Genslyngning af Kongeåen
Beskrivelse:
Kongeåen er en af de få vestvendte vandløb i Danmark, som historisk set ikke er blevet rette ud, hvilket betyder at
der er stor natur og historisk værdi i store dele af ådalen.
Dog er dette ikke til fældet når man kigger på den ydre del af åen fra Jedsted Mølle og ud til havdiget. Her er åen
kraftigt rettet ud - sandsynligt for at sikre afvanding fra marskengene og dette vel også gjort for at sikre at
opdyrkning og afgræsning var muligt i en større del af året.
Vores opfattelse er dog at denne jord i masken langs Kongeåen ikke længere har den værdi for landbruget som den
engang havde. Intensiv dyrkning af højere beliggende jorde betyder nok at de våde fugtige enge ikke længere er så
rentable at opdyrke og derfor ligger mange parceller hen i græs. Desuden ser vi en meget reduceret afgræsning af
disse enge, da afgræsning ikke passer ret godt ind i et moderne kvægbrug.
Vores forslag er derfor at der arbejdes for en inddragelse af marsk engene langs Kongeåen fra havdiget og op til
Jedsted mølle og dette med genslyngningen af den ydre del af åen for øje.
Vi er af den opfattelse at store dele af lodsejerne er positivt indstillet overfor en genslyngning af Kongeåen på denne
strækning.

Formål:
Det primær formål med dette er at skabe et natur område til gavn for flora og fauna, specielt ville dette gavne
fuglelivet i marsken hvis en genslyngning betyder at der opstår nogle naturlige vådområder. Disse vådområder vil
desuden være til gavn for flere fiske habitater som lever i Kongeåen og Vadehavet. Her kan specielt nævnes snæbel
og havlampret, hvis yngel er afhængig af vådområder som opvækst område inden de trækker ud i Vadehavet.
Det sekundære formål er at skabe et område som vil kunne tiltrække natur turisme fra hele verden.
Vadehavet er er unikt natur som vil kunne trække turister til fra store dele af verden og dermed skabe vækst til et
område der i nogen udstrækning lider under affolkning.
Natur turisme er i stærk vækst og ofte er gruppen udpræget økonomisk stærk.
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