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Indledning 
Nærværende rapport er en ejendomsmæssig forundersøgelse, som har 
undersøgt muligheden for naturgenopretning ved hævning af vandstanden i 
den østlige del af Store Åmose, der er beliggende i trekantområdet mellem 
Stenlille, Undløse og Skellingsted bro i Vestsjællands Amt. Forundersøgelsen 
er rekvireret af Styringsgruppen for Naturparkprojekt Åmosen-Tissø. 
 
Formålet med den ejendomsmæssige undersøgelse har været, at undersøge de 
arealmæssigt berørte lodsejeres reaktioner og kommentarer til et foreliggende 
projekt for hævning af vandstanden i Åmosen. Det er vurderet, om det 
foreliggende projekt har tilslutning eller møder modstand blandt de berørte 
lodsejere, og hvorvidt projektet har udsigt til at kunne realiseres ved frivillige 
erstatningsaftaler med de enkelte lodsejere, herunder aftaler der kan udmøntes 
i en jordfordelingsløsning for de berørte ejendomme.  
 
Det foreliggende forslag om en vandstandshævning er i sit udgangspunkt 
begrundet i et ønske om at sikre de internationalt kendte arkæologiske værdier, 
som fortsat findes i Åmosen. Vandstandshævningen har også som mål at 
forbedre levevilkårene for dyr og planter i området. Naturgenopretning 
gennem vandstandshævning er samtidigt en del af formålet med at etablere en 
naturpark i Vestsjælland omkring Åmose Å og fortsættelsen Halleby Å 
betegnet ”Åmosen –Tissø”.  
 
Den ejendomsmæssige forundersøgelse tager udgangspunkt i et forslag om at 
etablere to stryg i Åmose Å, dels nedenfor Akademigrøften i kote 24 DNN og 
dels ved den vestlige del af Verup Mose i kote 23 DNN. Højden på disse to 
stryg medfører en vandstandshævning, som skaber de bedste forhold for 
konservering af de arkæologiske værdier i mosen og for opretholdelsen af en 
særlig plantevækst på tørvebund. 
 
Der er ikke gennemført en præcis teknisk forundersøgelse, der viser 
konsekvenserne ved at hæve vandstanden. Men i forbindelse med en 
forundersøgelse udført af Hedeselskabet (beretning 2000) og udarbejdelse af 
rapporten ”Åmosen – Vestsjællands Grønne Hjerte” (Skov- og Naturstyrelsen 
og Vestsjællands Amt i 2001) om naturgenopretning i Store Åmose, blev der 
gennemført et detaljeret nivellement af området. Jordfordelingskontoret har ud 
fra disse data genereret et niveaukort (foreløbig konsekvenskort), som dog 
ikke må forveksles med et endeligt konsekvenskort.  
 
Projektgrænsen er defineret af rekvirenten. Den er ikke fremkommet ud fra en 
præcis teknisk beskrivelse, men er dannet ud fra flere parametre. Mod nord og 
øst og til dels mod syd falder den nogenlunde sammen med EF-habitatgrænsen 
og til dels sammen med Vestsjællands Amts udpegning af potentielle 
vådområder. For Oremose ved Sandlyng Å gælder kun det sidste.  
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Undersøgelsen er baseret på interviews af de berørte lodsejere fra juli til 
oktober 2005, hvor der blev taget udgangspunkt i det foreløbig 
konsekvenskort. Langt de fleste lodsejere er besøgt, mens enkelte lodsejere er 
interviewet via telefon. 5 lodsejere har enten ikke responderet på en 
henvendelse eller ikke ønsket at deltage i et interview.  
Der er udarbejdet 6 kortbilag, hvor  
•  kort 1 er et ejendomskort  
•  Kort 2 viser et foreløbig konsekvenskort.  
•  Kort 3, - arealrestriktioner, som viser fredning ifølge 

naturbeskyttelseslovens § 3, EF-habitat, lokal fredning og fredskov.  
•  Kort 4 viser arealerne uden landbrugspligt, - frijord. 
•  Kort 5 viser den nuværende arealanvendelsen indenfor projektområdet.  
•  Kort 6 viser de adspurgte lodsejers udmeldinger til en vandstandshævning 

jf. projektforslaget. 
 
