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Det velbesøgte offentlige møde i Stenlillehallen 3. oktober 2006. Hvert af følgegruppens medlemmer gav et 
kort indlæg om deres holdning til skitseprojektets scenarier for naturgenopretning af Åmosen. 

Foto A. Fischer, Kulturarvsstyrelsen.
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Forord 
Den rådgivende følgegruppe for skitseprojekt for Åmosen – Vestsjællands 
grønne hjerte, her kaldet “følgegruppen”, vil på de næste sider præsentere  
sit arbejde i perioden fra januar 2006 og frem til oktober 2006. 

Følgegruppens primære formål har været at inddrage borgernes interesser, 
spørgsmål og bekymringer i forbindelse med udarbejdelsen af det statslige 
skitseprojekt for den østlige del af Åmosen. Denne inddragelse har betydet, at 
følgegruppens medlemmer har haft en forpligtigelse til at formidle synspunkter 
til - og fra - egen interessegruppe. Samtidigt har følgegruppens medlemmer 
på egen hånd frit kunnet ytre sig i forhold til medierne - hvilket også er sket i 
omfattende grad, men ikke medtaget her. 

Følgegruppens har alene været rådgivende i forhold til styregruppen  
(embedsmandsgruppen fra Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen), 
og de mange problemstillinger eller ønsker er enten undersøgt - eller vil blive 
undersøgt – hvis man beslutter at iværksætte en egentlig projektering.

Det er følgegruppens forhåbning, at beslutningstagerne for skitseprojektet får  
et indblik i de mange og komplicerede interesseafvejninger og problemstillinger, 
som et kultur- og naturgenopretningsprojekt af denne størrelse medfører.  
Skulle man være i tvivl om dette, så bør man læse de meget grundige referater 
fra følgegruppemøderne (optaget på bånd og gengivet ordret i papirform  
– se denne rapports appendiks).

God læselyst!

Til sidst en stor tak til følgegruppens medlemmer for et altid engageret og stort 
stykke arbejde i mere end et halvt år.

Endvidere en tak for venlig bistand i forbindelse med afvikling af møder og 
tilrettelæggelse af ture til Skov- og Naturstyrelsen (Odsherred Skovdistrikt)  
og Kulturarvsstyrelsen. En særlig tak til projektleder Morten Rolsted for et  
ukueligt stykke arbejde under svære vilkår. 

Stenlille den 23. oktober 2006 
Kjeld H. Hansen 
Formand for følgegruppen 
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Følgegruppen under sit afsluttende møde 22. oktober 2006.  
Fra venstre mod højre Henrik Bundgaard, Peter Christensen, Arne Hastrup, Kjeld H. Hansen,  
Flemming Larsen, Karsten Vig Jensen og Niels Wickman. Gruppens ottende medlem, Kjeld Braun, var ikke 
til stede ved dette møde.

Foto A. Fischer, Kulturarvsstyrelsen.
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Følgegruppemedlem Scenarie

1 2 3 4

Kjeld Hansen, 
Vestsjællands amt
Anbefaler scenarie 4 eller 3, kombineret med 1
Kjeld Braun, 
Kommunerne
Anbefaler scenarie 4 eller 3, kombineret med 1
Karsten Vig Jensen,  
Landbosjælland

Landbo Sjælland tager ikke stilling til noget konkret 
scenarie, idet landbruget bliver berørt under alle sce-
narier. Vores betingelser for en positiv medvirken er 
nævnt i afsnit 4.2, hvor især skal fremhæves omtalen 
af en jordfond.

Peter Christensen,  
Sjællandske Familielandbrug

Sjællandske Familielandbrug tager ikke stilling til 
noget konkret scenarie, idet landbruget bliver berørt 
under alle scenarier. Vores betingelser for en positiv 
medvirken er nævnt i afsnit 4.3, hvor især skal frem-
hæves omtalen af en jordfond.

Henrik Bundgaard,  
Sommerhus- og frijordsejerne

nej nej nej nej

Flemming Larsen,  
Friluftsrådet
Anbefaler scenarie 
Arne Hastrup,  
Danmarks Naturfredningsforening
Anbefaler en vandstand, der ikke er lavere end  
scenarie 4, kombineret med scenarie 1
Niels Wickman,  
Det Regionale Museumsråd
Anbefaler scenarie 4, kombineret med 1

Følgegruppens samlede  
anbefaling til styregruppen
Følgegruppens medlemmer er enige om, at området øst for Sandlyng Å bør 
udtages af skitseprojektets projektområde (jf. tillæg 1, løsning 3). 

Et flertal i følgegruppen bestående af syv af gruppens otte medlemmer indstiller, 
at der arbejdes videre med skitseprojektet / scenarierne. 

Et mindretal bestående af repræsentanten for sommerhus- og frijordsejerne kan 
ikke anbefale, at projektet baseres på et af scenarierne 1, 2, 3 og 4, men kan 
alene anbefale gennemførelsen af tillægsnotat 1, løsning 3.

Der er enighed om, at de enkelte følgegruppemedlemmer kan tilkendegive 
hvilket/hvilke scenarier, man som repræsentant kan anbefale. Disse anbefalinger 
er oplistede i nedenstående skema, se også betydningen af scenarierne i skitse-
projektets hovedrapport samt tillægsnotat 1.

1.
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Følgegruppen inspicerer Nationalmuseets gamle udgravningslejer i den nordøstlige del af Store Åmose  
23. april 2006. 

Foto Flemming Larsen.
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Baggrund for følgegruppens  
arbejde – ansvar og kompetence
Følgegruppens opgave har været bundet i det kommissorium, der blev  
formuleret af Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen i forbindelse 
med det første offentlige møde i Stenlillehallen den 9. januar 2006 (se appen-
diks, afsnit B).

Kommissoriets § 6: 
“Følgegruppens opgave er med udgangspunkt i de fire scenarier og eventuelle kom-
binationer og mellemløsninger af disse, rapporten: ”Åmosen – Vestsjællands Grønne 
Hjerte” fra 2001, samt projekteringen i første halvår af 2006, at rådgive den af 
Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsatte styregruppe (herefter kaldet 
”styregruppen”) med hensyn til forskellige aspekter ved en eventuel vandstandshæv-
ning i projektområdet. 

Det kan blandt andet dreje sig om følgende aspekter:

• Tekniske løsninger
• Naturmæssige aspekter
• Kulturhistoriske aspekter
• Geografiske aspekter
• Adgangsforhold for offentligheden
• Anvendelse af arealerne
• Langsigtede plejeplaner
• Juridiske forhold
 
Denne liste er ikke udtømmende og kan udvides efter såvel følgegruppens som styre-
gruppens ønske.”

Endvidere har det ligget i kommissoriet, hvem der kunne være medlem i følge-
gruppen, og hvem der har haft observatørstatus.  

 Følgegruppens medlemmer er angivet i kommissoriets § 2.  
”Til Følgegruppen udpeges der medlemmer repræsenterende 8 følgende organisatio-
ner/organer/interessentgrupper, med et medlem hver:” 

• Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen 
Sussi Neergaard (foreningen udmeldte sig af følgegruppen den 26. juni 2006)

 
• Landbosjælland (tidligere Nordvestsjællands Landboforening) 
 Karsten Vig Jensen

• Sjællandske Familielandbrug 
 Peter Christensen 

• Det Regionale Museumsråd (tidligere Amtsmuseumsrådet)  
 Niels Wickman

2.
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• 3 Kommuner (Stenlille, Jernløse og Dianalund) tilsammen 1 repræsentant  
 Kjeld Braun (V), Stenlille kommune. Annika Granstrøm (V), Jernløse  
 kommune, udpeget som suppleant. 

• Vestsjællands Amt  
 Kjeld Henning Hansen (A). Udpeget til formand for følgegruppen.

• Friluftsrådet  
 Flemming Larsen.

• Danmarks Naturfredningsforening  
 Arne Hastrup.

”Det kan eventuelt komme på tale at vælge yderligere en lodsejerrepræsentant uden 
for Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen. Dette vil blive 
diskuteret af følgegruppen på dennes konstitueringsmøde, hvorefter det eventuelle 
yderligere medlem kan deltage fra og med følgegruppens 2. møde.” 

Således blev efter et offentligt møde, hvor sommerhus- og frijordsejere var 
indbudt til dialog, og efter et efterfølgende følgegruppemøde beslutte, at optage 
en repræsentant for sommerhus- og frijordsejere Direktør Henrik Bundgaard, 
Bundgaard Development Aps. 

Deltagelse med observatørstatus fra styregruppen:

• Arne Jørgensen, skovrider, Skov- og Naturstyrelsen, Odsherred Skovdistrikt 
• Morten Rolsted, projektleder, Skov- og Naturstyrelsen, Odsherred  

Skovdistrikt
• Anders Fischer, Kulturarvsstyrelsen. 

