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ORGANISERING

HELHEDSPLAN
FOR RYÅ

Brønderslev og Jammerbugt kommune er projekt- 
ejer. Projektgruppen bestående af repræsentan-
ter fra Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kom-
mune, Limfjordssekretariatet og SEGES. 

Danmarks arealer er under pres i disse år med mange forskellige 
aktører og ønsker til, hvordan vi skal bruge vores landskab. Fak-
tisk skal Danmark være 30 % – 40 % større end det er i dag, hvis 
hver kvadratmeter kun må tjene ét formål, og alle ønsker skal til-
godeses. Derfor er der et behov for at tænke i helhedsløsninger, 
hvor flere interesser kombineres og sammen skaber de rigtige 
løsninger til gavn for alle parter.         
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HELHEDSLØSNING

I projektet Helhedsplan for Ryå arbejdes der med at udvikle 
en helhedsløsning på de mange muligheder og udfordrin-
ger, herunder afvandingsproblemer, som eksisterer i Ryå 
og opland. Projektet har til formål at sikre en mere optimal 
ressourcefordeling og skabe synenergieffekt mellem de 
forskellige interesser. Dette sker ved at arbejde aktivt med 
en oplandstankegang og øget lokal inddragelse. Tanken er, 
at en helhedsplan skal sikre, at hensyn til klimatilpasning, 
afvanding, natur- og miljø og ikke mindst lokal udvikling og 
interesser varetages og koordineres bedst muligt.

LOKAL VIDEN ER UUNDVÆRLIG 

Lokal viden og inddragelse af oplandsinteresser er centralt 
for arbejdet med en helhedsplan for Ryå. Det er ude lokalt 
de gode løsninger skal findes og hvor opbakning til at få 
dem gennemført opnås.  Derfor vil lokale aktører, specielt 
lodsejere, blive inddraget i projektforløbet, og give mulig-
hed for at bidrage med viden, løsningsforslag, bekymringer 
eller hvad der nu måtte være behov for.  På den måde kom-
mer der en efterspurgt kobling mellem virkeligheden ude 
i Ryå og opland, hvor man får mulighed for at bidrage med 
lokalt input til de politikere, som sidder med den endelige 
afgørelse over, hvilke løsninger, der bør realiseres. 

Ryå vandløbsopland er det område, der afvander til vand-
løbssystemet.

Ryå er med et opland på 590 km2, der afvander til vandløbssystemet, et af de 
største vandløb i Vendsyssel og oplandet til Limfjorden. Det er i dag udfordret 
på forskellig vis bl.a. ved hyppige oversvømmelser af vigtige og intensivt dyr-
kede landbrugsområder. Klimaet har ændret sig og alting tyder på at dette vil 
forsætte. Samtidig afvander Ryå til Limfjorden, hvor der er krav om, at kvælstof-
tilførslen skal reduceres væsentligt.

Ryå og opland indeholder dog også meget potentiale. Eksempelvis er der et rigt 
naturliv, der er mange muligheder for et aktivt friluftsliv og dertil er Ryå og op-
land kendetegnet ved en engageret lokalbefolkning. 

RYÅ


