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Dagsorden for mødet er:
1. Velkomst
v/ Jens Bjerregaard Christense, Naturstyrelsen Nordsjælland
2. Tekniske forundersøgelse
v/ Anne-Kristine Kirkegaard Sverdrup, Orbicon
3. Ejendomsmæssig forundersøgelse
v/ Carsten Dinesen Andersen, NaturErhversstyrelsen
4. Naturstyrelsens forslag til et muligt lavbundsprojekt og det videre forløb
v/Naturstyrelsen
5.

Evt.

1. Velkomst
v/ Jens Bjerregaard Christensen
Skovrider Jens Bjerregaard Christensen bød velkommen og orienterede kort om
processen med udarbejdelse af forundersøgelser.
2. Teknisk forundersøgelse
v/ Anne-Kristine Kirkegaard Sverdrup, Orbicon
Anne-Kristine gennemgik det forslag til teknisk-biologisk forundersøgelse Orbicon
har udarbejdet. Orbicon har arbejdet med to scenarie for vandspejlskote. Scenarie
1 med en vandspejlskoto på 2,85DVR90 og scenarie 2 med en vandspejlskote på
3,00 DVR90. Konklusionen på Orbicons tekniske forundersøgelse er, at projektet
rent teknisk og biologisk godt kan gennemføres. Nedenfor ses de fleste af de slides,
som Anne-Kristine viste ved sin præsentation.
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3. Ejendomsmæssig forundersøgelse
v/ Carsten Dinesen Andersen, NaturErhversstyrelsen
Carsten Dinesen Andersen har været rundt at snakke med alle lodsejerne inden for
projektområdet omkring deres ønsker og planer for deres jord inden for
projektområdet og for deres bedrift.
Naturstyrelsen ejer de arealer, der er vist på slides nedenfor med blå prikker.
Som det fremgår af den ejendomsmæssige forundersøgelse er der en række
lodsejere, der er positive over for et projekt, nogle der er afventende og endelig
nogle der er ret negative over for et projekt. Det er dog Carsten Dinesen Andersens
vurdering på baggrund af den gennemførte ejendomsmæssige forundersøgelse at
projektet vil være realiserbar, på trods af at lodsejeropbakningen er behersket.
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4.Naturstyrelsens forslag til et muligt lavbundsprojekt og det videre
forløb
v/Naturstyrelsen
På baggrund af de udkast, der ligger til henholdsvis den tekniske og
ejendomsmæssige forundersøgelse og de oplæg rådgiverne er kommet med, ønsker
Naturstyrelsen at gå videre med projektet. Det projekt der ønskes gennemført er
scenarie 2 i den tekniske forundersøgelse, der har en vandspejlskote på 3,0
DVR90. Det er det scenarie, der har den højeste CO2 tilbageholdelse. Det
forventes, at Naturstyrelsen indsender en ansøgning til NaturErhvervstyrelsen om
realisering af projektet. Ansøgningsperioden er fra den 15. august til den 18.
oktober, og der forventes svar på ansøgningen primo 2017. Så snart der foreligger
en afgørelse fra NaturErhvervstyrelsen vil denne blive udmeldt til lodsejerne. Hvis
NaturErhvervstyrelsen vælger at give bevilling til projektet vil en jordfordeling
blive sat i gang i starten af 2017.
5. Evt.
Der blev spurgt til CO2 effekten:
CO2 effekten opgøres i CO2 ækvivalenter, fordi der er en række drivhusgasser, der
hver især med forskellig styrke bidrager til drivhuseffekten (opvarmning af
atmosfæren)
Anne-Kristine oplyste i sit indlæg at med den nuværende afgrænsning er CO2
effekten/reduktionen beregnet for henholdsvis for scenarie 1. til 1.310 ton Co2
ækvivalenter og for scenarie 2 til 2.1460 ton CO2. Der blev spurgt til, hvor mange
flyture det er, og det svarer fx til 2.1460 retur flyveture til New York jvnf
nedenstående faktaark .
Det er en politisk beslutning, at man gerne vil reducere udledningen af CO2 til
luften; og lavbundsordningen er et af de tiltag, der er besluttet i værksat i
Danmark. Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af