 
Beskrivelse af området 
Projektarealets forhistorie 
Store Åmose er en smeltevandsdal med smeltevandsaflejring. I tusinder år var 
her en sø, som fra ældre stenalder var et vigtigt område for jægere og fiskere, 
og hvoraf man i dag finder rester fra deres bopladser i form af redskaber af 
både sten, træ og ben. Siden hen voksede søen til og blev efterhånden en 
mose, Sjællands største. Formodentlig allerede i 1800-tallet og specielt i 
1940érne og 50érner blev mosen intensivt udnyttet til tørvegravning, og den 
var under 2. verdenskrig Sjællands største leverandør af brændsel. I nogle 
områder blev der afgravet op til et par meter tørv, hvilket har medført, at der 
visse steder stort set ikke findes mere tørvejord tilbage. Teksturen varierer 
disse steder fra organiske jorder over sorte sandjorder til områder med stift ler.  
Efter tørvegravningen udrettede og uddybede man Åmose Å og gennemførte 
en detaildræning af området, som var afsluttet i 1962. Efterfølgende dyrkning 
har medført en vis koldforbrænding af det resterende tørvelag, så 
dyrkningsoverfladen visse steder har sat sig mere end en meter, og pløjelaget 
når flere steder ned i silt-/sandlaget under de reducerede tørveaflejringer.  
 
 
Landbrugsstrukturen og husdyrintensiteten 
Den definerede projektgrænse omfatter projekt i alt 1204 ha fordelt på 116 
ejendomme men kun 81 lodsejere. Ejendomme er defineret som selvstændige 
”blade” i tingbogen. Det vil sige, at ejendomsbegrebet omfatter både 
landbrugsejendomme med og uden bygninger samt ejendomme uden 
landbrugspligt, -”frijord” (kortbilag 4). Et særkende for området er den 
relative store andel af jord uden landbrugspligt. I alt 229 ha fordelt på 55 
ejendomme. Disse frijordsarealer er specielt koncentreret i Garbølle 
Nørremose og Storelyng og i mindre udstrækning i Ulkestrup Lyng og Verup 
Mose.  



 
Ejendomsmæssig forundersøgelse Åmosen 

Direktoratet for FødevareErhverv 
Allégade 24 
6270 Tønder 
 

4

Landskabet i og omkring Åmosen er præget af flere godser eller større 
ejendomme og dertilhørende skove. Inden for selve projektet er der dog kun i 
alt ca. 57 ha fredskov (kortbilag 3). 
Inden for projektet er der specielt to ejendomme, som bidrager med mange 
hektar. Det er Bodal på den syd siden med ca. 330 ha og på nord siden 
Kongsdal (med tilhørende ejendomme) på i alt ca. 100 ha, hvilket tilsammen 
udgør ca. 36 % af det samlede projektareal.  
Landbrugsaktiviteterne i den østlige del af Åmosen er ikke intensive. Det 
samlede antal bedrifter, som genererer minimum en fuldtidsstilling er kun 13, 
mens de resterende ejendomme enten er deltidsbrug, boligejendomme, fritids- 
eller jagtejendomme. Der findes ikke mange nedlagte ejendomme i området, 
da de fleste mindre ejendomme har beholdt deres jordtilliggende. I mange 
tilfælde er der tale om familieoverdragelser, hvor hovedindtægten nu kommer 
udefra. Dette medfører, at der ikke omsættes meget jord ved udstykning. 
Med hensyn til husdyr er selve projektområdet ikke præget af store 
husdyrhold, hvilket skyldes både historien, ejendomsstrukturen, og til dels den 
ikke særlige dyrkningssikre jord i Åmosen. Der er i alt mindre end 10 
fuldtidsbrug med husdyr, hvor af kun en enkelt lodsejer med nuværende 
husdyrproduktion vil få harmoniproblemer ved en projektrealisering. 
Derudover er der enkelte større ejendomme, som ikke selv har husdyr, men 
som modtager husdyrgødning. Der er desuden enkelte deltidsbrug, som i et 
mindre omfang har husdyr i form af heste, ammekreaturer eller får.  
 