Ved en del af møderne har Palle Graubæk fra Skov- og Naturstyrelsen,  
Odsherred Skovdistrikt været tilknyttet som referent.

Følgegruppens kompetence ligger i kommissoriets § 10. 
”Følgegruppen er i udgangspunktet ikke et beslutningstagende organ. 

Der kan gives fælles indstillinger i det omfang, der kan opnås enighed herom, men 
det skal sikres, at de individuelle organisationers holdning fremkommer klart, såle-
des at dette også kan blive reflekteret i den løbende og endelige afrapportering.”

Følgegruppens indstilling til ”Naturgenopretning i den østlige del af Store 
Åmose” fremgår af afsnit 1 i denne rapport. Endvidere har gruppens medlem-
mer løbende gennem følgegruppens møder rådgivet og tilkendegivet egne 
synspunkter i forhold til styregruppen.



NATURGENOPRETNING I DEN ØSTLIGE DEL AF STORE ÅMOSENATURGENOPRETNING I DEN ØSTLIGE DEL AF STORE ÅMOSE

9

Følgegruppens arbejdsform
Følgegruppen har afholdt elleve møder, deltaget i to borgermøder og været på 
to ekskursioner, hvor man bl.a. har set på naturgenopretning. Ved alle ar-
rangementerne har flere af de projektansvarlige fra Skov- og Naturstyrelsen 
samt Kulturarvsstyrelsen deltaget som observatører. Ligeledes har teknikere fra 
COWI A/S været indkaldt til en del af gruppens møder. Følgegruppen har såle-
des løbende kunnet bidrage med væsentlig rådgivning til de tekniske aspekter af 
forprojektet, samtidig med at man har kunnet bidrage til sikring af høj grad af 
borgerinddragelse i hele projektfasen. 

Følgegruppen har i møder og på ekskursioner haft eksterne oplægsholdere, der 
blandt andet fortalte om odderens levevilkår, højmosernes biologi, bevarings-
forhold for kulturarven i Åmosen og erfaringer med jordfordeling ved tidligere 
naturgenopretningsprojekter andre steder i landet. Disse oplæg har dannet et 
vigtigt fundament for en fælles faglig forståelse i følgegruppen.

Følgegruppens medlemmer har hver især repræsenteret en interessegruppe og 
har således sammen med styregruppens (embedsmandsgruppens) aktiviteter 
(borgermøder, direkte lodsejerkontakt, nyhedsbreve, hjemmeside mv.) været 
den demokratiske mulighed for, at borgere og interessenter har kunnet få deres 
forslag og holdninger til skitseprojekt tilkendegivet og bearbejdet. 

Følgegruppens medlemmer har haft en væsentlig forpligtigelse til at være i dia-
log med sin valggruppe. I det følgende vises tilbagemeldingerne om denne del 
af vores virksomhed (udklip fra mails):

3. 

Følgegruppen i arbejde 
22. oktober 2006.

foto A. fischer
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Vestsjællands amt, ved Kjeld Hansen
”Jeg er udpeget af et enigt amtsråd den 30. januar 2006 til at deltage i følgegrup-
pen, som Vestsjællands amts repræsentant. Herefter fik jeg formandshvervet i føl-
gegruppen og har i den rolle fungeret som mødeleder i forhold til det arbejde, som 
følgegruppen skulle producere. 

Med hensyn til dialog med amtet, har jeg været i løbende kontakt med henholdsvis 
konstitueret direktør Pia Holm Nielsen og afdelingsleder i Natur og Miljø Morten 
Olesen. Denne kontakt har drejet sig dels om en vurdering af, om en politisk ind-
dragelse var nødvendig, dels om opklarende spørgsmål om natur og forvaltning.

Som det vil være de fleste bekendt, betyder kommunalreformen, at amterne nedlæg-
ges den 1. januar 2007. Som konsekvens heraf vil hovedvægten af opgaverne ved-
rørende natur og miljø blive udlagt til primærkommunerne (for Åmosens vedkom-
mende: Holbæk, Kalundborg og Sorø).

Vestsjællands Amt har gennem flere år planlagt og gennemført naturbeskyttelse og 
naturpleje i hele Åmose-området. Planer der er blevet reviderede og ajourført politisk 
og forvaltningsmæssigt flere gange. Der er således meget stor faglig viden om Åmosens 
natur og omfattende erfaringer med lodsejerkontakt og naturpleje at trække på i 
amts medarbejderstab og arkiver.

Som følge af kommunalreformen vil både data om Åmosen og medarbejdere med 
erfaringer fra arbejdet med mosen blive fordelt til kommunerne, og således vil man 
kunne arbejde videre derfra. 

De seneste to år har der været en bred politisk interesse for – og midlerne afsat til 
– at gøre noget ekstraordinært for Åmosen. Der har således på amtets fordelingsbevil-
lig været afsat kr. 1.000.000 i både 2005 og 2006. Disse penge er dels gået til rea-
lisering af amtets katalog for delprojekter i Åmosen, og dels til støtte for styregruppen 
”Naturpark Åmosen-Tissø”. Disse projekter vil ikke være ”spildte” ved en eventuel 
statslig naturgenopretning, men vil fortsat være væsentlige bidrag til en generel styr-
kelse af naturen, kulturarven og friluftslivet i Åmosen.

Det skal bemærkes at det er et enigt amtsråd - på tværs af partier – der har truffet 
beslutning om, at Åmosen tilføres ressourcer, fordi Åmosen har en regional betydning 
og potentiale for udvikling i fremtiden.”

Kommunerne (Stenlille, Jernløse og Dianalund),  
ved Kjeld Braun
”Min baggrund for at deltage i følgegruppen, var ganske enkelt, at projektet i starten 
af 2006 forekom mig at være uden hensyntagen til de “små lodsejere”, hvor demo-
kratiske spilleregler havde trange kår. 

Undervejs:  
SNS og COWI har ved solidt og målrettet arbejde opnået at være alle hjørner igen-
nem, og har efterhånden fået belyst alle problemområder. 

Status: 
Den seneste opdagelse, gjort af COWI, afslørede en gammel grøft, som kunne bruges 
til at aflede vand. Hvis denne grøft blev renoveret, kan sommerhus-området Garbøl-
le Nørremose også holdes skadesfrit (læs: tørt). Dermed forsvandt den sidste hindring 
for, at alle beboere synes at være tilgodeset.” 
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Landbosjælland, ved Karsten Vig Jensen
”Jeg har løbende orienteret bestyrelsen for Landbosjælland – i perioden fire gange. 
Desuden har vi i vores medlemsblad to gange orienteret vores medlemmer, senest i 
nummeret i midten af august.

Sjællandske Familielandbrug, ved Peter Christensen
”Jeg har flere gange været i telefonisk kontakt med de fleste medlemmer, jeg repræsen-
tere, dels før og dels efter COWI’s rapport udkom. Der ud over har jeg sørget for, at 
Familielandbrugets kontor i Ringsted har fået kopi af de mødereferater, vi har fået 
tilsendt fra følgegruppen. Endelig har jeg haft telefonisk kontakt med Ringsted-kon-
toret, hvor vi har diskuteret Åmosen flere gange. 

Under den lange forundersøgelse har det svinget noget frem og tilbage hvor mange 
landmænd, der vil blive berørt af en vandstandshævning - først ca. 150 lodsejere, så 
var det kun 90, og 1 måned før høringsfristen udløb er vi oppe på 137 lodsejere. I 
den forbindelse er det svært at vide, hvor mange medlemmer man repræsenterer.” 

Sommerhus og frijordsejere, ved Henrik Bundgaard
 ”Jeg er udpeget som repræsentant for sommerhus- og frijordsejere på møde indkaldt 
i Stenlillehallen efter det første møde i følgegruppen. Jeg har haft svært ved at få 
oplyst og ajourført de nødvendige informationer om hvilke lodsejere der berøres af 
projektet, og har ikke kunnet få ajourført lodsejeroversigten med matrikelnumre og 
ejendomstype for de lodsejere der er tilgået i forbindelse med lodsejerundersøgelsen. 

Jeg har kommunikeret til lodsejere via en webside/postliste med kopi af mine skrivel-
ser, og desuden været i telefonisk eller personlig kontakt med de fleste. Nogle få har 
ikke ringet tilbage. Jeg har løbende fået tilbagemeldinger om at man har følt sig godt 
repræsenteret af mig, og det er min vurdering at dette drejer sig om mere end 75 % 
af mit bagland målt i hoveder og antal ha. 

Endvidere har jeg særskilt drøftet udtagningen af Garbølle Nørremose med 90 % 
af lodsejerne i dette område, der alle er positive over for en udtagning af Garbølle 
området af projektet. 

Mit bagland er ikke enige om at pege på et bestemt scenarie, og derfor ønsker jeg 
ikke at pege på dette som repræsentant for sommerhus- og frijordsejere.”

