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Gammelsbæk, der tidligere løb
som en snorlige å ud i havet, er i
dag erstattet af et vandløb, der
slynger sig ned gennem et 25 hek-
tar stort område og danner en våd
eng. Denne landskabsforandring
fjerner nu kvælstof, giver fuglene
bedre betingelser og, ikke mindst,
giver lodsejerne en mulighed for
stadig at drive et bæredygtigt
landbrug.

De våde enge er etableret som
led i et demonstrationsprojekt i
området ved Gerå i Nordjylland.
Det blev iværksat med baggrund
i projektet Bæredygtig Arealan-
vendelse i Kystnære Områder,
som er et delprojekt under
forskningscentret  „Foranderlige

landskaber“ og finansieret gen-
nem Det strategiske Miljøforsk-
ningsprogram II (SMPII). Et væ-
sentligt formål med demo-projek-
tet er at udbrede kendskabet til
MVJ-ordningernes betydning for
en bæredygtig arealanvendelse,
specielt i kystnære områder, og
formidle denne viden til andre
lodsejere i tilsvarende områder
samt til organisationer, myndig-
heder og offentligheden.

En projektgruppe med del-
tagelse fra LandboNord i Flauen-
skjold, Nordjyllands Amt, Dan-
marks Miljøundersøgelser og
Danmarks JordbrugsForskning
forberedte projektet. Senere blev
projektgruppen udvidet med to

lodsejere. En tæt kontakt til lods-
ejerne blev fra starten prioriteret
højt.

Vejen til virkelighed
Efter besøg hos lodsejerne, hvor
projektet blev diskuteret med hver
enkelt, viste der sig mulighed for
at gennemføre et demonstrations-
projekt omfattende to delområder,
se kortet (Nielsen og Hansen,
1999).

I det ene område, omkring
Gammelsbæk, blev der udført et
fladenivellement, og det viste sig
teknisk muligt at etablere våde
enge ved at hæve vandstanden
i Gammelsbæk og forlægge dens
løb ud over engområderne ud til
havet. Det var imidlertid væsent-
ligt at undgå forringet afdræning
af opstrømsarealer ved store
afstrømningsmængder. Hede-
selskabet udarbejdede derfor et
projekteringsforslag og foretog
konsekvensberegninger af æn-
dringerne af Gammelsbæk. Disse
viste, at kun ved ekstreme forhold
kunne områderne opstrøms blive
påvirket i kort tid, og det blev ac-
cepteret af lodsejerne.

Der var nu mulighed for at
gennemføre et demonstrations-
projekt, omfattende et delom-
råde ved Gammelsbæk, med våde
enge og kombinationer af nedsat
N-gødskning, pesticidfri dyrkning
og udlæg af rajgræs i kornafgrøder,
og et andet område ved Gerå, hvor
ordningen bestod af miljøvenlig
drift af græsarealer.

Projektet blev bevilget tilskud
fra Direktoratet for Fødevare-
Erhverv (DFFE), og  lodsejerne

blev tilbudt hjælp til udarbejdelse
af ansøgningerne til Nordjyllands
Amt om tilskud til de MVJ-ord-
ninger, som skulle gennemføres
som grundlag for demonstrations-
projektet. Projektets ledelse ligger
hos LandboNord. I alt deltager 6
lodsejere med ordninger, som ses
i tabel 1.

I august måned år 2000 gik
entreprenøren i gang med grave-
arbejdet i det nordlige område.
Gammelsbæk blev lukket, en ny
bæk blev etableret og i slyngnin-
ger ført over engområdet inden
den løb ud i havet.

Gravearbejdet blev udført un-
der tørre og nærmest perfekte for-
hold, så skaderne fra de store ma-
skiner på de følsomme strandenge
var minimale.