 
Arealanvendelse/beskaffenhed 
Åmosen er præget af den oprindelige mose, som eksisterende for mindre end 
hundred år siden. Mange steder er jorderne af en sådan beskaffenhed, at deres 
dyrkningsværdi er relativ lav. Bortset fra enkelte ejendomme som eksempelvis 
Øgården og Tømmerupgård på nord siden og Bodal på sydsiden, som 
anvender projektarealer til kornproduktion, så er den overvejende 
landbrugsmæssige arealanvendelse i dag braklægning og vedvarende græs, 
hvoraf en del får tilskud til miljøvenlig drift (MVJ-aftaler). Tabel 1 og 
kortbilag 5 viser fordelingen af arealanvendelsen indenfor projektområdet.            

Der er i alt 580 ha med i omdrift, hvor af ca. 187 ha ligger brak. Der skal 
desuden bemærkes, at der også på en del af omdriftsarealerne er indgået 20 

 
Tabel 1 Arealanvendelsen angivet i ha 

Omdrift Brak Varig 
græs 

Skov/
mose Vand* I alt 

393 187 210 398 12* 1200 

I forhold til det samlede areal mangler der 4 ha, hvor der ikke har 
været kontakt. 
*) inkl. Åmose Åen 
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årige aftaler om miljøvenlig drift i form af ekstensiv græsdrift. Det vil sige, at 
der pt. reelt er betydelig færre hektar med omdrift end de 393 ha, som vist i 
skemaet. Dyrkningen på disse arealer vil under normale omstændigheder 
kunne genoptages efter aftalernes ophør, men indenfor Natura 2000-områder 
vil der pga. anmelderordningen fortsat kunne være restriktioner. Brakarealerne 
kan tages med i omdrift igen, men boniteten på disse arealer er typisk af en så 
dårlig, at det ikke kan svare sig. Landbruget skal i forvejen udtage arealer for 
at opretholde landbrugsstøtten, så arealerne har en funktion og værdi for 
landbruget. De varige græsarealer bliver til dels brug til afgræsning og til dels 
til slæt.  
Der er opgjort, at ca. 398 ha er med skov, mose mm. og på 
arealanvendelseskortet er der ikke skellet imellem mose, skov eller 
naturarealer i øvrigt. På et samlet mindre areal er der en juletræsproduktion, 
mens en reel vedproduktion kun findes sted i beskedent omfang og primært 
ved hugst af selvplantede træer.  
På ca. 12 ha er der registreret vand, hvilket mindre omfang er små vandhuller, 
mens Åmose Å inkl. brinker udgør ca. 8 ha. 
Hele projektområdet ligger indenfor EF-habitat, og der er registreret i alt ca. 
410 ha, som er beskyttet iflg. naturbeskyttelseslovens § 3 (kortbilag 3). Amtet 
har udpeget hele området som særlig følsomt landbrugsområde (SFL), hvilket 
giver mulighed for tilskud til miljøvenlig jordbrugsdrift (MVJ), som udnyttes i 
stor udstrækning. I 2004 var der MVJ-aftaler på ca. 476 ha, hvilket svare til ca. 
60 % af landbrugsarealet. 
Områdets store arkæologiske betydning, har medvirket til to fredninger. Den 
ene omfatter 247,4 ha i den central del af Store Åmosen kaldet Kongemose og 
Sandlyng, som hører under Bodal Gods. Ca. 205 ha heraf ligger indenfor 
projektgrænsen. Den anden fredning er på 12,3 ha og beliggende på nord siden 
af Åmose åen og indeholder blandt andet Husede-lejren, som var 
udgangspunkt for arkæologer igennem flere årtier under deres udgravninger. 
Natur og specielt jagt er af stor interesse for mange i hele den østlige del af 
Åmosen. Udover en stor bestand af råvildt er der også en bestand af kronvildt, 
som er i fremgang og har en stor bevågenhed.  
Der er i området 14 fritidshuse/hytter, som typisk er beliggende på frijord. De 
bliver enten brugt som sommerhus eller jagthytte og ligger typisk i meget 
fredelige omgivelser og er der derved et fristed for mange. 
 
