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Indsatsområde Isefjord. 
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Referat af lodsejermøde nr. 2 
 
 
Afholdt: Mandag den 12. juni 2008 på Elverdamskroen 
 
Deltagere: Arne Jørgensen, (AJ)  SNS, Vestsjælland 

Peer Skaarup, (PS)  SNS, Nordsjælland 
Ida Dahl Nielsen, (IDN)  SNS, Nordsjælland 
Mogens Lindhardtsen (ML) SNS, Nordsjælland 
Allan Bo Mikkelsen (ABM)  Orbicon 
Ane Thorhauge Sandholm (AHTS) Orbicon 
Morten Holme, (MOHO)  Holbæk Kommune 
Michael Møller Andersen (MMA) Holbæk Kommune 
Eskild Lund, (EL)  Lejre Kommune 
Anne-Marie Kristensen (AMK) Lejre Kommune 
Erik Blaabjerg (EB)  Dir. f. FødevareErhv. 
Søren Christiansen, (SC)  Landbofor. Gefion 
Niels Ebbe Hansen, (NEH) 
Johan Scheel, (JS) 
Michael Hansen, (MH) 
Viggo Christensen, (VC) 
Karsten Højholdt, (KH) 
Ole Olsen, (OO) 
Kristjan Thomassen, (KT) 
Erik Damgaard Nielsen, (EDN) 
Thorkild Lundgaard, (TL) 
Erik Svane, (ES) 
Lissi Svane (LS)  
Jytte Frederiksen (JF) 
Peter Mathiassen (PF) 
Jonas Johnsen (JJ) 
Torben Bovien (TB) 
Henrik Sørensen (HS) 
Martin Christensen (MC) 
 

Referent: Mogens Lindhardtsen 
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Dagsorden:  
 

1. Velkomst og ordstyrer 
v/ Arne Jørgensen, skovrider i Skov- & Naturstyrelsen Vestsjælland 
 

2. Status for projektet 
v/ Peer Skaarup, projektleder i Skov- & Naturstyrelsen Nordsjælland 
 

3. Den tekniske forundersøgelse 
v/ Allan Bo Mikkelsen, projektleder i Orbicon 

3a. Landbruget og Miljømålsloven 
v/ Søren Christiansen, Landboforeningen Gefion 

4. Den ejendomsmæssige forundersøgelse 
v/ Erik Blaabjerg, Direktoratet for FødevareErhverv 

 

5. Spørgsmål og svar 
 

6. Opsamling – og den videre proces 
 

 
Ad. 1. Skovrider Arne Jørgensen, Skov- og Naturstyrelsen Vestsjæl-

land, bød velkommen og præsenterede aftenens program. 
Hovedformålet med mødet er først og fremmest en orientering 
om udfaldet af de tekniske og ejendomsmæssige forundersø-
gelser. Der er tilføjet et ekstra punkt 3a til den udsendte dags-
orden. Arne Jørgensen præsenterede Skov- og Naturstyrel-
sens repræsentanter, de tilstedeværende fra Holbæk- og Lejre 
Kommune, Orbicon, Direktoratet for FødevareErhverv og 
Landboforeningen Gefion. 

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

te indledningsvis fejltagelsen omkring den manglende porto på 
mødeindkaldelsen. Der blev udsendt et efterfølgende brev 
med indkaldelsen og evt. strafporto refunderes ved henven-
delse herom.  

 
 PS orienterede om status for projektet. Til dette møde er lods-

ejerne i Kragemosen også inviteret med, da de tekniske for-
undersøgelser viser, at matriklerne her ikke er helt upåvirkede 
af vådområdeprojektet som først antaget. For at bringe alle 
”på omgangshøjde” gennemgik PS kort baggrunden omkring 
regeringens særlige vand- og naturindsats (SVN) og det hidti-
dige forløb. Projektet er organiseret med en styregruppe, pro-
jektgruppe og følgegruppe. Følgegruppen har hidtil dækket 
hele indsatsområde Isefjord, men fremover nedsættes følge-
grupper for de enkelte delprojekter. I den forbindelse opfordres 
2-3 lodsejerrepræsentanter til at indgå i følgegruppen for 
Tempelkrogprojektet. 
  

 
Ad 3. Allan Bo Mikkelsen, Orbicon, præsenterede hovedresultaterne 

af den tekniske forundersøgelse og 2 projektforslag med mid-
delvandspejl i forskellig højde. De laveste partier af projektom-
rådet ligger fra kote 0 til 0,25 meter over normal havvands-
tand.  
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 Forslag 1 vil danne en lavvandet sø med årstidsvarierende 

vandspejl. I vintersituationen vil søen typisk være omring 21 
ha. med middelvandspejl i kote 0,95 meter over havet og om 
sommeren med middelvandspejl i kote 0,75 meter over havet. 

