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Indsatsområde Isefjord. 
Tuse – Mårsø Enge 
Referat af lodsejermøde  
 
 
Afholdt: Onsdag den 14. november 2007 i Hagested Forsamlingshus 
 
  
Deltagere: Arne Jørgensen, (AJ) SNS, Odsherred Skovdistrikt 

Peer Skaarup, (PS) SNS, Landsdelcenter Nordsjælland 
Ida Dahl Nielsen, (IDN) SNS, Landsdelcenter Nordsjælland 
Mogens Lindhardtsen (ML)SNS, Landsdelcenter Nordsjælland 
Morten Holme, (MOHO) Holbæk Kommune 
Anne Sofie Olsen, (ASO) Holbæk Kommune 
Søren Christiansen, (SC) LandboSjælland 
Chr. D. Hansen, (CDH) Vestsjællands Lokalbaner 
Steen Ogstrup, (SO) Vejdirektoratet 
A.M.Hvass (AMH) 
Kaj Hardis (KH) 
Kristian Klinck Hardis (KKH) 
Ditte Hass Hansen (DHH) 
Jesper Hass Hansen (JHH) 
Laurs Jørgen Pedersen (LJP) 
Hans Pedersen (HP) 
Bent V. Pedersen (BVP) 
Kim Bæver (KB) 
Kaj Rasmussen (KR) 
Henrik Kaare Pedersen (HKP) 
Simon Schkliaroff (SS) 
Anne Lise Carlsen, (ALC) 
Jørgen Steen, (JS) 
Per Steen, (PST) 
Anders Pedersen, (AP) 
Flemming Nielsen, (FN) 
Hans Chr. Nielsen, (HCN) 
Poul Dresler, (PD) 
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Edith Andersen, (EA) 
Peter Bo Hansen, (PBH) 
Arne Holm Rasmussen, (AHR) 
Stig Tornhagen Køster, (STK) 
Pernille Ravnsbæk Dijohn, (PRD) 
Henrik Stray Dijohn, (HSD) 
Lars Kjær, (LK) 
Christian Castenskjold, (CC) 
Lars H. Schandorff, (LHS) 
Leif Nygaard Jensen, (LNJ) 
 

Referent: Mogens Lindhardtsen 
 
 



 3 

Dagsorden:  
 

1. Velkomst og ordstyrer 
v/ Arne Jørgensen, skovrider i Odsherred Statsskovdistrikt 
 

2. ”Miljømilliarden” og Isefjord - og hvorfor er vi her i dag? 
v/ Peer Skaarup, projektleder i Landsdelscenter Nordsjælland 
 

3. Hvordan kan et vådområdeprojekt i Tuse-Mårsø Enge se ud? 
v/ Ida Dahl Nielsen, projektleder. i Landsdelscenter Nordsjælland 
 

4. Spørgsmål og svar 
 

5. Det videre arbejde 
 
 
Ad. 1. Skovrider Arne Jørgensen, Odsherred Statsskovdistrikt, bød 

velkommen og orienterede kort om baggrunden, herunder den 
Særlige Vand- og Naturindsats (SVN) og Indsatsområde Ise-
fjord. Arne Jørgensen præsenterede Skov- og Naturstyrelsens 
repræsentanter, de tilstedeværende fra Holbæk Kommune 
samt LandboSjælland.  

 
  
Ad. 2. Skov- og Naturstyrelsens projektleder Peer Skaarup uddybede 

om Vand- og Naturindsatsen og Indsatområde Isefjord. 
 
 Folketinget har afsat 558 mill. kr til Vand- og Naturindsatsen. 

Der er vedtaget 11 indsatsområder med god geografisk spred-
ning i landet, herunder Isefjordoplandet. Beløbsrammen gæl-
der for perioden 2007-2009. 

  
 Indsatsen har fokus på de internationale mål som Danmark 

skal efterleve i de kommende år bl.a. Vandrammedirektivet. 
 
 Der er vedtaget kriterier for prioritering af indsatsen og udvæl-

gelsen af projekter. Kriterierne lægger vægt på indsats i større 
sammenhængende områder med store naturgenopretningspo-
tentialer f. eks ådalsprojekter, vandløbsrestaurering, våde en-
ge, kvælstofjernelse mm. Det er hensigten at projekterne skal 
gennemføres ved frivillige aftaler mod erstatning. 