 
Arealanvendelse efter projektets gennemførelse 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af ”Åmosen – Vestsjællands Grønne 
Hjerte” gennemført et nivellement af området. Disse data er udnyttet til at give 
et indtryk af projektområdets beskaffenhed efter en vandstandshævning og er 
dermed et foreløbig konsekvenskort (kortbilag 2). I tabel 2 er arealernes 
beskaffenhed fordelt i intervaller efter drændybde.  
 
Med nuværende projektgrænse vil der være ca. 174 ha, som ikke vil blive 
påvirket. Det vil sige, at de vil have en teoretisk drændybde på over 125 cm. 
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Ud over randområder vil det dreje sig om holme eller ”øer” inde i 
projektområdet.  
Der vil være ca. 292 ha, som vil kunne betegnes som tør eng, og hvorpå der i 
en eller anden grad vil kunne foretage jordbearbejdning på traditionel vis. 
Traditionelt vil disse arealer være egnet til slæt og afgræsning. Der vil kunne 
gå dyr på arealet inde for normal græsningsperiode, og man vil kunne færdes 

med traditionelle høbjergningsmaskiner. Med hensyn til skovdrift vil dette 
kunne opretholdes i et vist omfang. 
Ca. 204 ha kan betegnes som eng og vil være tørt nok til afgræsning og et vist 
omfang høbjergning.  
265 ha vil formentlig blive så vådt, at det i et stort omfang vil blive så sumpet, 
at det kun i ringe grad vil kunne afgræsses. De sidste 269 ha vil stå under 
vand. 
 
 
Lodsejerudmeldinger 
Lodsejernes syn på Åmosen og dens fremtid 
For de fleste lodsejere er Åmosen et stort og fredfyldt område, som de har for 
dem selv, og ønsker at det skal forblive sådan. Lodsejernes tilgang til Åmosen 
er dog flersidet, hvor man har interesserne fordelt mellem landbrug, jagt, 
naturoplevelser og et ekstensivt sommerhusområde. Jagt og natur har en rigtig 
stor bevågenhed, hvilken blandt andet kan ses ved flere af 
frijordsejendommene. Disse ejere værner meget om deres ejendomme, hvor de 
bruger en stor del af deres fritid. For dem er det en unik naturperle, som det vil 
være meget svært at finde erstatning for på Sjælland. Jordbrugerne udnytter i 
stort omfang også området ekstensivt, hvilket dog primært skyldes 
driftsøkonomiske overvejelser. 
Selvom der er en stor spredning på lodsejernes natursyn, så sætter de fleste 
lodsejerne stor pris på naturen i Åmosen, og mange synes at de behandler 
området fornuftig og nænsomt. Mange lodsejere foretager beplantninger, 
opretter vildtremiser, afpudser ubevoksede arealer og etablerer vandhuller 
mm.  
  

 
Tabel 2  Arealfordeling efter hævning af vandstanden 
Afstand til 
grundvandsspejlet 
 i åen 

>125 
Upåvirket 

75-125 
Tør eng 

50-75 
Eng 

0-50 
Sump 

< 0 
Vand 

Hektar 174 292 204 265 269 

Beskrivelserne under de enkelte drændybder er taget ud fra det foreløbige 
konsekvenskort. 
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Lodsejernes syn på vandstandshævningen 
Dette projekt har taget udgangspunkt i den arkæologiske vinkel, men den skal 
også vurderes i forhold til natur, miljø, internationale forpligtigelser mv. 
Denne rapport afspejler lodsejervinklen.  
Holdninger til projektet er mangfoldig og kan ikke beskrives nuanceret i korte 
vendinger, men for at opnå et overblik over lodsejernes udmeldinger er deres 
tilbagemeldinger delt op imellem en positiv tilgang og en mere 
afstandstagende holdning, se tabel 3 og kortbilag 6. 

Der er mange som synes, at det er en god idé, at man gør noget for naturen og 
synes at det er i orden at arbejde videre med projektet. De kan deles op i to 
grupper, hvor den første gruppe stiller krav om en acceptabel 
jordfordelingsplan med anvisning af erstatningsjord. I denne gruppe er der 
enkelte, som blot ønsker at afhænde deres jord. I den anden ”positive”-gruppe 
er der ingen ønsker om erstatningsjord, men man ønsker en acceptabel  
erstatning.  

