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Hermed en kort opfølgning på det afsluttede vådområdeprojekt i Alling Ådal. 
Siden 1-års eftersynet i oktober 2014 har vi fået enkelte henvendelser fra lods-
ejere, der har oplevet at påvirkninger var væsentlig anderledes end forudsat i 
projektet. 
 
Vi har fulgt op på forskellig vis og bl.a. lavet pejlinger af grundvandsstanden 
centralt i området. Konklusionen har været, at påvirkningerne i store træk har 
været som beskrevet i projektmaterialet, og det har kun været nødvendigt at 
lave enkelte justeringer.  
 
Kommunerne, der har ansvaret for vandløbsvedligeholdelsen, følger projektet 
tæt med 3 nye målestationer, der registrerer vandstand og iltforhold. På bag-
grund heraf planlægges grødeskæringen løbende. Det er planen, at der udar-
bejdes et nyt selvstændigt regulativ, når erfaringerne fra 2017 er bearbejdet.  

 
Projektet blev afrundet med flere rekreative anlæg, som vi oplever, er blevet 
modtaget med tilfredshed i lokalområdet. 
 
Stien langs Hørning enge er blevet grundig sikret med muslingeskaller, så man 
også kan starte eller slutte turen ved at gå langs med åen fra Nybro.  
 
Ved Årslev er bålhytten en naturlig del af byens liv, som de lokale beboere pas-
ser godt på. Her har alle en fin mulighed for småudflugter og andre friluftsarran-
gementer.  
 

http://www.nst.dk/


   
 

Senest er der etableret to fugletårne med gode oplevelsesmuligheder.  
 

Ved Mygind skov med udsigt over 
Clausholm Enge står nu et handi-
capvenligt tårn. 
 
 
 
 
 

 
Neden for P-pladsen ved Hvalløsvej er der 
opsat et fugletårn, pænt camoufleret i be-
voksningen, og med en fantastisk udsigt 
over ådalen. 
 
Der er også indbygget en lille bænk, så 
man kan sidde ned og nyde naturen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vi håber, at I alle som lokale beboere i området vil have glæde af disse tiltag, og 
vi håber også I vil gøre reklame for de muligheder, der nu gives. 
 
Til sidst skal vi oplyse, at Naturstyrelsen nu sætter de arealer til salg, som sta-
ten har haft midlertidigt ejerskab på. Det drejer sig om 8,7 ha engareal med våd-
områdedeklaration, beliggende ved Årslev, syd for bålhytten. Endvidere sælges 
et landbrugsareal (omdriftsjord) på 10,8 ha ved Søby. Arealerne er udbudt til salg 
på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/   
Der er budfrist for begge arealer mandag d. 10. oktober kl. 13.00 
 
Med venlig hilsen 

Kjeld Lundager Jørgensen 
Projektleder 
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