 
 Skov- og Naturstyrelsens landsdelscenter har i maj 2007 or-

ganiseret projektet med en styregruppe, projektgruppe og føl-
gegruppe og herefter sammenkaldt kommunerne og interes-
seorganisationerne i Isefjordområdet og drøftet hidtil forbered-
te planer og ideer. Efter at have været oppe på over 20 projek-
tidéer, prioriterede man som 1. prioritet Løvenborg Gods, hvor 
der forelå et gennemarbejdet projektforslag og en næsten 
færdig aftale, og som 2. prioritet følgende 5 delprojekter som 
skulle undersøges nærmere:  
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Tuse-Mårsø Enge.  
Tempelkrog/Elverdams Å.  
Vejlemølle Ådal. 
Hov Vig - Nakke. 
Lammefjord - Sørenden. 

 
Centralt i Skov- og Naturstyrelsen, har man efterfølgende prio-
riteret projektforslagene i forhold til projekterne fra det øvrige 
Danmark, og afsat penge i Isefjordområdet til Løvenborg, Tu-
se-Mårsø Enge og Tempelkrog Syd/Elverdams Å. De 3 pro-
jektforslag har stort potentiale for kvælstoffjernelse og vil kun-
ne bidrage væsentligt til forbedring af vandmiljøet i Isefjord.  
 

 
Ad 3. Ida Dahl-Nielsen præsenterede den rapport, med forslag til et 

vådområdeprojekt ved Tuse-Mårsø Enge, som Vestsjællands 
Amt fik udarbejdet af det rådgivende firma NIRAS i 1999. 
Rapporten udgør et godt grundlag, men skal detaljeres yderli-
gere. 

   
Projektforslaget går ud på at etablere et vådområde på 158 ha 
med varierende vandspejl, hvor de laveste arealer bliver per-
manent våde, omgivet af fugtige og mere tørre enge. Vådom-
rådet etableres ved at Tuse Å forlægges til et nyt leje ind over 
de lavest liggende dele af engene til Mårsøgrøften på dennes 
nedre del.  Herved omlægges 1,2 km af Tuse Å til 1,5 km slyn-
get forløb. Slusepraksis justeres og dræn og grøfter i projekt-
området afbrydes i randen af området så drænvandet infiltre-
res i vådområdet. 
 
IDN pointerede at der er tale om et foreløbigt grundlag, og at 
der er muligheder for at tilrette projektforslaget efter de ønsker 
og oplysninger der kommer frem under de kommende grundi-
gere undersøgelser. IDN lovede at man vil lytte til alle forslag 
og være åben for at inddrage disse i projektet, i det omfang de 
vurderes som forsvarlige ud fra tekniske, biologiske, økonomi-
ske og landskabelige forhold. 

 
 
Ad. 4. Af den efterfølgende diskussion fremdrages flg: (initialer refe-

rer til deltagerliste) 
 
 LHS spurgte om der vil ske stuvning af åen opstrøms for Tu-

sebroerne. 
 
 ASO svarede med henvisning til vandløbsregulativet, at åen 

næppe kan stuve baglæns, da der er relativt stort fald ved Tu-
sebroerne.  
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 PST spurgte om der vil ske stuvning i dræn uden for området 
når de afbrydes. 

 
IDN svarede at det ikke skulle blive tilfældet og at der vil blive 
sat en brønd der hvor der afbrydes dræn, så det kan kontrolle-
res at vandet strømmer frit. 

 
LHS spurgte om vandstanden i Tuse Å registreres og doku-
menteres.  
 
MOHO svarede at der er en målestation ved Nybro med man-
ge års drift. Derudover en del enkeltregistreringer på andre 
målesteder. 
 
PS tilføjede at vi er erstatningspligtige for forringelser på area-
ler som følge af projektet og at den skitserede afgrænsning af 
projektområdets påvirkede areal er vores nuværende bud. 
Hvis andre arealer bliver påvirket, vil de blive taget med på 
samme måde. 
 
HSD spurgte om huse og bygninger bliver påvirket. 
 
PS svarede at vores rådgiver vil vurdere det konkret og at vi 
om nødvendigt vil udføre afværgeforanstaltninger så bygnin-
ger ikke bliver påvirket. 
 
KH spurgte hvor langt man er med planerne. Bliver projektet 
gennemført? 
 
PS svarede at vi skal frem til næste forår/sommer hvor vi har 
gennemført en fornyet teknisk og ejendomsmæssig forunder-
søgelse, før vi kan svare mere sikkert på det, men at det fore-
løbigt ser gennemførligt ud og at finansieringen er bevilget.  
 
HSD spurgte om der bliver offentlig adgang til området. 
 
IDN svarede at som udgangspunkt er det de nugældende ad-
gangsregler der også vil gælde fremover. Vi vil gerne se om 
der kan træffes aftaler om lokale adgangsveje, placering af 
fugletårn/udkigspunkt hvis det er muligt. Der er allerede i dag 
adgang ad Fjordstien. 
 