 
Tabel 3  Holdning til en vandstandshævning 

 Positiv indstilling   

 +erstat.jord -erstat.jord
Nej tak! 

 

Antal lodsejere (%) 15 (19%) 25 (33%) 36 (48%) 76 

Hektar (%) 472 (40%) 241 (20%) 471 (40%) 1185* 
 
Positiv indstilling 
+ erstat.jord: Lodsejerne er indstillet på, at der arbejdes videre med 
foreliggende projekt under forudsætning af: 

•  En acceptabel jordfordelingsplan, herunder anvisning af erstatningsjord 
•  Ejeren ønsker evt. at beholde projektarealet selvom der anvises 

erstatningsjord. 
•  Overvejer evt. salg af projektareal.  

- erstat.jord: Lodsejerne er indstillet på, at der arbejdes videre med 
foreliggende projekt under forudsætning af acceptabel økonomisk 
erstatning 
 
Nej tak! 
Ønsker ikke det foreliggende projektforslag gennemført og vil ikke frivilligt 
medvirke til en realisering,  

•  eller ejeren skønner, at det ikke vil være muligt for projektet at anvise 
tilsvarende areal/ejendom som erstatningsjord.  

*) 5 lodsejere har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen, hvilket i alt udgør ca. 
11 ha. De sidste ca. 8 ha udgøres af Åmose Å inkl. anlæg. 
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Den tredje og sidste gruppe (Nej Tak!) ønsker ikke det foreliggende 
projektforslag gennemført og vil ikke frivilligt medvirke til en realisering. I 
denne gruppe er der dog også enkelte lodsejere, som principielt ikke er 
modstander af projektet, men som antager det for umuligt at finde egnet 
erstatningsjord. Modstanderne findes specielt blandt ejere af frijord, hvor 
arealerne har stor rekreativ værdi, - herunder jagtværdi. 
Fælles for mange af de adspurgte er dog, at de ikke ønsker en øget offentlig 
adgang og øgede jagtrestriktioner. Der er dog ikke enighed om disse emner. 
Nogle ser gerne bedre adgangsmuligheder som eksempelvis ridestier. 
                                  
Lodsejere med landbrugsmæssig baggrund er generelt de mest positive over 
for projektet men er dog stadigvæk skeptiske. De er bange for følgevirkninger 
i form af restriktioner og dermed udviklingsmuligheder. De oplever generelt 
en øget offentlig interesse for deres ejendom, - herunder adgang, uden at man 
vil kompensere. For at landbruget vil være med, vil de sikres en ordentlig 
erstatning herunder erstatningsjord. Derudover ønsker specielt landbruget en 
seriøs hydrologisk undersøgelse af konsekvenserne af en vandstandshævning. 
De vil have en beskrivelse af konsekvenserne på ejendomsniveau, da de er 
usikre på omfanget af konsekvenserne. 
 
Ved præsentationen af projektet har mange givet udtryk for, at de følte dem 
dårligt informeret og ikke havde haft mulighed for indflydelse på det 
foreløbige arbejde. Dertil skal det nævnes, at mange har svært ved at skelne 
mellem nærværende projekt og det overordnede projekt Naturpark Åmosen-
Tissø. Lodsejere i området har derfor dannet en forening til bevarelse af 
naturen i den østlige del af Åmosen, for derved at forsøge at opnå en større 
indflydelse på en evt. projekt. 
 
Det arkæologiske argument mangler legitimitet hos mange. Afgravning af 
flere meter tørv, og landbrugets dræning og dyrkning af jorden har medført, at 
man ikke tror, at der er mere at komme efter. Mange har svært ved at forstå, at 
man ikke færdiggør de arkæologiske undersøgelser og mener, at man vil 
kunne gennemføre disse udgravninger for, hvad det vil koste i erstatninger. 
Desuden har de svært ved at forstå, hvorledes man senere vil kunne foretage 
disse udgravninger, hvis der kommer til at stå vand over det hele. 
  