 
 Forslag 2 vil danne en sjapvandssø om vinteren med middel-

vandspejl i kote 0,55 meter over normal havvandstand og om 
sommeren fortrinsvis våde og tørre enge og mindre sjap-
vandssøer med middelvandspejl i kote 0,35 meter over havet. 

 
 Elverdams Å lægges tilbage mod sit oprindelige leje midt i 

ådalen og skal følge de laveste partier i terrænet. Efter at have 
løbet gennem en del af vådområdet, føres åen mod øst til den 
nuværende underføring under motorvejen. 

 
 Ane Thorhauge, Orbicon, fortalte om den forventede biologi-

ske udvikling som følge af projektet. Med de fosforniveauer 
der er målt, vil de lavvandede søer sandsynligvis blive relativt 
klarvandede med sigt til bunden og med undervandsvegetati-
on og rørskov. Der hvor der kan tages slæt eller etableres 
græsning, vil engene og dele af vandfladerne blive lysåbne og 
rørskoven begrænset. Hvor arealerne ikke drives vil der dan-
nes højstaudeenge, rørskov og pilekrat omkring søerne. Om-
rådet vil få et rigt fugleliv med mange nye levesteder for ande-
fugle og vadefugle, samt mulighed for mere sjældne arter som 
f.eks. Rørdrum, og Fiskeørn. De mange mindre sjapvandsom-
råder vil give flere levesteder for padder og i de større vil der 
indvandre fisk. En jagtkonsulent i Orbicon har vurderet projek-
tets påvirkning af den jagtmæssige anvendelse af Kragemo-
sen. Projektet vil påvirke råvildt- og andejagten positivt og 
hønsefuglejagten negativt. Overordnet set vurderes at jagten 
forbedres. 

 
 Projektforslaget kan læses i sin helhed på: 

www.skovognatur.dk/natur/naturprojekter/vandognatur/isefjord
en/projekter 

 
 
Ad. 3a. Søren Christiansen, Landboforeningen Gefion, redegjorde for 

EU´s vandrammedirektivs og miljømålslovens konsekvenser 
for landbruget. Processen forløber fra 2003 til 2015 hvor mil-
jømålene skal være opfyldt, dog med mulighed for 2 x 6 års 
fristforlængelse. 

 
 I øjeblikket er vi midt i høringsfasen for udkastet til vandpla-

nerne. I 2009 bliver indsatsprogrammerne offentliggjort og i 
2010 offentliggøres kommunernes handleplaner, hvorefter 
indsatsen gennemføres og god tilstand i vandområderne skal 
være opnået i 2015, ved evt. fristforlængelse senest 2027. 

 
 Konsekvensen for landbruget er bl.a. at der vil være arealer 

der bliver udpeget som sårbare, typisk lavbund og vandløbs-
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nære arealer. Næringsstofudledningen skal begrænses yderli-
gere og landbruget skal medvirke til forbedring af vandløbs-
kvaliteten mm. SC tror ikke at diskussionen om Tempel-
krog/Elverdams Å vil stoppe hvis vi siger nej nu. Holbæk og 
Lejre Kommuner vil blive nødt til at tage det op igen i 2010. 

 
  
Ad 4. Erik Blaabjerg, Direktoratet for FødevareErhverv, Jordforde-

lingssektionen, redegjorde for den ejendomsmæssige forun-
dersøgelse. Projektforslagene er drøftet med hver enkelt lods-
ejer (minus Kragemosen). Undersøgelsens formål er at bely-
se: 

 1 Hvilke bedrifter kendetegner området ? 
 2 Hvilke konsekvenser har projektet for områdets bedrifter ? 
 3 Er der opbakning til projektet ? 
 4 Størrelsen på den samlede erstatning.  
 5 Behovet for erstatningsjord. 
 6 Mulighed for at gennemføre projektet i forhold til lodsejerne. 
 
 Hovedkonklusionen er at ud af 11 lodsejere kræver 5 erstat-

ningsjord som en betingelse for deltagelse i projektet, i alt 47 
hektar. Dyrkningsbeskaffenheden i dag er generelt god. 

 EB anslog erstatningens størrelse for 74 hektar påvirket areal  
til i alt 11,2 mill. kr. eller gennemsnitligt ca. 150.000 kr. pr. hek-
tar alt efter påvirkningsgraden. 1/3 er positive overfor projek-
tet. 1/3 er skeptiske overfor projektet og 1/3 er modstandere 
og er tæt på at være kategorisk afvisende overfor projektet. 

