Samarbejde om nye vådområder
i Aalborg Kommune
Kommunen vil undersøge mulighederne for at oprette nye vådområder til gavn
for miljøet. Nyt tiltag betyder, at de tager landboforeninger med på råd.
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Målrettede indsatser i forhold til kvælstofudledning er bedre end generel ”spredehagls”regulering. Det giver mest miljø for indsatsen.
Det er udgangspunktet bag et nyt samarbejde mellem Aalborg Kommune og de nordjyske
landboforeninger Agri Nord og LandboNord. De målrettede indsatser omfatter blandt andet
vådområder, lavbundsarealer, minivådområder, skovrejsning og tiltag ude i det marine
miljø, som etablering af stenrev.
Vådområder kan sammen med de andre frivillige tiltag for nogle landmænd være en
velfungerende del af den samlede bedrift. Det er LandboNord, Agri Nord og Aalborg
Kommune enige om.
Reduktion i kvælstoftilførslen
Som følge af statens vandplaner og ”landbrugspakkens” vedtagelse, skal der etableres
”vådområder” i oplandet til Limfjorden, som giver en reduktion af tilførslen af kvælstof
med 447 ton/år. Denne indsats kommer efter de positive erfaringer med dette tiltag i
perioden 2009 til 2015, hvor den kommunale vådområdeindsats pt. ser ud til at give en
reduktion på 305 ton kvælstof/år i oplandet til Limfjorden indenfor de kommende år.
De nordjyske landboforeninger Agri Nord og LandboNord ser ligesom Aalborg Kommune
positivt på tilgangen med anvendelse af målrettede virkemidler, herunder vådområder. De
tre parter har derfor aftalt at øge samarbejdet, når kommunen skal ud at finde og
gennemføre nye vådområdeprojekter i et frivilligt samarbejde med lodsejerne. Det sker for
at forbedre beslutningsgrundlaget for landmanden, speede beslutningsprocessen op og
nedsætte tidsforbruget for kommunens forvaltning.
Formand i LandboNord Niels Vestergaard Salling slår fast, at frivillighed er et nøgleord i
forhold til nye vådområder.
”LandboNord ser hellere frivillige vådområder hos de landmænd, der ser en fordel i det - end
generel statslig regulering, der rammer bredt og mange steder uden sikker effekt” siger han.
Henrik Dalgaard, formand for Agri Nords Natur og Miljøudvalg, udtrykker tilfredshed med at
parterne er enige om i fælleskab at arbejde for at minimere de kendte risici tilknyttet
etablering af vådområder, herunder samspillet med husdyrloven.
Samarbejdet giver mulighed for at skabe klarhed om den eventuelle risiko, der vil være
tilknyttet gennemførsel af projekter for den enkelte landmand.

Placering er vigtig
For nogle landmænd kan kompensationen være attraktiv, mens muligheden for
jordfordeling kan være et aktiv for andre. Hvis vådområderne placeres på jord med ringe
dyrkningsværdi eller hos ejere, som gerne vil fremme naturværdier på deres ejendom, så
kan kommunens tilbud om hjælp til etablering af vådområder være et stort plus.
Det glæder Henrik Dalgaard, at jordfordeling bliver et helt centralt redskab i at løse opgaven,
og et redskab som Aalborg Kommune vil bruge aktivt.
Rent praktisk vil Aalborg Kommune også være opmærksom på at hive landboforeningernes
konsulenter ind i processen, så de også kan bidrage til, at landmændene træffer beslutning om
deltagelse eller ej på bedste oplyste grundlag. Dermed håber parterne, at der hurtigere kan
opnås klarhed over, hvilke områder, der skal arbejdes videre med og hvilke, der skal droppes.
Lasse Puertas Navarro Olsen, rådmand i Aalborg Kommune, og overordnet ansvarlig for
kommunens vandplanindsatser, er meget tilfreds med, at kommune og landboforeninger
er blevet enige om en fælles indsats for at skabe det bedste grundlag for etableringen af
vådområder i kommunen ved bl.a. at trække på hinandens kompetencer:
”Der er et stort engagement hos landbruget og det er gennem dialogen med de lokale
lodsejere og landboforeninger, vi finder de mest optimale placeringer af vådområderne”
siger Lasse Puertas Navarro Olsen.
Miljøchef Michael Damm fra Aalborg Kommune glæder sig til det konkrete samarbejde,
som han betegner som nytænkning, og han fremhæver, at den ny måde at arbejde på
forventes både at gavne miljøet og landbruget.
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