Der er desuden enkelte, som føler sig indigneret over, at deres holdning til 
naturen ikke er god nok. En natur, som de selv har været med til at forme. De 
mangler en legitimitet til forandring af den eksisterende natur. Mange er bange 
for at en vandstandshævning vil få en negativ effekt på naturen, og oplever 
fredningen på Bodal, som et skrækscenario. Området er EF-habitat område, og 
man ser en vandstandshævning som en forringelse og ikke en forbedring. 
Nogle mener derfor, at projektet ikke er for naturen og arkæologien men for 
menneskers skyld, - og specielt for dem som bor udenfor området. 
 



 
Ejendomsmæssig forundersøgelse Åmosen 

Direktoratet for FødevareErhverv 
Allégade 24 
6270 Tønder 
 

9

For en række lodsejere vil den skitserede hævning af vandstanden betyde reel 
afståelse af deres ejendom. Nogle vil miste deres jagtrevir og andre deres 
sommerhus. Det vil medføre, at de må opgive en livsform, og fælles for disse 
grupper er, at de ikke tror på, at det vil være muligt at finde erstatning til dem. 
Enten fordi der ikke findes tilsvarende områder indenfor rimelig afstand, eller 
fordi man ikke forventer, at der vil blive afsat penge nok til en acceptabel 
erstatning. 
 
 
Projektgennemførlighed 
Denne forundersøgelse kan i første omgang betragtes som en foreløbig 
udmelding fra de involverede lodsejere. Med baggrund i samtaler med hver af 
de berørte lodsejere, er det jordfordelingskontorets vurdering, at den 
foreliggende vandstandshævning ikke ser ud til at kunne gennemføres ved 
indgåelse af frivillige erstatningsaftaler eller jordfordelingsoverenskomster 
med de berørte lodsejer på nuværende tidspunkt. Dette betyder dog ikke, at en 
vandstandshævning i en eller anden udstrækning er umulig. 
 
Der skal i første omgang arbejdes med at give projektet legitimitet hos 
lodsejerne og dernæst skabe en fælles forståelse for projektet. Der skal mere 
direkte kontakt til de berørte med information om projektets formål og med 
detaljerede konsekvensberegninger. Manges afvisning kan henvises til disse 
usikkerheder, og det må anbefales, at man i første omgang ud fra denne 
undersøgelse udvælger sig nogle delområder, - evt. som skitseret i 
”Vestsjællands Grønne Hjerte”, og udarbejder tilbundsgående 
konsekvensberegninger af en vandstandshævning med entydige 
konsekvenskort og beskrivelser for de enkelte ejendomme. I samme ombæring 
skal det gøres klart, hvilke anvendelsesmuligheder arealerne vil have 
efterfølgende. Dette kan få stor betydning for projektgennemførligheden. Det 
vil i mindre grad dreje sig om arealernes landbrugsmæssige værdier, som 
projektets betydning for dyre- og planteliv. I forbindelse med 
konsekvensberegningerne er det også vigtigt at få aflivet en myte om 
påvirkning af arealer udenfor projektgrænsen. Projektgrænsen skal altså 
funderes i en solid teknisk forundersøgelse, som også belyser 
afvandingsforholdene i baglandet og af de konsekvenser en 
vandstandshævning måtte have. 
 
Projektet bør gennemføres i en åben og konkret dialog med henvisning til den 
udbredte skepsis og mistro til snigende erstatningsfrie reguleringer, som nogle 
lodsejere føler sig ramt af som en konsekvens af Natura 2000 udpegningen og 
ved diskussionen om vandløbsvedligeholdelsen af Åmose Å. I denne 
sammenhæng forudses øget offentlig adgang og mulige fremtidige 
restriktioner på jagtudøvelsen at være væsentlige spørgsmål. 
 
For at komme videre i processen vil det være vigtigt med mere lokal 
indflydelse og dermed lokal forankring, men samtidig er man nød til at 
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signalere en markant vilje til og økonomisk evne til at forfølge målet. Dette 
kan blandt andet udtrykkes ved, at der synligt afsættes midler til erstatning, og 
at man agerer ved eksempelvis opkøb af erstatningsjord, når muligheden 
opstår og evt. derigennem realiserer et delmål. Ved projekter i denne størrelse 
vil der udover økonomisk evne og vilje, også – efter Jordfordelingskontorets 
opfattelse - blive behov for en ekspropriationsadgang, som er væsentligt mere 
vidtrækkende end de muligheder der findes i den gældende generelle 
lovgivning på natur- og miljøområdet. Evt. kan der være behov for en 
anlægslov i stil med det man kender fra genslyngning af Skjern Å eller ved 
etablering af vejanlæg. 
 