Friluftsrådet, ved Flemming Larsen
”Friluftsrådets kontakt til baglandet i arbejdet med Åmoseprojektet, har været:

• Den 26. januar møde i Amtsbestyrelsen
• Den 21. februar møde i Amtsbestyrelsen
• Den 09. marts orientering på møde i styregruppen for Naturpark Åmosen-Tissø
• Den 22. marts møde med Jagtforeningen i Stenlille 
• Kontakt til DOF for at få deres udtalelse
• Den 30. marts møde i Amtsbestyrelsen
• Den 18. april møde Friluftsrådets Nordvestsjællandskreds 
• Den 25. april orientering på møde med Dansk Vandrerlaug
• Den 10. maj møde i Amtsbestyrelsen
• Den 15. maj orientering på møde i styregruppen for Naturpark Åmosen-Tissø
• Den 07. juni Friluftsrådet Sydvestsjælland på tur i området
• Den 08. juni orientering for Fødevareministeriets overvågningsudvalg 
• Den 14. august møde Friluftsrådets Nordvestsjællandskreds
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• Den 16. august møde i Amtsbestyrelsen
• Den 31. august tur med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, orientering
• Stået for udstilling om projektet på Kongskilde Marked ca. 10.000 besøgende, og 

mange på vores stand
• Den 25. september møde for Friluftsrådet i Sydvestsjælland og Nordvestsjælland
• Kontakt til Danmarks Sportsfiskerforbund, der fremkommer med en udtalelse
• Møde med Roskilde Universitetscenter for deres mulige brug af området 

I perioden har Friluftsrådet lavet en ny struktur, hvor vi er gået fra at have en 
amtsbestyrelse for hele Vestsjællands Amt, til at være delt op i kredse. Herefter er der 
to kredse involveret i projektområdet: Friluftsrådet Nordvestsjælland og Friluftsrådet 
Sydvestsjælland. 

I en overgangsfase har både den gamle Amtsbestyrelse og de nye kredsbestyrelser været 
involveret. 

Ud over møder i bestyrelserne har der været tæt kontakt til Friluftsrådets sekretariat 
i København og til Friluftsrådets centrale bestyrelse. Vi har forsøgt i perioden at have 
så højt et informationsniveau som muligt til vore organisationer og andre samar-
bejdspartnere.”

Danmarks Naturfredningsforening, ved Arne Hastrup 
”På Samrådsmødet i januar 2006, vælges DN´s repræsentant i følgegruppen. Sam-
rådet blev på et møde i foråret af projektleder Morten Rolsted orienteret om skitse-
projektet og hele processen bagved.

Fra ultimo august 2006 foreligger baggrundsrapporten og dermed et beslutnings-
grundlag.

På et møde i Samrådet (den 18. september) fastlægges de overordnede kriterier for 
DN´s indstilling, og der opstartes en Åmose-inspirationsgruppe med repræsentation 
fra de tre berørte lokalkomiteer, følgegrupperepræsentanten og øvrige interesserede.

På et møde 10. oktober besluttes i stor konsensus en indstilling til følgegruppen (det 
fremsendte) og det besluttes at underbygge indstillingen (fremsendte analyse, udar-
bejdet af følgegrupperepræsentanten). Foreningens Forretningsudvalg og Naturfaglige 
Udvalg er blevet hørt.”

Det Regionale Museumsråd, ved Niels Wickman
”Antallet af møder med mit bagland er naturligvis ret begrænset, idet jeg repræsente-
rer de tre museer, der har arkæologisk ansvar for Åmosen, og hvor jeg selv er ansat på 
det ene. Der har været afholdt to møder samt diverse telefonsamtaler.”
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Følgegruppens forventninger  
og holdninger til skitseprojektet
4.1 Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del  
 af Åmosen
Foreningen udtrådte efter eget valg af følgegruppen den 26. juni 2006.   

4. 

4.2 Landbosjælland, ved Karsten Vig Jensen 
Dansk Landbrug har gennem de seneste år medvirket aktivt til at forøge na-
turarealer rundt om i Danmark. Skjern Å-projektet som det seneste og det stør-
ste projekt i Danmark indtil nu. Derudover er der mange landmænd, som på 
eget initiativ eller gennem lokale aftaler, har deltaget i udvidelser af naturarealet. 

Det er Dansk Landbrugs holdning fortsat positivt at deltage i arbejdet med 
naturen. Både den vi dyrker og den, som ligger udyrket.

Rapporten om ”Naturgenopretning i Åmosen” – en forundersøgelse af mulighe-
der og konsekvenser for bevarelse af særlige kulturværdier og genskabelse af en 
særegen natur – viser, at der kræves større sammenhængende arealer. Sammen 
med tanken om vådgøring af visse arealer, får det derfor store konsekvenser for 
en række landmænd i området.

Derfor er landboforeningen Landbosjælland med i arbejdet for at sikre, at 
produktionslandmændenes interesser blev varetaget og problemstillinger belyst 
og vurderet. Det er betydningsfuldt, at myndighederne besluttede at udvide 
opmålingsområdet for laserscanningen ud over det egentlige projektområde. 
Dermed er der skabt overblik over en før/nu situation, hvis der opstår uventede 
påvirkninger af områder uden for projektområdet.

Det er vores opfattelse, at denne rapport giver den enkelte landmand mulighed 
for at vurdere den overordnede påvirkning af sit landbrug. Der kan være  

En deltager ved det of-
fentlige møde i Stenlil-
lehallen 3. oktober2006 
iført grøn skjorte med 
slogan fra Foreningen 
til bevarelse af naturen i 
den østlige del af Åmosen: 
”Livet og Fremtiden Frem 
for Døden og Fortiden”. 

Foto A. Fischer,  
Kulturarvsstyrelsen.
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detaljer – også væsentlige for den enkelte – som skal klarlægges, hvis projektet 
bliver besluttet politisk.

Holdningerne hos lodsejerne omkring gennemførelse af et projekt i Åmosen er 
mere nuanceret end det umiddelbart kommer til udtryk på forskellig måde. De 
fleste produktionslandmænd i området er afventende og deres medspil vil være 
helt afhængig af, hvordan deres fremtidige driftsmuligheder bliver.

På vegne af vores medlemmer i området er kravet fra Landbosjælland for en 
positiv medvirken i hovedlinier disse:

Følgegruppen lytter til 
landmand Knud W. 
Sørensens synspunkter på 
naturgenopretningspla-
nerne, Øgården 23. april 
2006. 

Foto A. Fischer.

Vore medlemmer må ikke udsættes for produktionsbegrænsninger. Derfor skal 
der skaffes erstatningsjord i fornødent omfang, således at produktionen kan 
fortsætte og udvikle sig på samme måde, som hvis intet var hændt. Det er der-
for afgørende at myndighederne foretager statslige opkøb af jord og fast ejen-
dom til jordfordeling og Landbosjælland støtter stærkt tanken om en jordfond, 
som er nævnt i rapporten.

Desuden skal landmændene kompenseres for øvrige ulemper, som f.eks. længere 
transport eller ændrede dyrkningsforhold i øvrigt, som en konsekvens af projek-
tet.

Det er afgørende for Landbosjælland, at myndighederne i hele processen sikrer 
en god dialog med lodsejerne og i god tid adviserer de enkelte lodsejere, hvis 
deres arealer indgår i projektet.

Landbosjælland har til hensigt at etablere en særlig rådgivningsgruppe hvis 
projektet gennemføres. Det skal sikre, at vores medlemmer får en kompetent 
rådgivning i en vanskelig proces og på denne måde får skabt fuld klarhed over 
økonomiske og juridiske forhold på deres landbrug.

Fra danske landmænd har der gentagne gange været rejst stærk kritik af myn-
dighedernes vilje til at pleje en række af de områder, som i de senere år er afgi-
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vet til naturprojekter. For den enkelte landmandsfamilie, som har afgivet jord i 
sit nærområde, er det meget ubehageligt at se sådanne områder gro uplejet, være 
ufremkommelige og ende som unatur.

Derfor er det tilfredsstillende at se rapporten indeholde belysninger om ple-
jekravene for over tid at kunne opretholde de kultur- og naturværdier som er 
beskrevet i projektet.

Det vil sikkert også interessere nogle landmænd i området at lave kontrakt med 
myndighederne om naturpleje. Det vil være til stor betydning for den fremti-
dige natur, at naturplejen får en lokal forankring.

4.3  Sjællandske Familielandbrug, ved Peter Christensen
Sjællandsk Familielandbrug lægger vægt på at:

• Som det første, at der bevilges penge til en jordfond, hvis man går videre med 
projektet.

• Ingen landmænd skal stå økonomisk dårligere stillet efter en vandstand hæv-
ning end før en vandstands hævning.

• Ingen restriktioner for de landmænd, som har husdyr, og har jord, der støder 
op til området med vandstands hævning.

• Ingen begrænsninger på udvidelse, hvis de lever op til love om husdyrproduk-
tion.

