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Til lodsejere og andre interesserede i forbindelse med skitsepro-
jektet af ”Åmosen – Vestsjællands Grønne Hjerte” 
  
   
  

 
 

Nyhedsbrev 
 
 
Natura2000 og andre biologiske registreringer 
Årstiden er optimal for biologiske feltundersøgelser. Derfor er bå-
de Cowi A/S, som er konsulent på opgaven, andre mindre konsu-
lentfirmaer og Skov- og Naturstyrelsens egne medarbejdere enten 
i færd med undersøgelserne eller i gang med at starte dem op. 
Før vores konsulenter eller egne medarbejdere bevæger sig ind på 
lodsejernes respektive matrikler, vil vi, eller vores konsulent, na-
turligvis søge at tage kontakt til dem for at opnå deres accept af 
besøget. I fald lodsejeren ikke ønsker dette, eller vi ikke kan 
komme i kontakt med vedkommende, vil vi ikke bevæge os ind på 
vedkommendes matrikler. Besøgene vil naturligvis foregå med 
mindst mulig forstyrrelse. Konsulenterne vil medbringe behørig 
legitimation, som vil blive fremvist på forlangende. 
 
Følgegruppen 
Følgegruppen har haft en række møder og besigtigelser. Refera-
terne af dette kan ses på hjemmesiden og er vedlagt dette brev. 
   
Lodsejerscreening 
I den nærmeste fremtid, håber vi på at have kortmateriale, som 
kan vise konsekvenserne af forskellige grader af vandstandshæv-
ning. Det er planen, at alle lodsejerne vil blive tilbudt besøg af en 
af vores konsulenter, som med udgangspunkt i kortene, vil høre 
lodsejernes holdning til de forskellige scenarier. Det vil til møder-
ne være muligt at erkende sin egen ejendom på kortene således, 
at man kan se konsekvenserne på denne. Det er meningen, at det 
skal være strukturerede åbne samtaler, hvor lodsejernes egne 
holdninger kommer frem og hvor der også er plads til de ideer de 
selv måtte have. 
 
Offentligt møde 
Et offentligt møde er ventet af de fleste således, som det blev stil-
let i udsigt på det første offentlige møde. Naturligvis vil et sådant 
blive afholdt, men et sådant møde skal naturligvis have et reelt 
indhold, hvor vi er i stand til at præsentere resultater af vores un-
dersøgelser. Grundet den langvarige vinter, er vi stadig forsinket, 
hvorfor afholdelsen af et offentligt møde også er lidt forsinket. Vi 
kommer naturligvis til at invitere alle i god tid i forvejen. 
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Nyheder og andet materiale på nettet 
Der kommer løbende rapporter, referater, notater ud på nettet. Vi 
vil naturligvis holde lodsejerne opdateret vedrørende disse, lige-
som vi vil sende fx referater og lignende ud med almindelig post. 
 
I er naturligvis som altid velkomne til at kontakte undertegnede med 
spørgsmål og kommentarer. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Morten Rolsted  
Projektleder 
Odsherred Statsskovdistrikt/Skov- og Naturstyrelsen 
  
  
 

 2 