Økonomisk set er projektet stort, og der skal forventes en flersidet finansiering 
og en finansiering i etaper. I nogle delområder vil der formentlig være 
mulighed for etablering af vandmiljøplan III (VMPIII) projekter. Åmosen er i 
regionplanen udpeget til etablering af vådområder, og kan man dernæst 
godtgøre en hvis kvælstoffjernelse, vil det være oplagt at søge delprojekter 
realiseret ad den vej. Kan man overholde kriterierne vil der være 100 % 
tilskud til anlæg og mulighed for driftstabskompensation i form af MVJ-
aftaler. 
 
Der er krav om erstatningsjord fra både landbrugsaktive og ikke- 
landbrugsaktive. På grund af områdets ”gods”-struktur og den kendsgerning, 
at der kun forekommer få udstykninger, så vil det kunne blive svært at 
fremskaffe den nødvendige erstatningsjord. Hvis man ønsker at gennemføre 
projektet helt eller delvis på frivillig basis, så skal man være aktiv med opkøb 
af egnet jord, og desuden væbne sig med tålmodighed, da dette formentlig vil 
strække sig over en længere årrække. Med hensyn til fremskaffelse af 
erstatningsjord, når det drejer sig om frijord, er det om end mere problematisk. 
Mængden af frijord er stor i Åmosen men forefindes generelt sjælden i 
frihandel. Det er kun sjældent muligt at ophæve landbrugspligten for derved at 
skaffe frijord. 
 

Prisvurdering 
På grund af projektmaterialets foreløbige karakter og den konstaterede 
manglende lodsejeropbakning til den foreliggende plan for 
vandstandshævning er der ikke analyseret på ”efterværdien” af arealerne eller 
på de samlede skønnede omkostninger ved planens realisering. 
Set ud fra en landbrugs- og produktionsmæssig synsvinkel vil de enkelte 
arealkategorier inden for projektet have forskellige værdier, men man 
formentlig ikke operere i priser under 100-125.000 kr./ha for agerjord. Der 
bliver udenfor projektområdet handlet til priser på både 150.000 kr./ha og 
mere, hvilket vil have en afsmittende effekt på lodsejernes forventning og krav 
til erstatning for de påvirkede arealer. Situationen i området er dog noget 
atypisk med hensyn til prissætning, da området er præget af en stor fokusering 
på jagt- og herlighedsværdier, og hvor andelen af frijord er stor. Med reference 
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til nogle af de seneste handler med frijord og tilhørende huse/hytter, så vil de 
kommende priser på større sammenhængende arealer komme til at ligge noget 
over 100.000 kr./ha. Dertil kommer erstatning eller opkøb af de bygninger, 
som vil blive påvirket, og hvor deres objektive værdier ligger fra noget under 
hundredetusinder til nærheden af en million kroner pr. ejendom. Dertil 
kommer, at grundværdien og dermed retten til opretholdelse af et sommerhus, 
som formentlig ikke er ubetydelig. Samlet set tror Jordfordelingskontoret ikke, 
at man skal forvente, at man skal kunne operere med priser under 100.000 
kr./ha til erhvervelse, og dette er gældende for så vel landbrugsjord som for 
øvrige arealer.  
 
Set ud fra tidligere erfaringer er arealernes efterværdi meget afhængig af 
udbud og efterspørgsel og arealernes faktiske anvendelsesmuligheder 
efterfølgende. Da området har stor rekreativ værdi, må man dog forvente, at 
området gennemsnitligt vil opretholde en ikke ubetydelig værdi, afhængig af 
arealtilstand.   
Herudover vil flere af de involverede ejendomme ifølge det fremlagte projekt 
fuldstændig skifte karakter og ikke længere kunne anvendes til det formål, 
som de nuværende ejere har erhvervet ejendommene til. Det må derfor 
forudses at hele ejendomme må overtages af projektet, og eventuelt erstattes af 
tilsvarende ejendomme udenfor området.  
Det giver efter Jordfordelingskontorets opfattelse ikke mening at gisne om 
omkostningernes størrelse i forbindelse hermed, før projektet er mere 
detaljeret og i en form med langt større lodsejeropbakning, og hvor den 
fornødne økonomi og hjemmel til projektets gennemførelse foreligger synlig 
og konkret.  
 