• Der er stillet landmænd i udsigt, at de vil kunne få erstatnings jord, hvis de 
ønsker det ved en oversvømmelse af deres jord ved en vandstands hævning. 

Hvem skal så have erstatnings jord???

A: de små landmænd 
B: de store landmænd 
C: de med husdyr produktion.
 
Der er IKKE taget stilling til dette spørgsmål i COWI´s rapport!

Vil man vente med at sætte vand på mosen indtil alle landmænd har fået erstat-
nings jord, som det er blevet lovet i lodsejerundersøgelsen? 

Hvis man ikke kan finde erstatnings jord inden for 10 km. fra deres ejendom, 
hvad så???

Vil man inden en vandstandshævning levere juridisk gyldige garantier for, hvor-
dan landmændene vil blive kompenseret????

Hvis der skal laves en vandstands hævning i mosen, skal der sættes rigelig med 
penge af til pleje af området, så det ikke går som med de arealer, staten fredede 
i 90´erne og som i dag ligger hen i skidt og møg. Det er en skændsel for de 
landmænd, der plejer og passer deres jord i dag.

Vi håber, at man kan stole på den rapport, som COWI har udarbejdet, og de 
udregninger, der er lavet for området.
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Hvis det viser sig, at det ikke passer, f. eks. hvor vandet kommer, skal de land-
mænd både uden for og inden for projektområdet kunne få erstatning uden en 
lang retssag. Det mangler der en garanti for! 

Sjællandske Familielandbrug lægger meget vægt på, at alt foregår på frivillighe-
dens basis og med stor lokalopbakning, som ministeren har lovet. Sådan som 
det ser ud nu, kan Sjællandske Familielandbrug ikke bakke op om projektet, da 
der ikke er stor lokal opbakning, og der ikke er givet svar på væsentlige spørgs-
mål med hensyn til landbrugets fremtid i området.

4.4 Sommerhus- og frijordsejere, ved Henrik Bundgaard,  
 direktør, Bundgaard Development Aps
Sommerhus- og frijordsejerne kan tilslutte sig at Garbølle området, defineret 
som hele området øst for Sandlyng Å frem til åens tilstødning til Åmose Å 
udtages af projektområdet, og sikres mod vandstandshævninger og oversvøm-
melser af enhver art. Det er nok det væsentligste resultat, der er kommet ud af 
følgegruppens arbejde.

Sommerhus- og frijordsejerne ønsker derimod ikke at pege på et eller flere af de 
fire scenarier.

Baggrunden for dette er vi som lodsejere ikke har haft mulighed for indflydelse 
på prioritering af de fire scenariers udformning. Det havde været ønskeligt med 
en belysning af et scenarie for naturgenopretning og naturbevarelse uden en 
generel vandstandshævning, således som det har været ønsket af et klart flertal 
af alle lodsejerne.

Det er min opfattelse, at styregruppen/projektledelsen fra start har bundet 
COWI på kun at undersøge forskellige scenarier med vandstandshævning, og 
samtidig udsat offentligheden for en lind strøm af propaganda for de scenarier 
der fordrer den størst mulige vandstandshævning. Som eksempel kan nævnes 
de mange farvestrålende pjecer der er udsendt. Dette vidner om at projektets 

Følgegruppen ser på 
frijordsområde i Garbølle 
Nørremose 23. april 2006.

Foto A. Fischer.
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primære formål hele tiden reelt har været kulturbevarelse gennem generel vand-
standshævning, og ikke primært naturgenopretning.

Den seneste pjece forsøger for eksempel at give det indtryk at der ikke er nogle 
dyr i den nuværende situation, og at disse først for alvor kommer ved scenarie 
4. Dette er ikke baseret på virkeligheden, men på ren vildledning, og det har 
ikke været fremmende for en saglig debat, men derimod tvunget lodsejerne ud i 
et snævert forsvar for egne interesser.

Hovedrapporten indeholder generelt ikke kildehenvisninger der kan dokumen-
tere konklusioner og sammenfatninger, og er derfor ikke troværdig i sine kon-
klusioner. På denne baggrund giver det ikke mening at gennemgå rapportens 
enkelte afsnit, idet dette vil kræve at man samtidig gennemlæser flere tusinde 
sider henvisninger på titelniveau. Hvis der havde været konkrete sidehenvis-
ninger ville det have været muligt at foretage en seriøs gennemgang af rappor-
ten. Jeg vil opfordre til at rapporten sendes retur til COWI med besked om at 
rapporten forsynes med detaljerede kildehenvisninger, hvorefter den sendes til 
høring på ny. 

Som lodsejerrepræsentant har vi manglet ekspertressourcer til en kritisk gen-
nemgang af rapporten. Jeg synes der mangler en kritisk second opinion på vur-
deringen af de eksisterende biologiske forhold, på den hydrologiske model og 
ikke mindst på hvorfor man ønsker at prioritere kulturbevarelse i dette projekt 
af ting, der ikke indgår i kulturministeriets nationale prioritering.

Den gennemførte lodsejerundersøgelse lider også af alvorlige metodiske fejl, der 
reelt muliggør at konsulenternes tætte tilhørsforhold til Landbosjælland har på-
virket fortolkningen af de åbne spørgsmål. Endvidere har det ikke været muligt 
at revidere validiteten af undersøgelsen, da konsulenterne ikke har redegjort for 
deres fremgangsmåde. Dette er i strid med normal praksis i samfundsviden-
skabelige undersøgelser, og der er heller ikke fremlagt dokumentation for at 
de medvirkende konsulenter har disse kvalifikationer. Jeg har stillet en række 
metodiske spørgsmål som er forblevet ubesvaret, og jeg tillægger derfor ikke un-
dersøgelsen troværdighed på dette grundlag. Hverken pro eller contra projektets 
scenarier.

Tillægsnotat 1, om restaurering af Sandlyng Å, forelå ikke på lodsejermøde i 
Stenlillehallen den 3/10, så det var alene COWI´s foreløbige mundlige præsen-
tation der blev fremlagt. 

Som lodsejerrepræsentant havde jeg heller ikke modtaget notatet inden mødet 
og ville derfor ikke forholde mig til ideerne, alene på baggrund af præsentatio-
nen fra COWI.

Tillægsnotat 1 blev udleveret i en foreløbig version på følgegruppemødet den 
11/10 og blev også fremlagt af COWI, og jeg har læst notatet efter følgegrup-
pemødet. Jeg har forespurgt om hvornår det bliver udsendt til lodsejerne, men 
ikke fået noget svar og indtil den 21/10 2006 er det ikke udsendt.

I den offentlige debat har blandt andet Danmarks Naturfredningsforening kri-
tiseret lodsejerne for ikke ville tage stilling til tillægsnotatet. Men som lodsejer 
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og repræsentant for nogle af lodsejerne kan jeg selvfølgelig ikke tage stilling til 
noget før det forligger konkret på skrift. 

Det gør det nu, og det er min personlige opfattelse, at udtagningen af Garbølle 
området øst for Sandlyng Å imødekommer mit, og en meget stor del af lods-
ejernes ønske om en friholdelse for generel vandstandshævning. Mellem 75 og 
98 matrikler udgår af projektområdet, og mellem 36 og 47 lodsejere undgår 
ifølge notatet at blive påvirket af ændringer i afvandingstilstanden. Dette er 
positivt. 

Men notatet er endnu ikke fremsendt til de berørte lodsejere.

Et del af lodsejerne i Garbølle Nørremose, som kun er en del af det område der 
foreslås udtaget, har givet udtryk for at de ønsker at oprette en grundejerfor-
ening der kan varetage områdets interesser fremover, blandt andet naturbeva-
relse og naturgenopretning. 

Jeg er en del af denne gruppe, og kan når den er etableret ikke længere repræ-
sentere sommerhus og frijordsejere generelt i hele projektområdet, såfremt 
Garbølle området udtages af projektet.

Det har til tider været vanskelligt at deltage i følgegruppens arbejde. Vi har fået 
referater og rapport for sent. Jeg har kritiseret projektledelsens manglende over-
holdelse af tidsfrister, og medvirket til at ministeren valgte at udsætte høringsfri-
sten.  Jeg er af den opfattelse, at man har haft en alt for optimistisk vurdering af 
hvor lang tid det tager at involvere lodsejerne i forprojektet, og at man også har 
undervurderet opgavernes omfang i forundersøgelsen. Fra lodsejerside er det 
ofte COWI der har stået for skud, men det er min personlige opfattelse, at dette 
ansvar primært kan tillægges styregruppen der har været styret af det politiske 
ønske om at færdiggøre hovedrapporten så den kunne bruges som input til 
finanslovsarbejdet dette efterår. 

Sandlyng Å og parti af 
Garbølle Nørremose.

Foto Flemming Larsen.
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Jeg mener at det er uheldigt at lodsejerne ikke har været repræsenteret i projek-
tets styregruppe og vil opfordre til at man tager ved lære af dette fremover.