 
  

Ad 5. Efter pausen var der mulighed for spørgsmål og svar. 
 
 ES spurgte hvad vandstandsstigningen i Elverdams Å og 

Amtsskelgrøften bliver. AHTS svarede at den er beregnet til 
ca. 40 cm. i vintermiddelsituationen. 

 
 VC udtrykte utilfredshed med at ejerne ikke selv var med ved 

jagtkonsulentens besigtigelse af Kragemosen og mener at jag-
ten bliver mere ensformig af projektet. Området er meget 
smukt og det vil være synd at ødelægge. ABM svarede at Or-
bicon har målt vandstanden i søerne i Kragemosen og kunne 
konstatere at det ligger en del højere end i vandløbene. En pe-
riodevis højere vandstand i vandløbene vil derfor sandsynlig-
vis ikke ændre vandstanden i Kragemosen væsentligt. 

 
 MH spurgte om man efterfølgende vil kunne få supplerende 

erstatning hvis det viser sig at der er fejl i afgrænsningen af de 
påvirkede arealer. AJ svarede at hvis der laves fejl er der tale 
om ændrede forudsætninger i forhold til de vilkår hvorunder 
evt. erstatning er ydet som det offentlige må tage alvorligt og 
godtgøre. I praksis har AJ i nogle tilfælde måttet udbedre en 
skade eller erstatte og altid kunnet løse det ved en forhandling 
på stedet. 
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  KT spurgte hvordan lodsejeren skal løfte bevisbyrden? SC 
supplerede at afgrænsningen af det påvirkede areal ved 1 me-
ters drændybde måske nok er lidt usikker og at der er eksem-
pler på at man har måttet efterjustere. PS svarede at man vil 
overveje at lægge en sikkerhedsmargen på, så det påvirkede 
areal afgrænses ved en drændybde på 1,25 meter. 

 
 En deltager spurgte (fik ikke fat i navnet) om der kan oprethol-

des betalingsrettigheder på tør og våd eng? SC svarede at 
hvis der kan bjerges afgrøder med minimum 50 % fodergræs-
ser, så kan der godt.  

 
 ES nævnte et dræn som i dag afvander store dele af ejen-

dommen til pumpesystemet. ES er usikker på om det har fald 
nok til at kunne dræne frem til projektgrænsen når vandet hæ-
ves i projektområdet. ABM viste drænkort på projektoren med 
det pågældende dræn og pointerede at det foreliggende kun 
er en forundersøgelse. Vi må kontrollere og kontrolopmåle det 
ved detailprojekteringen. 

 
 OO: Sidst vi holdt lodsejermøde skulle området bare være 

periodevist vådt, sådan ser det ikke ud mere? ML svarede at 
der er fremlagt 2 projektforslag, et vådt og et mindre vådt. Pro-
jekternes udbredelse er afgrænset og præsenteret ved vinter-
vandstanden, hvor der er relativt store vandflader. Om som-
meren, især ved forslag 2, er der hovedsageligt våde og tørre 
enge og kun vandflade i de allerlaveste partier. 

 
 KT: Hvad hvis der ikke er noget træk i drænene? ABM svare-

de at hvor drænene afbrydes i randen af projektområdet kan 
der sættes en brønd, så man kan konstatere at vandet løber. 
Orbicon har erfaring for at det virker. 

 
 KH spurgte om ikke projektet vil give myg og dræbersnegle? 

AHTS svarede at der godt vil kunne komme flere myg de før-
ste 2 år, men at erfaringer viser, at de aftager når naturlige 
fjender, fisk, fugle mm., har indfundet sig. 

 
 MH spurgte til SC´s indlæg om kommende regler. ”Jeg får 

altså nye harmonikrav?” SC: Ja, muligvis, men i så fald gene-
relle landsdækkende krav og ikke som følge af dette projekt. 
Måske kan der blive noget ændring omkring nye å- og sø-
beskyttelseslinier i relation til opførelse af nye bygninger. MO-
HO oplyste at søer over 3 hektar trækker byggelinjer i en af-
stand på 150 meter fra søen, regnet fra dens normale vand-
stand.  

 
 OO konstaterede at fordi vi bor i ådalen skal vi bøde for at 

resten af landbruget kan få fred. SC svarede at det til en vis 
grad kan være sandt fordi det er sårbare områder. Samfundet 
vil stille specielle krav her, hvad enten vi kan lide det eller ej.  
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 KT spurgte til hvad der foretrækkes, våd eng eller sø? PS sva-
rede at de 2 projektforslag har forskellige fordele. Den bereg-
nede kvælstoffjernelse er 24 tons pr. år i forslag 1 og 16 tons 
pr. år i forslag 2, men at begge projekter er gode. MOHO tilfø-
jede at den store kvælstoffjernelse opstår ved at arealerne bli-
ver skiftevis våde og tørre. 