 
Sammenfatning: 
På grundlag af den gennemførte ejendomsmæssige forundersøgelse må 
Jordfordelingskontoret konkludere, at det foreliggende forslag til 
vandstandshævning i Åmosen ikke ser ud til at kunne gennemføres i øjeblikket 
alene ved indgåelse af frivillige erstatningsaftaler eller 
jordfordelingsoverenskomster med de berørte lodsejere.  

 
Det er dog Jordfordelingskontorets opfattelse, at det måske vil være muligt, at 
forøge naturindholdet og sikre udvalgte kulturarvslokaliteter i lokale 
delområder ved forhandling og frivillige aftaler, såfremt lodsejerne får 
medindflydelse på den konkrete udformning. På baggrund af lodsejernes 
udmeldinger er det dog Jordfordelingskontorets opfattelse, at følgende 
forudsætninger må inddrages af projektmyndigheden, før der igen tages 
konkret fat på nye lodsejerforhandlinger: 
 

- Der skal skabes en større legitimitet for projektets formål. 
Undersøgelsen viser, at lodsejerne i meget høj grad værdsætter den 
nuværende naturtilstand, og hvor deres natursyn tager udgangspunkt i 
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områdets uforstyrrethed, jagtmæssige kvaliteter og spændende dyre- og 
planteliv. En væsentlig forudsætning for en positiv modtagelse blandt 
lodsejerne af et projektforslag med nye beskyttelsestiltag og forslag til 
ændring af den nuværende naturtilstand er, at disse kan præsenteres 
konkret, velbegrundet og overbevisende, og at projektet aktivt og 
konstruktivt arbejder for at indbygge projektets legitimitet i lodsejernes 
opfattelse af og forhold til Åmosen. Der skal bl.a. informeres direkte til 
de berørte lodsejere, hvor man skal forsøge at skabe en fællesforståelse 
og evt. medejerskab. 

 
- Der må foreligge en klar og dokumenteret belysning af 

afvandingsforholdene i baglandet og de konsekvenser, som eventuelle 
ændringer af vandstanden i projektområdet medfører i disse 
oplandsområder. Muligheden for at anvende intelligente, styrede 
afvandingssystemer i delområderne bør overvejes. 

 
- De fornødne økonomiske midler til projektgennemførelsen bør være 

synligt til rådighed forud for igangsætning, og det vil sige, før man igen 
indleder konkrete realiseringsforhandlinger. Der kan desuden blive 
behov for en stærkere ekspropriationsadgang, end den man har i dag. 

 
- Der skal for at tilgodese en række lodsejeres erstatningskrav 

fremskaffes et betydeligt antal hektar erstatningsjord. Der bør 
fremskaffes hjemmel og midler til dette, således at man kan handle 
hurtigt, når en opkøbsmulighed opstår. 

 
- Der bør overvejes, at gennemføre mindre projekter jf. anvisningerne i 

”Åmosen – Vestsjællands Grønne Hjerte”. Disse delprojekter vil være 
mindre komplekse og mere fleksibel og vil lettere kunne tilpasses til 
flere interesser. 

 
- Projektet bør gennemføres i en åben og konkret dialog med henvisning 

til den udbredte skepsis til snigende erstatningsfrie reguleringer, som 
nogle lodsejere bl.a. føler sig ramt af som konsekvens af Natura 2000 
udpegningen og diskussionen om vandløbsvedligeholdelsen af Åmose 
Å. I denne sammenhæng forudses øget offentlig adgang og mulige 
fremtidige restriktioner på jagtudøvelsen at være væsentlige spørgsmål. 

 
 
 

Tønder, den 31. nov. 2005 
 

 
 
Kristian Gadegård   Aksel Agger Sørensen 
Agronom   Landinspektør 


