Vådområdeprojekt Birkepøl.

20. januar 2016

Projektområdet i Birkepøl.
Ligesom det nu realiserede projekt Bundsø er projektet i Birkepøl et vådområdeprojekt, som skal fjerne
kvælstof fra vandmiljøet inden vandet ledes ud i havet. Dette sker for at forbedre vandkvaliteten i
kystvandområdet Flensborg Ydrefjord.
Status
Der er gennemført en forundersøgelse af projektet i 2013. Der foreligger således en ejendomsmæssig
forundersøgelse, der afdækker lodsejernes holdning til projektet og en teknisk forundersøgelse der afdækker
selve projektet.
Der er overvejende en positiv, men dog skeptisk holdning til projektet. To lodsejere er imod projektet fordi de
er utilfredse med Sønderborg kommune af grunde som ikke vedrører projektet. Den ene på grund af en
landbrugssag, den anden på grund af en vandløbssag.
Der er 20 lodsejere, som berøres af projektet.
Projektet er at der anlægges en lavvandet sø i det røde område. Projektområdet er 113 ha. Og heraf er ca 60
ha. sø, mens den øvrige del er mere eller mindre våd eng. Projektområdet omfatter de arealer, der kan blive
vandlidende som følge af projektet. Uden for projektområdet kan hidtidig drift fortsætte.
I projektet indgår en række foranstaltninger som digebyggeri, hævning af adgangsvejen til vindmøllerne mm
som skal sikre, at projektet ikke har negative konsekvenser i forholdet til afvandingen af sommerhusområdet.
Landkanalens vil ved realisering af projektet blive afbrudt så vandet fra oplandet ikke blive ledt gennem
sommerhusområdet, men kun gennem projektområdet.
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Birkepøl projektet har som sådan ikke noget med sommerhusene at gøre, men hvis begge projekter
gennemføres så kan Skovmose projektet reduceres fordi man kan undlade at udvide E kanalen.
Der er i december 2015 bevilliget penge til at realisere projektet.
Der er bevilliget et tilskud på 5.942.812,13 kr. til anlæg af vådområdet og der er reserveret 14.094.270,00 kr.
til jordkøb, fastholdelse og jordfordeling.
Projektperioden er 18.12.2015 til 01.11 2018.
Den 10. februar 2016 afholdes et opstartsmøde med de involverede lodsejere.
Herefter går NaturErhvervstyrelsen i gang med lodsejerforhandlinger for at erhverve projektjorden. Der
stiles efter at der kan afsiges jordkendelse 1. oktober 2017. Efter at der er afsagt jordkendelse kan
anlægsarbejdet igangsættes. Anlægsarbejdet forventes at kunne afsluttes i sommeren 2018.
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