Længere oppe på markerne
blev der etableret en kanal (se
kort) for at hindre oversvømmel-
ser ved de omkringliggende ejen-
domme i forbindelse med store
nedbørsmængder. Sidst i august
var gravearbejdet færdigt, og den
23. august blev projektet officielt
indviet af formanden for Nordjyl-
lands Amts Udvalg for Teknik og
Miljø.

Demonstrationsprojektet, der
er åbent for alle interesserede, er
tilgængeligt ved hjælp af et anlagt
stisystem, og på opstillede infor-
mationstavler beskrives projektet.
Der vil løbende blive afholdt mark-
vandringer, som bliver annonceret
gennem dags- og fagpressen, og
man kan kontakte LandboNord
for yderlige information. Hvis for-
eninger, større grupper eller lig-
nende ønsker en guided tur, kan
LandboNord ligeledes kontaktes.

Prisen for etablering

Etableringsomkostningerne for
de våde enge beløb sig til ca. 7.000
kr./ha, se tabel 2. Hertil kommer et
driftstabstilskud på 3.275 kr. ha/år
til ændret afvanding (20-årig ud-
tagning).

Hvordan forløber projektet så?
Projektet har kun været i gang i
kort tid, og på nuværende tids-
punkt er der derfor begrænsede
erfaringer. I efterår og vinter 2000
er der som forventet sket over-
svømmelser på arealet, og det ser
ud til, at vandet fordeler sig fint
over området. Ved store afstrøm-
ninger har der dog været en op-
stuvning ved røret ved starten af
Gammelsbæks nye løb, og derfor
etableres et ekstra rør på stedet.

Som følge af MVJ-aftalerne er
der sket ændringer i arealanvend-
elsen. Bl.a. er kvægbestanden på
den våde eng udvidet, således at
der nu er bæredygtighed mellem
det øgede afgræsningsareal og an-
tal dyr på arealerne. Der er foreta-
get en optimering i overensstem-
melse med mulighederne i MVJ-
ordningerne.

I området, hvor demonstra-
tionsprojektet gennemføres, op-
træder der mange trækfugle, og
for både knortegæs, krikænder,
viber og hjejler afhænger områ-
dets værdi af, om der findes enge
til afgræsning langs kysten. Eng-
områdernes værdi for ynglende
fugle kan også forøges ved eks-
tensiv græsning, kombineret med
udtørring hen på foråret. I områ-
det er der indtil videre registreret
6 arter af ynglende vadefugle,

Tabel. 1 MVJ-ordninger

Ordning

Ændret afvanding (våde enge)

Miljøvenlig drift af græsarealer u. kvælstof

Udlæg af rajgræs, nedsættelse af kvælstof-
gødskning og dyrkning u. brug af pesticider

Arealstørrelse ha

25,3

20,0

19,7

Tabel 2. Prisen for våde enge

Projektering og etablering af våde enge

Pr. ha våd eng (25,3 ha)

174.975

6.916

Priser ekskl. moms

Projektområde

nemlig rødben, strandskade, vibe,
klyde, stor præstekrave og to af
den nu sjældne almindelige ryle.

Iagttagelser af fuglelivet tyder
på, at græsningstrykket på engene
af hensyn til ynglefuglene ikke må
blive for hårdt, specielt om efter-
året (Bregnballe, 2000). Undersø-
gelserne fortsætter, og der vil blive
indhøstet flere erfaringer vedrø-
rende virkningerne på fuglelivet.

Kvælstof
Kvælstoffjernelsen efter omlæg-
ningen undersøges ikke gennem
målinger, og der kan derfor kun
gives et overordnet skøn for effek-
ten af de våde enge.

Gammelsbæks opland er 996
ha, og ud fra nitratmålinger i nabo-
vandløb vurderes det, at der tille-
des knap 500 kg kvælstof pr. år
med vandløbet til de våde enge.
Det forventes, at engene kan
fjerne hele denne mængde fra
vandet, enten ved denitrifikation
eller ved mikrobiologisk omsæt-
ning (Schaarup, 2000).