 
 LS spurgte hvor meget areal der går til det nye vandløbstracé 

og bræmmer omkring dette? IDN svarede at det vil blive op-
gjort og indregnet i erstatningen. AHTS supplerede at man i 
detailprojekteringen vil indarbejde ønsker til de nødvendige 
overkørsler og andre ønsker.  

 
 MH: Er mest stemt for forslag 2 og vil anbefale at man gør sig 

store anstrengelser for at finde gode løsninger for områderne i 
Kragemosen. MH spurgte ydermere om SNS helhjertet ønsker 
Tempelkrogprojektet eller om hellere vil projektet i Tuse-
Mårsø? PS svarede at SNS meget gerne vil gennemføre alle 3 
projekter, såvel Løvenborg som Tempelkrog og Tuse-Mårsø 
Enge og har afsat en ramme penge til det hele. De er alle 3 
gode projekter. Det står dog klart at Tempelkrogprojektet bliver 
dyrere end først antaget, men at vi vil argumentere og slås 
helhjertet for vores projekter. AJ supplerede at man i Ise-
fjordsområdet formentligt vil gennemføre de projekter der er 
gennemførlige, også hvis de bliver dyrere. Det må forventes 
på landsbasis, at nogle projekter vil gå i stå og at der derved 
frigøres penge som vil kunne benyttes i den situation. 

 
 LS oplyste at de er positive for at medvirke i projektet, men at 

de ikke kan overskue hvordan det hænger sammen økono-
misk. SC svarede at hvis nogen har brug for en økonomisk 
faglig vurdering, har rådgivningscentret folk der kan bistå og at 
de er på klienternes side i forhandlingerne. PS lovede at Skov- 
og Naturstyrelsen (SNS) vil bidrage med alle de oplysninger 
man har til de beregninger. 

 KT nævnte at en tidsplan frem til 2009 og et krav om 47 ha 
erstatningsjord lyder ret umuligt. PS svarede bekræftende, 
men at hvis det kommer dertil, vil vi nok fortsætte i 2010 og 
2011. AJ tilføjede at han tit har oplevet at der kommer mere 
jord til salg end man umiddelbart skulle tro. 

 
 OO hvad gør man i praksis ved en jordfordeling og tildeling af 

erstatningsjord? EB svarede at det er en længere forklaring, 
men at staten opkøber jord i området og fordeler til de som 
indgår i jordfordelingen efter bestemte principper som imøde-
kommer lodsejernes ønsker og behov. 

 
 ES spurgte hvilke forpligtelser der bliver til at pleje projektom-

råderne. PS svarede at der bliver forhandlet en plejeaftale 
som led i erstatningsaftalen og at den derved skal afhandles 
økonomisk med hver enkelt ejer. EB supplerede at standard-
vilkår er: ingen sprøjtning, gødskning, jordbehandling og ny-
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dræning. Dertil er der regler om bekæmpelse af bl.a. bjørne-
klo, som er et problem visse steder i Kragemosen. 

 
 ABM foreslog at de usikkerheder der er om graden af påvirk-

ning af Kragemosen kunne belyses ved at etablere pejlerør i 
området og pejle vandstanden før og efter projektet for at af-
klare, om det bliver vådere. 

 
 AJ sluttede debatten med at opfordre til at der skrides til valg 

af 2-3 lodsejerrepræsentanter til i projektfølgegruppen.  
 
 Resultatet af valget blev følgende lodsejerrepræsentanter: 
 Michael Hansen 
 Viggo Christensen 
 Kristjan Thomassen  
 
 
Ad 6. PS opsamlede mødet og takkede for deltagelsen. Vi er blevet 

meget klogere siden november. På forundersøgelserne og på 
mange faglige spørgsmål. Foreløbig har vi holdt tidsplanen, 
men hvis projektet fortsætter i de næste faser, bliver tidspla-
nen mere usikker, da lodsejerforhandlinger, erstatningsaftaler 
og erhvervelse af erstatningsjord skal have den tid der er nød-
vendig. Vi vil selvfølgelig revidere tidsplanen herefter når vi 
har grundlaget herfor.  

 
 Nu skal vi alle tænke over sagerne sommeren over. PS opfor-

drede alle der har behov for afklaringer til at udnytte Skov- og 
Naturstyrelsens projektmedarbejdere og vores rådgivere, som 
vil lægge sig i selen for at give afklaringer og løsninger på 
specifikke spørgsmål og problemstillinger. 

 
 AJ: Tak for i aften! 


