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Den politiske ballade om de nye vandplaner har skygget for, at en væsentlig del af indsatsen faktisk 
allerede er i gang. 150 nye vådområder er på vej herhjemme. 150 nye blå pletter på landkortet - hvis 
ellers landmændene vil være med. Miljøreportagen besøger et af de steder, hvor man er længst 
fremme i processen.

Endnu kører pumperne, der holder Hundsø på Mors så tør, at der kan dyrkes korn ude på søbunden. 
Men Hundsø er et af de 150 nye vådområder, der er på vej landet over som følge af de nye 
vandplaner. Vådområderne skal fjerne kvælstof fra vandmiljøet, og det er et af redskaberne i den 
første del af vandplan-indsatsen. Det er den del af vandplanerne, der skal fjerne de første 9000 ton 
kvælstof. Det er en indsats, som alle parter er enige om, og kommunerne er allerede godt i gang 
med forberedelserne. Ved Hundsø har man netop holdt møder med de involverede lodsejere. 



 

Limfjordsrådets formand Poul Roesen ved den kanal, som stadig afvander Hundsø på Mors. Foto:  
Helge Røjle © DR

- Hundsø bliver omkring to kilometer lang. Jeg tror, det bliver en smuk sø med masser af fugleliv. 
Og det er meget vigtigt, at de våde enge omkring søen bliver plejet og afgræsset af hensyn til 
landskabet, siger Poul Roesen. Han er formand for Limfjordsrådet, som er vandoplandsstyregruppe 
for Limfjorden. Det vil sige, at rådet koordinerer kommunernes arbejde med at gennemføre 
vandplanerne i oplandet til Limfjorden, som er landets største vandopland. Danmark er inddelt i 23 
hoved-vandoplande. 

 

Poul Roesen inde i pumpehuset ved den kontakt, der skal slukkes, når afvandingen ophører. Foto:  
Helge Røjle © DR

Men Poul Roesen er også landmand med svineproduktion og lodsejer i netop Hundsø. Han 
personificerer derfor et af de helt afgørende spørgsmål omkring vådområdernes realisering. Hvis 
Hundsø skal blive til virkelighed ude bag Poul Roesens svinestald, så skal landmændene have noget 
andet jord som erstatning - ellers vil reglerne om harmoni mellem jord og dyrehold tvinge dem til at 



sætte dyr ud af staldene - og så vælter økonomien for den enkelte landmand.
- Som lodsejere skal vi have noget erstatningsjord, hvis vi skal gå med i vådområdeprojekter. Ellers 
får vi aldrig lov af vores kreditorer. Vi skal derfor have gang i en jordfordeling omkring Hundsø, 
lyder beskeden fra landmanden Poul Roesen.

 

Poul Roesen i sin svinestald. Foto: Helge Røjle © DR

Og hvis vi så beder ham om igen at tage kasketten på som formand for Limfjordsrådet - det råd der 
lige nu arbejder på at få gennemført de nye vådområder af hensyn til vandmiljøet - ja så har Poul 
Roesen en klar opfordring til Regeringen og Folketinget:
- De skal finde pengene til at købe en eller flere gårde omkring de enkelte vådområde-projekter, så 
der kan skabes en jordpulje til fordeling blandt de landmænd, der får en del af jorden oversvømmet. 
Det er alfa og omega, hvis det her skal blive en succes, siger han.

  

Kanalen her blev gravet med håndkraft, da Hundsø blev afvandet i 1800-tallet. Foto: Helge Røjle  
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