Jeg synes, at det er positivt at hovedrapporten er udsendt til samtlige lodsejere. 
Jeg synes det er problematisk at tillægsnotatet ikke er udsendt, men jeg finder at 
notatets anbefaling af løsning 3 med genslyngning af Sandlyng Å og etablering 
af pumpestation er en tilfredsstillende sikring af Garbølle området, forudsat at 
udgifter til anlæg og drift afholdes af staten.

Tilbage er der så de sommerhus- og frijordejere hvis ejendomme ligger vest for 
Sandlyng Å. 

Disse lodsejere bør sikres friholdelse af vandstandshævning, og hvis dette ikke 
imødekommes, må de tilbydes erstatning, enten i form af acceptable erstat-
ningsejendomme, eller hvis det foretrækkes kontant erstatning til handelsværdi, 
suppleret med et tillæg til dækning af de omkostninger der vil være ved erhver-
velse og flytning til ny ejendom.

4.5 Det Regionale Museumsråd i Vestsjælland,  
 ved Niels Wickman
Det er med stor glæde at man læser COWI’s meget velgennemarbejdede rap-
port, hvor de har formået at se på alle væsentlige aspekter af en naturgenop-
retning i Åmosen. For museerne er det især bevaringen af kulturarven, der er i 
centrum. 

Museerne er vidende om, at meget betydelige bevaringsværdier er truet i Åmo-
sen. 

Det, der er så specielt netop her, er de mange bosættelser - flere hundrede - fra 
specielt den ældre stenalder, der stadigvæk har genstande af organisk mate-
riale bevaret. En meget stor del af de genstande, der burde kunne findes på en 
hvilken som helst boplads fra oldtiden, som f.eks. jagtredskaber, fiskeredskaber, 
kurve, hytter o.l. er alle lavet af organisk materiale, der pga. det lange tidsspan 

Følgegruppen samler 
oldsager på en oppløjet 
boplads i Åmosen 23. 
april 2006. 

Foto A. Fischer, 
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som regel for længst er rådnet bort. I Åmosen er det derimod bevaret, fordi det 
(måske bortset fra de allerseneste år) har ligget i vandmættede tørvelag. 

Dette forhold samt de mange kunstgenstande fra den ældre stenalder gør, at 
Åmosen karakteriseres som værende af international betydning. Faktisk findes 
der ikke så mange og velbevarede genstande af organisk materiale fra ældre sten-
alders indlandsbebyggelse noget andet sted i Nordvesteuropa. Genstande der er 
utrolig vigtige, når vi skal forstå, hvordan stenalderens mennesker har levet. 

Desværre har tørlægningen i 1950’erne gjort, at mange af disse vigtige fund-
steder nu ligger udtørrede hen og hver dag forsvinder der vigtige dele af vores 
kulturarv. En kulturarv, som vi skal bevare for vores efterkommere. Derfor er en 
fornyet vandstandshævning nødvendig.

I rapporten arbejdes der med fire forskellige scenarier men, som det også frem-
går af konklusionen er det kun scenarie 3 og 4, der med rimelighed kan give 
den vådgøring af de centrale og meget vigtige fundområder, der skal til. Derfor 
er det også glædeligt at se, at det er netop disse scenarier, der vil give de bedste 
vilkår for naturen. 

For at sikre den optimale bevaring af de kulturhistoriske spor for eftertiden er 
scenarie 4 det bedste udgangspunkt og gerne suppleret med enkelttiltag, som de 
er beskrevet i scenarie 1.

Den her fremlagte rapport viser med al tydelighed, at man bør omsætte skitse-
projektet til et egentligt projekt.”

4.6 Kommunerne (Stenlille, Jernløse og Dianalund),  
 ved Kjeld Braun
Stenlille kommunes tekniske udvalg har på møde den 13. oktober 2006 i sag 85 
behandlet ”Odsherred Skovdistrikts fremsendt teknisk skitseprojekt vedrørende 
Naturgenopretning i Åmosen”, og har tilkendegivet følgende: 

”at kommunen bakker op om projektet med udgangspunkt i, at der tages størst mu-
lig hensyn til kultur og natur med samtidig hensyn til, at der opstår færrest mulige 
gener for lodsejerne i området.

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget kan anbefale scenarie 3 eller 4, tilføjet det 
ændringsforslag, som COWI fremlagde på offentligt møde den 3. oktober 2006 i 
Stenlillehallen.”

[Redaktionel tilføjelse: Formanden for teknisk udvalg i Stenlille er medlem af 
følgegruppen for skitseprojektet. Formanden repræsenterer udover Stenlille 
kommune også Jernløse, og Dianalund kommuner i følgegruppen. Ved redakti-
onens afslutning 23. oktober er det ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen 
blevet oplyst, at der i forbindelse med den offentlige høring om skitseprojektet 
er indkommet høringssvar fra Stenlille og Dianalund kommuner samt fra sam-
menlægningsudvalget for Ny Sorø kommune – og at alle svar tre er positive.]

Knækket knogle af 
kronhjort fra en 6000 år 
gammel køkkenmøding, 
som er blevet ødelagt ved 
pløjning. Fundet ved 
følgegruppens inspektion 
på stedet 23. april 2004.

Foto A. Fischer.
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4.7 Vestsjællands Amt, ved amtsborgmester  
 Hans Jørgen Holm
Skov- og Naturstyrelsen har sammen med Kulturarvsstyrelsen fået udarbejdet 
en rapport hos konsulentfirmaet COWI for naturgenopretning i den østlige del 
af Åmosen. 

Rapporten beskriver fire forskellige scenarier for et naturgenopretningsprojekt, 
som har til formål at sikre Åmosens kulturminder og genskabe naturværdierne i 
området. 

De fire scenarier blev senest præsenteret på et offentligt møde i Stenlillehal-
len den 3. oktober 2006, hvor der også blev informeret om muligheden for, at 
holde Garbølle Mose uden for projektet. Baggrunden herfor er, at der blandt 
lodsejerne i Garbølle Mose er størst modstand mod projektet.

Amtet har gennem mange år prioriteret Åmosen højst i arbejdet med at be-
skytte og bevare natur- og kulturinteresserne i området. Således har Amtsrådet 
de seneste to år bevilget ekstra ca. 1 million kroner årligt til gennemførelse af 
naturplejetiltag, primært i og omkring Åmosen og Tissø. 

Amtsrådmedlem Kjeld Hansen sidder som formand for den af Skov- og Natur-
styrelsen nedsatte følgegruppe for skitseprojekt for naturgenopretning i Østlige 
Åmose, og er desuden med i styregruppen for Naturpark Åmosen-Tissø. Amtet 
finder det særdeles vigtigt, at der arbejdes videre med at sikre natur- og kultur-
værdierne i området. De tiltag, som præsenteres i COWI’s rapport, er på mange 
punkter identisk med de målsætninger, amtet har arbejdet mod gennem sine 
projekter.

Det er dog også velkendt, at ikke alle lodsejere er lige positive over for de pro-
jektforslag, som præsenteres. 

Amtet finder det derfor vigtigt, så vidt det er muligt, at der tages hensyn til flest 
mulige lodsejere i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Da der som 
nævnt er forholdsmæssig stor modstand blandt lodsejerne i Garbølle Mose, 
er det positivt, at der med omlægning af Sandlyng Å gøres tiltag til at udelade 
vandstandshævninger der.

Amtet finder det positivt, at der arbejdes videre med sikring af natur- og kultur-
værdierne i Åmosen, men da amtet nedlægges pr. 31. december 2006, må det 
være op til de kommende myndigheder at vurdere, hvilket af scenarierne der 
bør gennemføres.

Vestsjællands Amtsråd er overbevist om, at de kommende kommuner i sam-
arbejde med staten, lodsejerne og interesseorganisationerne vil gå aktivt ind i 
arbejdet med at gennemføre det projekt, som bedst sikrer naturen og kulturvær-
dierne i Åmosen til glæde for flest mulige mennesker, og ønsker hermed projek-
tet held og lykke i den nye kommunale struktur.

4.8 Friluftsrådet, ved Flemming Larsen
Sikring af kulturværdierne og genopretning af naturen i østlige Store Åmose har 
høj prioritet for Friluftsrådet. Vi er derfor meget tilfredse med, at miljøminister 
Connie Hedegaard og kulturminister Brian Mikkelsen besluttede, at der skulle 
laves et forprojekt til et naturgenopretning i østlige Store Åmose.
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For Friluftsrådet har det været vigtigt, at der blev nedsat en følgegruppe med de 
relevante interessenter. Arbejdet i følgegruppen har været en vigtig del af den 
demokratiske proces, som skal til for at få belyst de mange forskellige aspekter, 
der er i sådant et stort projekt. Der har været mange møder i følgegruppen og 
mange gode indlæg fra eksperter, som med deres indlæg har været med til at 
gøre problematikken mere forståelig for alle os, der har siddet i følgegruppen 
uden den specielle faglige viden, der skulle til, for at vi kunne bedømme projek-
tet og få et godt beslutningsgrundlag.

