
Den 1. september 2021  

 

Status på vand- og naturprojekt ved Solrød Bæk 

 

Kære alle  

Her følger en kort status på vand- og naturprojektet ved Solrød Bæk siden lodsejermødet i juni 

2021.  

 

Besøg af miljøministeren 

Som I alle sikkert ved så havde vi besøg af miljøministeren den 9. august, som et led i 

Miljøministeriets landsdækkende konkurrence ’Danmarks vildeste kommune. Besøget foregik for 

enden af Lille Havdrupvej ved Solrød Bæk. Vi havde stillet telte op og alle berørte lodsejere og 

byrådet var inviteret til at deltage.  Solrød Kommunes kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen 

fortalte om vand- og naturprojektet ved Solrød Bæk og alle dets forventede effekter i forhold til 

fremme af biodiversitet, beskytte drikkevand, mindske drivhusgasudledningen forbedre 

mulighederne for friluftliv mv. Henrik pointerede særligt at projektet er et samarbejde mellem både 

lokale landmænd og lodsejere, flere forsyningsvirksomheder, Naturstyrelsen og kommunen, og at 

projektet kun kan blive en realitet såfremt det lykkes at foretage en frivillig jordfordeling til alles 

fordel.   

 

Miljøminister Lea Wermelin var imponeret over projektet og fremhævede at samarbejdet med 

lodsejere, forsyningsselskaber, borgere mv.  gør den globale biodiversitets udfordring lokal og 

konkret på en god og håndgribelig måde i dette projekt. 

 

Det var en god dag og humøret var højt på trods af regnvejret   



Ansøgning om støtte  

Arbejdsgruppen er nu i fuld gang med at udarbejde en ansøgning til landbrugsstyrelsen om 

økonomisk støtte til projektet. Der er en række krav projektet skal leve op til for at få støtte. Vi skal 

fx redegøre for, hvordan projektet vil sikre:  

 Rent vandmiljø 

 Rent drikkevand 

 Beskyttelse af Natura 2000 og bilag IV-arter 

 Reduktion af drivhusgasser 

 Klimatilpasning 

 Fremme af natur og biodiversitet 

 Bedre friluftsliv 

 Arrondering af landbrugsjord 

I ansøgningen beskriver vi en række tiltag, der sammen vil kunne resultere i ovennævnte effekter. I 

ansøgningen lægger vi også vægt på at projektet alene anses for realiserbart, hvis der kan opnås 

frivillige aftaler om ændret jordfordeling. Alle lodsejere vil blive inddraget i planlægningen af 

projektet.  

Fristen for indsendelse af ansøgningen er den 31. oktober 2021. Landbrugsstyrelsen vil give svar på 

om vi har opnået støtte inden udgangen af 2021.  

Aktivitets- og tidsplan for efterår 2021 og januar 2022 

Aktiviteter Sept Okt Nov Dec Jan 

Møder i projektgruppen 
 

x x 
 

x 

Status til Byrådet 
    

x 

Informationsmøde med alle berørte lodsejere 
    

x 

Udarbejdelse af ansøgning om multifunktionel jordfordeling til 

Landbrugsstyrelsen 

x x 
  

 

Status til lodsejere x 
 

x 
 

 

Svar fra Landbrugsstyrelsen 
   

x  

 

 

Kontakt 

Har I nogen spørgsmål vedrørende projektet, BNBO, jordfordeling, klimatilpasning, natur- og 

biodiversitet mv.  er I meget velkommen til at skrive eller ringe til nedenstående medlemmer i 

arbejdsgruppen. 
 

 

 

 



 

Navn Mail  Telefon 

Solrød Kommune   

Tove Grønborg  tg@solrod.dk 56182338 

Maria Astrup Skov mas@solrod.dk 56182244 

Lotte Kjær llk@solrod.dk 29103092 

HOFOR   

Stine Bisgaard sbis@hofor.dk 27954679 

Jens Rasmussen jera@hofor.dk 27954675 

Klar Forsyning   

Frands Søbjerg Hansen  fha@klarforsyning.dk 28143054 

Lodsejerrepræsentant   

Henning Madsen stangager@gmail.com 61784299 

Gefion   

Erik Hansen Blegmand ehb@vkst.dk  61204009 

Naturstyrelsen   

Jens Peter Simonsen jps@nst.dk 23233765  

 

  

Mange venlige hilsener  

 

Arbejdsgruppen for vand- og naturprojekt ved Solrød Bæk  

 

 

 

 

mailto:sbis@hofor.dk
mailto:jps@nst.dk