AP Spurgte om det er sådan at Naturbeskyttelseslovens ad-
gangsregler giver adgang til store dele af området. 
 
SC svarede at man skal holde fast i det generelle udgangs-
punkt, at der ikke ændres i de nuværende adgangsregler, med 
mindre der træffes aftale mod erstatning. 
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PRD havde haft problemer med folk der bruger ejendommens 
private markvej og havde været inde i en hestefold. Hvordan 
undgår man, at det bliver værre? 
 
MOHO svarede at man må færdes ad private veje, men ikke 
på hegnede arealer med dyr. 
 
IDN tilføjede at man måske kan lokalisere færdselen ved at la-
ve autoriserede adgangsveje og dermed undgå den mere dif-
fuse færdsel i området. 
 
AJ foreslog at vi sender Skov- og Naturstyrelsens folder ”Natu-
ren må gerne betrædes - men træd varsomt” ud sammen med 
referatet. Folderen redegør detaljeret for de generelle regler. 
 
KH spurgte til frivillighed kontra ekspropriation. Der kan være 
et skattespørgsmål. 
 
SC svarede at det er rigtigt, at ekspropriationserstatninger er 
skattefri. Der er eksempler på, at man i et andre projekter fik 
indført at aftalen var indgået på ”ekspropriationslignende vil-
kår” og erstatningen blev dermed skattefri. 
 
KH spurgte om budgettet på 15 mill. kr. er realistisk. Det lyder 
ikke af ret meget. 
 
PS svarede at budgettet er lagt på et foreløbigt grundlag, bla. 
med erfaring fra den indgåede aftale for projektet på Løven-
borg. Er fortrøstningsfuld overfor at projektet vil blive gennem-
ført også hvis budgettet måtte skulle justeres. 
 
LNJ spurgte hvor meget vandet skal hæves i forhold til nu. 
 
IDN redegjorde for kortet med konsekvensafgrænsningen. Det 
kommer til at se ud som i nuværende tilstand når det er rigtigt 
vådt - ikke højere, men oftere. 
 
FN spurgte om der også bliver krav om nedbringelse af kvæl-
stofudledningen til fjorden fra de øvrige belastningskilder. 
 
PS svarede at det ligger i andet regi uden for det opdrag som 
Skov- & Naturstyrelsen har med dette projekt, dvs. i Miljøcen-
ter Roskilde og Kommunernes arbejde med udmøntningen af 
Vandrammedirektivet og Lov om Miljømål i de kommende år. 
 
KR spurgte hvad digelaugets holdning er. 
 
FN svarede at digelaugets bestyrelse forventer at digelauget 
nedlægges, hvis projektet gennemføres. 
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AMH spurgte om der kommer nye fremtidige krav ud over det 
der aftales i projektet. 
 
AJ svarede at projektet tager udgangspunkt i de gældende 
krav og målsætninger. Vi kan ikke binde vores folketing til ikke 
at lave nye love og regler i fremtiden.  
 
HSD spurgte om å-beskyttelseslinien på 150 meter ændrer 
forløb. 
 
IDN svarede at det var et meget relevant spørgsmål, som ikke 
er belyst endnu. Der kan tilsvarende spørges om evt. perma-
nente søflader på arealet afkaster sø-beskyttelseslinie. Der vil 
blive sørget for at spørgsmålet bliver afklaret, så eventuelle 
konsekvenser heraf kan tages med i den ejendomsmæssige 
forundersøgelse og drøftes med hver enkelt ejer. 
 
KH spurgte om jordfordelingen i forbindelse med Vejdirektora-
tets projekt blev koordineret med vådområdeprojektets jord-
fordeling. 
 
PS svarede at det er to adskilte projekter og dermed to for-
skellige jordfordelinger. Vi har holdt møde i sommer med Vej-
direktoratet om den nye motortrafikvej. 
 
 

Ad 5. PS præsenterede den foreløbige tidsplan frem til og med 
2009. I de næste måneder vil vi sende rådgivningsopgaven i 
udbud og få udarbejdet en opdateret teknisk- og biologisk for-
undersøgelse og dernæst en fornyet ejendomsmæssig forun-
dersøgelse. Herefter vil der blive indkaldt til et nyt lodsejermø-
de, sandsynligvis inden sommerferien 2008. 

 
 Der vil løbende blive informeret om projektet på Skov- og Na-

turstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/Naturforvaltning/Naturprojekter/vand-og 
naturindsatsen/Isefjorden/Projekter i indsatsområdet/ 

 