I Friluftsrådet mener vi, at der er behov for et naturgenopretningsprojekt i 
Åmosen, da der i forvejen ikke er mange andre store naturområder på denne del 
af Sjælland. Vestsjælland er præget af intensivt landbrug og private skove. Der er 
meget få områder, som er ejet af det offentlige med de adgangsregler, der gælder 
for disse.

Ved naturgenopretningen i Store Åmose kan man sikre de kulturelle værdier i 
mosen og skabe et unikt naturområde, der kan være en del af et større Natura 
2000 område. Området kan samtidig blive et fantastisk åndehul for friluftslivet 
med adgang for vandrere, cyklister og ridende. Adgangen skal projekteres ind 
i projektet efter nærmere drøftelser. I området skal der også etableres opholds-
arealer og parkeringsmuligheder. De områder, der skal bruges til publikums-fa-
ciliteter, skal staten være ejer af. 

Der skal i projektet være afsat tilstrækkelige midler til, at publikumsfaciliteterne 
kan etableres allerede fra projektets start. Vi mener, at det beløb, der er afsat i 
projektrapporten, er for lidt til at publikumsfaciliteterne kan blive udført til-
fredsstillende for friluftslivet og befolkningens ønsker til området. Vi anbefaler, 
at man indhenter erfaringer fra andre projekter, især fra Skjern Å projektet.

Det skal være muligt at komme ind i området fra flere sider, således at befolk-
ningen rundt om det naturgenoprettede område nemt kan få glæde af det. 
Projektområdet bør så vidt muligt arronderes, således at det for alle parter bliver 
lettere at se, hvor dets grænser er.

Parti af Kongemosen i 
østlige Store Åmose 26. 
maj 2006. Området blev 
fredet i 1990’erne under 
amtets medvirken. I som-
meren 2006 har amtet 
plejet arealerne bl.a. for 
at forhindre opvækst af 
træer og buske. 

Foto A. Fischer.
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For Friluftsrådet er formidlingen en meget væsentlig faktor. Vi mener derfor, at 
det er vigtigt, at der etableres et formidlingscenter et centralt sted i eller meget 
tæt på projektområdet, hvor man kan formidle de internationalt enestående 
fund, der findes i mosen, og at man kan lave en sammenhæng mellem natur, 
kultur og adgang.

Naturgenopretningen af østlige Åmose er for Friluftsrådet meget vigtig, og vi 
anbefaler en vådgøring, som ligger i et område mellem senarie 3 til senarie 4, 
suppleret med elementer fra scenarium 1. Vi understreger vigtigheden af, at 
der bliver områder, hvor sivvæksten ikke gror så stærkt, at de åbne vandflader 
forsvinder. Friluftsrådet går ind for, at Garbølle Nørremose udtages af projekt-
området, og at man laver en løsning 3 for omløb af Sandlyng Å.

Pleje af arealerne vil blive en vigtig del af projektet. Derfor skal der fra starten 
afsættes midler til pleje af arealerne i årene fremover.

I en kommende proces med naturgenopretning af området i østlige Åmose 
forudsætter vi i Friluftsrådet, at de lodsejere, der skal afgive jord til projektet, får 
kompensation i form af erstatningsjord eller penge. Centrale områder indenfor 
projektet skal staten opkøbe og være ejer af.

Der skal ved projektstart være en følgegruppe/brugergruppe bredt sammensat 
til at komme med indput til detailplanlægningen for dermed at sørge for bred 
folkelig opbakning til projektet.

4.9 Danmarks Naturfredningsforening,  
 ved Arne Hastrup
For effektivt at sikre naturværdierne, kulturarven og samtidigt naturgenoprette 
den østlige del af Store Åmose, som vådområde af stor national og international 
betydning, indstiller Danmarks Naturfredningsforening, at der arbejdes videre 
med det skitseprojekt, der tager udgangspunkt i en vandstandshævning svaren-
de til minimum scenarie 4 ( SNS/COWI  aug. 2006), samt at der efter nær-
mere detailplanlægning indarbejdes elementer fra scenarie 1 for at sikre specifik 
arkæologi og natur (højmose). 

Danmarks Naturfredningsforening indstiller tillige den stryg-løsning, der bedst 

Følgegruppen besøger det 
genskabte vådområde 
Gødstrup Engsø. Natur-
genopretningen har skabt 
en markant forøgelse af 
områdets herlighedsværdi. 

Foto A. Fischer.   
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kan regulere afstrømningen, og som er det bedste redskab til justering af den 
endelig vandstandshævning, og som samtidigt giver de bedste vilkår for natur-
pleje.

Garbølle Nørremose udtages af projektet ved en naturgenopretning af  
Sandlyng Å.

Nationalt flagskib på ret køl
Vi er meget glade for, at der nu er udarbejdet et skitseprojekt for Åmosen. 
Åmosen er med sine enestående kulturhistoriske værdier et nationalt flagskib, 
som med iværksættelsen af et naturgenopretningsprojekt vil blive sikret for 
fremtidige generationer. I tørven ligger den store fortælling om de allertidligste 
danskeres liv i pagt med en barsk natur. De organiske kulturspor er også på 
verdensplan af helt enestående værdi, men er nu truet af udtørring. Frem til 
1960’erne lå de godt beskyttet mod nedbrydning, som følge af den oprindelige 
og naturligt høje grundvandsstand i området. 

Åmosens sjældne og værdifulde naturtyper, især højmosen, er i dag også truet af 
udtørring og findes kun som stærkt reducerede rester. En tilstrækkelig vand-
standshævning vil give den bedste beskyttelse og åbne op for at højmosen kan 
generobre noget af det tabte terræn.

Derfor er det vores opfattelse, at skitseprojektet ”Naturgenopretning i Åmosen” 
er et flot og visionært oplæg, som også i høj grad kan medvirke til at opstille 
målene for området som EF habitatområde.

En naturgenoprettet Åmose vil samtidigt blive Østdanmarks største sammen-
hængende og mest komplekse vådområde, hvor enge, kær, moser og rørskov 
veksler mellem hinanden. Åmosen vil blive et kerne- og spredningsområde for 
en lang række dyr, fugle og planter – måske af betydning for hele den sjælland-
ske natur.

Derfor bør det helt overordnede udgangspunkt for et naturgenopretningspro-
jekt være, at hydrologien i videst muligt omfang genoprettes til situationen før 
dræningen, med så få tekniske indgreb som muligt. 

Valg af scenarie
Danmarks Naturfredningsforening har foretaget en gennemgribende analyse og 
vurdering af det omfattende datamateriale, der er fremlagt i hovedrapporten, og 
især fokuseret på bilag 8: ”Værdisætning af scenarierne”. I sammendrag er bila-
get fremlagt i ”Teknisk sammenfatning af skitseprojekt for østlige Store Åmose” 
(COWI. aug. 2006), heri værdisættes naturen højere i scenarie 3 end scenarie 
4. Det er noget overraskende for DN i betragtning af at naturarealerne (§3-om-
råder) er 22 % større i scenarie 4 . Vi er grundlæggende enige med COWI´om 
langt de fleste parametre; men ved en nuanceret prioritering mellem scenarie 
3 og scenarie 4 er vi nået frem til, at både de naturmæssige og kulturmæssige 
interesser vil være bedst tjent med, at grundvandsstanden hæves som angivet i 
scenarie 4, ja for kulturarven vil en lidt højere vandstand beskytte bedre mod 
forrådnelse (4+).

De naturmæssige og kulturhistoriske interesser er langt overvejende sammenfal-
dende, derfor vil mange af elementerne i scenarie 1 have væsentlige supplerende 
positive effekter for både natur og kulturarv, og vil kunne integreres i scenarie 
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4. Danmarks Naturfredningsforening anbefaler derfor, at man som udgangs-
punkt for den kommende detailprojektering vælger scenarie 4 og i videst muligt 
omfang integrerer de relevante elementer fra scenarie 1.

Behov for yderligere vurderinger og dokumentation
Vores analyse med ønsker om yderligere vurderinger og dokumentation er frem-
sendt til formanden for følgegruppen og til styregruppen forud for følgegrup-
pemødet den 22. okt. 2006 og gengives som bilag til referatet af dette møde 
(appendiks, afsnit Q). 

I følgegruppen er mange ting løbende blevet afklaret med stor velvilje fra Skov- 
og Naturstyrelsen samt COWI. Således er det på det seneste møde berigtiget af 
COWI, at hverken i scenarie 3 eller 4 vil der være indtrængning af næringsrigt 
vand på højmosen og evt. udviklende højmose.