De 500 kg, som fjernes, er
ikke et udtryk for „våde enge-
potentialet“ af det oversvømmede
engareal, men er simpelthen den
totale mængde, som tilledes med
Gammelsbæk, og dermed den
maksimale mængde, som i den
konkrete situation kan fjernes.

Forsidefoto: Gammelsbæk
før etablering af våde enge
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Dertil kommer nedsat ud-
vaskning som følge af omlæg-
ning af arealet fra korndyrkning
til vedvarende græs og ophør af
kvælstoftilførsel, hvilket skønnes
at  reducere udvaskningen fra en-
gene med op mod 1.000 kg kvæl-
stof pr. år.

Driftsøkonomiske forhold
I tabel 3 er vist et eksempel på
de økonomiske forhold før og
efter omlægning til våde enge
og ændret drift.  Der er anvendt

udbyttetal og økonomiske data ty-
piske for det pågældende område,
og de økonomiske konsekvenser
af en omlægning kan derfor være
anderledes i et andet område.

Opstillingen viser, at der er en
fornuftig økonomi i omlægningen.
Det skyldes bl.a., at der udnyttes
en kombination af tilskudsmulig-
heder til MVJ-ordninger og pro-
duktion af kødkvæg. I relation til
den løbende diskussion om etab-
leringen af våde enge som led i
Vandmiljøplan II, kunne denne
kombination formentlig også være

Vårbyg

Høstudbytte kg/ha 4.600 kg

Salg af halm (eget forbrug)

Ammekvæg

Salg af kvæg til slagtning

Gødningsværdi

Pr. ha Pr. stk.

544

3.450

550

5.325

Bruttoudbytte 5.875

Ammekopræmie 1.820

Handyrpræmie 543

Tilskud til våde enge 3.275

Salgsværdi netto 11.513

Hektartilskud 2.285

Salgsværdi netto 6.279

Stykomkostninger I:Stykomkostninger I:

Udsæd 365

Gødning 631

Kemikalier 162

Stykomkostninger I ialt 1.158

Kraftfoder 587

Byg 1.299

Mineralblanding 316

Grovfoder 2.648

Dyrlæge/diverse 582

Stykomkostninger I ialt 5.432

Dækningsbidrag I 5.121 Dækningsbidrag I 6.081

Stykomkostninger II:Stykomkostninger II:

Arbejdsomkostninger 875

Mejetærskeomkostninger 693

Traktoromkostninger 350

Arbejdsomkostninger 500

Tørring af korn 230

Stykomkostninger II ialt 2.148 Stykomkostninger II ialt 500

Dækningsbidrag II 2.973 Dækningsbidrag II 5.581

attraktiv i andre områder. Det er
dog et åbent spørgsmål, om den
nødvendige bestand af ammekvæg
er til stede til fuld udnyttelse af
disse muligheder.

Demonstrationseffekten af
projektet
Projektet har allerede bevist sin
demonstrationsværdi, idet yderli-
gere 3 lodsejere i området, som
følge af  „naboeffekten“, ønsker
at indgå i MVJ-ordningerne. Des-
uden er information om projektet

formidlet ud til en bredere kreds
gennem interviews og udsendel-
ser i de lokale medier og i Lands-
bladet.

Afsluttende bemærkninger
• Økonomien ser fornuftig ud

med omlægning til produktion
af kødkvæg og med tilskuds-
muligheder til MVJ-ordninger.

Tabel 3. Driftsregnskab før og efter etablering af våde enge

• En god kontakt til lodsejerne
er vigtig ved gennemførelse af
MVJ-ordninger.

• En aktiv informations- og for-
midlingsindsats er væsentlig
for virkningen af et demonstra-
tionsprojekt.

• God demonstrationsværdi i
projektet og et godt værktøj
til brug i den fremtidige miljø-
debat.

De våde enge i vinterhalvåret