lavbundsjorder med det formål, at reducere landbrugets udledning af
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drivhusgasser og genskabe eller forbedre natur. Udtagningen er målrettet
landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder, de såkaldte ”organogene” jorder
med mindst 12 % organisk kulstof. Lavbundsprojekterne skal reducere
drivhusgasudledningen med ca. 33.000 ton CO2-ækvivalenter frem til
udgangen af 2017. Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved at
vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens
kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der
udledes færre drivhusgasser. Når driften af landbrugsjorderne ekstensiveres
fremmes også naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ligesom
udledningen af næringsstoffer til søer og kystnære farvande reduceres. I flg.
Styrelsen for Vand- og Natur forventes i alt ca. 2500 ha udtaget frem til
udgangen af 2017. Lavbundsordningen kan derved bidrage til opfyldelse af
Danmarks EU-forpligtelser på natur, miljø og miljøområdet.
Der er i alt afsat 165 mio. kr. til lavbundsindsatsen i perioden 2014-2017.
Ordningen er medfinansiereret af EU's Landdistriktsprogram. Lodsejere, som
indgår i lavbundsprojekter, kan kompenseres for nedsat indtjening på
udtagningsarealerne som følge af ekstensivering af driften.
NaturErhvervstyrelsen vil modtage ansøgninger vedrørende realisering af
lavbundsprojektet fra mange forskellige steder i landet, og ved prioriteringen af
ansøgninger vil der blandt andet blive set på, hvor meget det koster at tilbageholde 1kg kvælstof.
Faktaboks medsendes igen:
1. Hvad er CO2 ækvivalenter?
Kuldioxid-ækvivalenter eller CO2-ækvivalenter er omregningsfaktorer til sammenligning af forskellige
drivhusgassers indvirken på drivhuseffekten. Man har således beregnet, hvor mange ton CO2 der skal
til for at skabe den samme effekt som ét ton af en anden gas. Dette tal er så gassens CO2-ækvivalent.
Enhed for den vægtede sum af forskellige drivhusgasser. Gasserne er vægtet efter deres individuelle
virkning på drivhuseffekten. Fx bidrager metan (CH4) 21 gange mere til drivhuseffekten end CO2,
hvorfor 1 ton CH4 = 21 ton CO2 ækvivalenter.
2. Hvor stor er udledning af CO2 af forskellige aktiviteter?
Den gennemsnitlige udledning af CO2 pr år pr indbygger i Danmark var i 2011 7,24 tons
Almindelige biler (pr 2013) udleder 100-140 gram CO2 pr km, hvis man køre 20.000 km /år giver det
en udledning på 2 - 2,8 tons CO2/år
En retur flyvetur København New York udleder 1 tons CO2

Der blev spurgt til vandløbslængden?
Forlægges Lyngby Å, således at åen følger projektets foreslåede afgrænsning
mod syd bliver ålængden stort set lige så lang, som åforløbet er i dag.
Naturindhold. Der blev spurgt til naturindholdet før og efter en realisering af et
lavbundsprojekt?
Olaf fortalte, at det vilde plante- og dyreliv i området vil have gavn af projektet. Det
forventes, at arealerne vil blive afgræsset. Efter mødet er det beregnet at der blive
ca. 36 ha lavvandet sø med et åbent vandspejl, 23 ha med sjapvandszoner, 12 ha
med fugtig eng mens 35 ha vil kunne være med tør eng. Der er en meget stor
biodiversitet knyttet til disse naturområder. Især er der et meget rigt fugleliv
knyttet til lavvandede søer med fugtige afgræssede engarealer.
De fuglearter, der kan forventes i området vil dels være de arter, der allerede
findes i området men der vil også komme flere af de arter, der er knyttet til det
våde element som fx: grågæs, svaner både sang- og pibe- forskellige slags ænder
som grå-, ske-, krik-, spids-, vadefugle som klirer, ryler, dobbelt bekkasiner og
hjejler samt rovfugle som musvåger, kærhøg, fiskeørn, havørn mm. På de fugtige
engarealer kan det forventes, at der kan udvikles en alsidige engflora bla, fordi
næringsrigt vandløbsvandet ikke løber ind i området. Det må formodes, at der vil
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komme fisk i de permanet våde søområder, og derfor vil padder og tudser ikke
trives her. Men der vil være mindre vandhuller i området, hvor disse arter kan
finde velegnede levesteder.
Faktaboks medsendes igen:
1. Hvad er CO2 ækvivalenter?
Kuldioxid-ækvivalenter eller CO2-ækvivalenter er omregningsfaktorer til sammenligning af forskellige
drivhusgassers indvirken på drivhuseffekten. Man har således beregnet, hvor mange ton CO2 der skal
til for at skabe den samme effekt som ét ton af en anden gas. Dette tal er så gassens CO2-ækvivalent.
Enhed for den vægtede sum af forskellige drivhusgasser. Gasserne er vægtet efter deres individuelle
virkning på drivhuseffekten. Fx bidrager metan (CH4) 21 gange mere til drivhuseffekten end CO2,
hvorfor 1 ton CH4 = 21 ton CO2 ækvivalenter.
2. Hvor stor er udledning af CO2 af forskellige aktiviteter?
Den gennemsnitlige udledning af CO2 pr år pr indbygger i Danmark var i 2011 7,24 tons
Almindelige biler (pr 2013) udleder 100-140 gram CO2 pr km, hvis man køre 20.000 km /år giver det
en udledning på 2 - 2,8 tons CO2/år
En retur flyvetur København New York udleder 1 tons CO2

Referatet fra lodsejermødet vil blive lagt på hjemmesiden:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-vedst-lyngby-mose/
Hvis du har spørgsmål til et muligt lavbundsprojekt i Lyngby Mose, er du er altid
velkommen til at kontakte Niels Worm, tlf. 23215314, new@nst.dk eller Ida DahlNielsen, tlf. 23215374, iddni@nst.dk

Med venlig hilsen
referent ved mødet
Ida Dahl-Nielsen
72 54 31 84
iddni@nst.dk
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