til
kollektive opstartsmøder.
Det eksisterer pt. 3 ordninger mht. udtagning af lavbundsjorde, og der blev i den forbindelse spurgt
ind til muligheden for at udvikle en samarbejdsmodel om dette også.
Ad. dagsordenspunkt 7 ” Multifunktionel jordfordeling - eksemplificeret ved As Vig i
Hedensted Kommune”:
Arbejdet med at ansøge om at få finansieret et MUFJO-projekt via den eksisterende ordning bar
ikke frugt, da projektet ikke passede ind i ordningen, som opfattes som for stiv. Men tiden er
alligevel godt givet ud – det handler meget om at opbygge tillid, og man ønsker trods afslaget at
arbejde videre med projektet med andre finansieringskilder.
Der var en positiv oplevelse at deltage i projektet, hvor den tidlige og åbne dialog har været
afgørende. Landmændene vil gerne være med, når de ser, at landboforeningerne er med.
Ad. dagsordenspunkt 8 ”Fortsættelse af dialogforum efter kommunalvalget efteråret 2021”:
Der var enighed om at anbefale den kommende VandOplandsStyregruppe at fortsætte med det
frivillige dialogforum om vådområdeindsatsen, som Landbruget beskrev som værende givende og
som prioriteres. Det er vigtigt at kunne ”gå op i systemet” sammen.
Det nye dialogforum blev anbefalet at arbejde for at fælles VPIII-høringssvar hvor ensidighed i
stedet erstattes af flere forskellige håndtag.
Ad. dagsordenspunkt 9 ”Afrunding og eventuelt”:
VOS Formanden rundede dagen af med at takke alle for engagementet i dialogforummet.
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