Efterfølgende naturpleje
I forbindelse med valg af vandstand bør man i høj grad være opmærksom på, at 
plejebehovet og dermed plejeomkostningerne, må forventes at være højere un-
der scenarie 3, i forhold til scenarie 4, som følge af et behov for at rydde tagrør 
for at undgå omfattende tilgroning. Ved gennemførelse af scenarie 3 vil store 
områder således gro til med tagrør, mens scenarie 4 i højere grad vil indebære 
etablering af permanent åbne vandspejl.

I forbindelse med detailprojekteringen, herunder valg af udformning af stryg, 
kan man med fordel belyse den fremtidige hensigtsmæssige naturpleje. Det er 
Danmarks Naturfredningsforenings vurdering, at omfattende afgræsning af 
engene vil være ønskelig. Derfor bør den kommende detailprojektering angive 
hvilke områder, som fremover tænkes afgræsset.

Afgrænsning af projektområdet – Garbølle Nørremose og Sandlyng Å
Det er DNs vurdering, at forslaget om at retablere Sandlyng Å i sammenhæng 
med, at områderne udgår af selve Åmose-projektområdet, er en hensigtsmæssig 
løsning, som vi varmt vil anbefale.

Sandlyng Å føres således tilbage til sit oprindelige leje. Åen naturgenoprettes 
desuden ved fjernelse af spærringer og etablering af stryg og gydebanker, således 
som foreslået af COWI på offentligt møde den 3. okt. samt detaljeret gennem-
gået på følgegruppemøde den 11. okt. 2006. dvs. COWI´s løsning 3.

Overvejelser om et hensigtsmæssigt videre forløb
Forvaltningsråd
Det er defineret som en del af det overordnede formål med projektet, at skit-
seprojektet skal indgå som en central del af det statslige ”indsatsprogram” for 
området som Natura 2000 område. 

For Natura 2000 områderne generelt følger det af miljømålsloven, at indsats-
programmerne efterfølgende udmøntes igennem en kommunal ”handleplan”.

Det er vores opfattelse, at man under udmøntningen af et projekt for Åmosen 
bør lægge overordentlig stor vægt på, at sikre lokal medindflydelse. Vi foreslår 
derfor, at den nuværende projektstyregruppe og følgegruppe opretholdes, eller 
alternativt, at der nedsættes et ”forvaltningsråd” allerede ved iværksættelsen af 
projektet. 
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Væsentlige opgaver for et sådant forvaltningsråd vil senere kunne være, at udar-
bejde indstillinger omkring den fremtidige rekreative brug af området, herun-
der vedrørende adgang, jagt med mere.

Et lokalt forvaltningsråd kan også tænkes at medvirke til etableringen af lokale 
”kogræsser-laug”. 

Klarhed og åbenhed i beslutnings- og realiseringsforløb
Der er tale om et meget stort projekt, med mange ejere og interesser. Vi forstår, 
at der er udtrykt ønske om at søge projektet gennemført med udgangspunkt i 
en jordfordeling, frem for økonomiske erstatninger alene. 

Det er DN’s holdning, at dette ønske så vidt overhovedet muligt, skal imøde-
kommes. 

Det vil medføre et behov for, at der er et klart defineret og fyldestgørende øko-
nomisk råderum for, at staten hurtigt og effektivt kan opkøbe jorde i omegnen, 
som kan indgå i en jordfordeling under udmøntningen af projektet. 

Erfaringerne fra realiseringen af Skjern Å projektet er blandt andet, set med 
vore øjne, at det vil være hensigtsmæssigt at sikre en relativt høj grad af åbenhed 
omkring niveauet for opkøb, erstatninger og jordfordeling. Det er således vores 
vurdering, at usikkerhed for ejerne omkring dette, var medvirkende til unødigt 
at komplicere og forsinke realiseringen af Skjern Å projektet.  

Derfor anbefaler vi, at det allerede i forbindelse med en beslutning om projek-
tets rækkevidde tilkendegives, hvilke valgmuligheder man har som jordejer i 
området, herunder mulighederne for fortsat ejerskab med ændrede anvendelses-
muligheder, jordfordeling, salg eller ekspropriation samt det forventede niveau 
for erstatninger og opkøb. 

Områdets fremtidige status
Området er i dag for størstepartens vedkommende udpeget som EF-habitatom-
råde. Med den forestående omfattende statslige naturgenopretning, som vil gøre 
området til et vigtigt fugleområde af national og international betydning, vil 
det være naturligt, at området også - når grundlaget er i orden - udpeges som 
EF-fuglebeskyttelsesområde. En sådan udpegning vil ikke på forhånd være til 
hinder for hverken nuværende eller fremtidig rekreativ brug af området. 
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Appendiks A 

Borgermøde i Stenlille Hallen afholdt den 12. januar 2006 
 
            Referat af offentligt møde vedr. evt. naturgenopretning i Åmosen. 
 
Sted: Stenlille Hallen 
Tid:   Torsdag d. 12/1-2006 kl. 19.00. 
 
Indkaldelsen til dette møde er dels sket ved skriftlig invitation til samtlige lodsejere i det berørte område og dels ved 
annoncering i Venstrebladet og Ringsted Dagblad den 10.01.06. og i Sjællands Tidende den 11.01.06. 
 
Skovrider Arne Jørgensen, Odsherred Statsskovdistrikt indledte mødet med at byde velkommen til de ca. 140 delta-
gere, der havde taget imod tilbuddet om at høre nærmere om projektet, og han udtrykte stor glæde og tilfredshed 
med at så mange var kommet i dag.  
I sin indledning orienterede Arne Jørgensen om at mødet i aften alene handler om evt. naturgenopretning, samt sik-
ring af kulturminder i den østlige del af Åmosen. 
Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med bl.a. Vestsjællands Amt, på tekniker niveau, arbejdet med et 1750 ha. 
stort område i Åmosen. I 2001 blev der udgivet en rapport ” Åmosen - Vestsjællands Grønne Hjerte” om dette om-
råde. 
I forbindelse med finansloven 2006 blev der afsat midler til en nærmere undersøgelse og projektering af området, og 
derved givet mandat til at gå i gang med en egentlig projekteringsfase m.v. 
Når Skov- og Naturstyrelsen starter et større projekt op, som f.eks. et nyt skovrejsningsområde, naturgenopretning 
eller lignende, der involverer lodsejere, afholdes normalt altid et offentligt møde meget tidligt i forløbet for dels at 
orientere om projektet, og dels for at høre de holdninger og forslag der måtte være fra de involverede i netop det 
område. 
Distriktet håber ved dette møde også at få fjernet en lang række af de misforståelser og den forvirring, der har været 
omkring naturgenopretning i Åmosen. Det er jo de fleste bekendt at der har været 2 projekter på banen. Det drejer 
sig om 2 helt forskellige projekter. Skov- og Naturstyrelsen er kun involveret i projektet i den østlige del af Åmosen 
og har således intet med det store projekt ”Naturpark Åmosen - Tissø ” at gøre. 
Den forundersøgelse, der nu går i gang, vil foregå over det næste halve år i en forhåbentlig god og konstruktiv ånd 
primært med lodsejere men også med de berørte kommuner og interesseorganisationer. Når forundersøgelsen er 
afsluttet vil resultatet heraf blive forelagt Miljøministeren til behandling og endelig beslutning om, hvorvidt projek-
tet skal fortsætte eller ej. 
 
Aftenens program er følgende: 
 
Før kaffepausen: 

• Indlæg ved vicedirektør Jens Peter Simonsen, Skov- og Naturstyrelsen.  
• Indlæg ved projektmedarbejder Morten Rolsted, Odsherred Statsskovdistrikt. 
• Orientering ved Kristian Gadegaard, Jordfordelingskontoret i Tønder, Direktoratet for FødevareErhverv. 
• Opklarende spørgsmål fra salen. 
 

Efter pausen: 
• Indlæg ved Torben Møller-Nielsen, formand for Foreningen til Bevarelse af Naturen i den Østlige del af 

Åmosen. 
• Indlæg ved Flemming Larsen, formand for Friluftsrådet i Vestsjællands Amt. 
• Indlæg ved Karsten Vig Jensen, bestyrelsesmedlem i Nordvestsjællands Landboforening.  

 
Efter de 3 indlæg efter pausen vil der blive lejlighed til at spørge til de enkelte indlæg, til projektet i sin helhed og 
ikke mindst komme med tilkendegivelser og forslag til projektet. 
 
Der vil blive udarbejdet et stikordsreferat af aftenens møde, som dels vil blive sendt i papirform til alle lodsejere og 
dels vil blive lagt ind på den nye hjemmeside, der er oprettet til Åmosen. 
Ordstyrer i aften er direktør Jens Thomsen, Stiftelsen Sorø Akademi. 
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Jens Peter Simonsen 
Jeg er her i dag på vegne af Miljøministeriet for at tilkendegive, at man både fra ministeriets side og fra regeringens 
side finder, at projektet ”Åmosen-Vestsjællands Grønne Hjerte” er et meget spændende og relevant projekt. 
Som nævnt af skovrideren er der udgivet en rapport ”Åmosen-Vestsjællands Grønne Hjerte” i 2001. Efterfølgende 
er der i 2005 lavet en undersøgelse af de samfundsøkonomiske værdier ved et evt. naturgenopretningsprojekt. Denne 
undersøgelse viste at de samfundsøkonomiske fordele er så store at man, sammenholdt med de øvrige argumenter 
for projektet, fandt det relevant at afsætte midler til en mere dybdegående projektering af et evt. naturgenopretnings-
projekt i den østlige del af Åmosen. 
Folketinget vil, når denne forundersøgelse er afsluttet om ca. et halvt år, tage endelig stilling til om et egentligt pro-
jekt skal startes op. 
Både Miljøminister Connie Hedegård og Kulturminister Brian Mikkelsen lægger megen vægt på, at denne forunder-
søgelse sker i en tæt dialog med de berørte lodsejere, kommuner og interesseorganisationer. 
Dette møde er starten på denne dialog, og jeg håber at både mødet i dag og møderne det næste halve år vil afdække 
de forhold og problemer der måtte være omkring projektet. 
  
Morten Rolsted 
Til daglig er jeg koordinator og projektarbejder på Åmoseprojektet. Mit daglige arbejdssted er på distriktskontoret 
på Odsherred Statsskovdistrikt, hvor jeg normalt kan træffes. En af de store og meget væsentlige arbejdsopgaver vil 
være at have kontakt pr. tlf., brev, personligt o.s.v., med alle de involverede.  Jeg håber meget at kontakten også vil 
blive gennem møder med lodsejerne, ikke nødvendigvis et stormøde som dette, men meget gerne et møde med en 
eller flere lodsejere, og meget gerne hos jer. Jeg håber at kunne være behjælpelig med at svare på spørgsmål om alt 
hvad der måtte have med projektet at gøre. 
Der er oprettet en hjemmeside om Åmosen. Den vil løbende blive opdateret, med hvad der aktuelt sker. På hjemme-
siden vil der også være link´s til relevante rapporter bl.a. den nævnte rapport fra 2001 ”Åmosen -Vestsjællands 
Grønne Hjerte”. 
 
Indtil videre er følgende sat i gang: 
Hjemmeside www.skovognatur.dk og andet oplysningsarbejde. 
Opstart af rådgivende følgegruppe, mere herom senere og andre dialog mekanismer. 
Flyfotografering (laserscanning) af området. 
Skitseprojektering, analysere konsekvenserne af forskellige grader af vandstandshævning, baseret på højdemåling, 
jordbund, kulturhistorie etc., samt løbende rådgivning og indput fra følgegruppen. 
 
Der er for et evt. kommende naturgenopretningsprojekt 4 scenarier: 
Alle scenarierne baserer sig på opstillingen i rapporten ”Åmosen -Vestsjællands Grønne Hjerte”, som opererer med 
13 ”delprojekter”. Alle delprojekterne opererer med forskellige former for indgreb men kun delprojekt 13 opererer 
med stryg i Åmosen. 
Scenarie 1: Delprojekt 1-10 realiseres adskilt, men samtidigt. 
Scenarie 2:  Delprojekt 13 (Opstemning af Åmosen Å til  kote 23 vest for Verup mose) + delprojekt 1-10 realiseres 
adskilt med samtidigt. 
Scenarie 3: Delprojekt 13 + stryg ved Magleørevlen kote 23,75 ( 2 opstemninger i Åmosen Å) under forudsætning 
af, at Undløse stryget ikke overskrides. 
Scenarie 4: Delprojekt 13 (Opstemning af Åmose Å til kote 23 vest for Verup Mose) + stryg ved  
Magleørevlen kote 24 (2 opstemninger i Åmose Å). 
 
 
Der skal hurtigst muligt oprettes en følgegruppe til projektet.  
Gruppen kommer til at bestå af følgende: 

 Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige ende af Åmosen (1) 
 Nordvestsjællands Landboforening (1) 
 Sjællandske Familiebrug (1) 
 Amtsmuseumsrådet (1) 
 Kommuner (1) 
 Amt (1) 
 Friluftsrådet (1) 
 Danmarks Naturfredningsforening (1) 

                          
Formanden skal vælges blandt repræsentanterne fra Vestsjællands Amt og de involverede kommuner. 
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Jeg vil fungere som sekretær for følgegruppen. 
Følgegruppens kompetencer vil være rådgivende omkring alt, f.eks. vurdering af tekniske løsninger, plejeplaner, 
offentlighedens evt. adgang, kort sagt alt hvad der har med projektet at gøre. 
 
Et af de første arbejder der sættes i værk, vil som nævnt være, en flyregistrering af hele området. Den seneste regi-
strering er fra 1999. Den nye registrering kan forhåbentligt meget snart ske, idet den vil give et særdeles godt mate-
riale at gå ud fra. 
 
Hvis/når der bliver behov for at komme ud i området vil dette så vidt det overhovedet er muligt altid ske efter forud-
gående kontakt og tilladelse fra de pågældende lodsejere. Denne henvendelse vil normalt altid ske gennem mig. 
 
Skitseprojektet løber frem til juni/juli 2006 
     
Mødet i dag er derfor for mig ikke blot et enkeltstående tilfælde, men forhåbentligt starten på et godt og konstruktivt 
forløb. 
 
Kristian Gadegaard  
Jordfordelingskontoret blev hyret af gruppen bag ”Naturpark Åmosen-Tissø” til at lave en undersøgelse af holdnin-
gen til et naturgenopretningsprojekt i Åmosen. Udgangspunktet var scenarie 4, som Morten Rolsted har omtalt. 
Vi besøgte 81 lodsejere som tilsammen havde ca. 1200 ha. i den østlige del af Åmosen. 
Resultatet af de besøg og den stemningsundersøgelse der blev foretaget kan deles ind i følgende tre hovedgrupper: 

1. 15 lodsejere med tilsammen  472 ha. jord. I princippet positive, under forudsætning af erstatningsjord/god 
erstatning.  

2. 25 lodsejere med tilsammen 241 ha. jord. Relativt positive, ok med at gå videre med projektet. Primært et 
spørgsmål om erstatningens størrelse.  

3. 36 lodsejere med tilsammen 471 ha. jord. Ingen interesse. Mange af de lodsejere som fandt at projektet ikke 
skulle gennemføres, er overvejende folk som har hus i området, eller fordi det er et fristed i form af lyst-
ejendom, sommerhus, jagt og andre naturinteresser.  

Hovedkonklusionen på undersøgelsen blev at projektet ikke var gennemførligt på det daværende grundlag. 
 
Der var blandt de forespurgte lodsejere en generel oplevelse af at informationen om naturparkprojektet langt fra 
havde været god nok. Ligeledes var der blandt de fleste ikke klarhed over hvilke konsekvenser en naturgenopretning 
i området ville få. 
Som følge af de tilbagemeldinger der kom fra de berørte lodsejere i undersøgelsen, bør man, hvis der skal ske æn-
dringer i holdningen til evt. naturgenopretning i det område som mødet i aften omhandler, arbejde med følgende: 

o Legitimitet 
o Dialog 
o Grundige konsekvensberegninger 
o Vilje 
o Erstatningsjord 
o Delprojekter, som i ”Åmosen- Vestsjællands Grønne Hjerte” 

 
Jordfordelingskontorets undersøgelse er ikke lavet for Skov- og Naturstyrelsen, men for styregruppen for projektet 
”Naturpark Åmosen-Tissø”. 
 
Sussie Neergaard, lodsejer. 
Er det kun via den følgegruppe der bliver nedsat, at lodsejerne vil blive informeret? 
 
Arne Jørgensen. 
Informationen til både lodsejere, interessegrupper og andre vil ske ad flere kanaler. 
Følgegruppen vil være et naturligt bindeled, men informationer vil også løbende kunne hentes via den hjemmeside, 
der er oprettet specielt til projektet, og endelig og ikke mindst håber vi, at der vil være en dialog mellem de enkelte 
lodsejere og distriktet, både via møder hos den enkelte og ved kontakt til vores projektmedarbejder Morten Rolsted, 
som man altid er meget velkommen til at kontakte, hvis der er noget man gerne vil have uddybet eller forklaret. 
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Henrik Bundgaard, sommerhusejer. 
En god start på processen, at alle lodsejere denne gang er kontaktet inden dette møde. 
Hvorfor har de enkelte lodsejere, i forbindelse med udpegning af området som lavbundsområde i regionplanen og 
konsekvenserne heraf, ikke været kontaktet direkte? 
Hvordan vil man involvere gruppen af sommerhusejere i projektet? 
 
Morten Olesen, afdelingsleder Natur og Miljø, Vestsjællands Amt. 
Spørgsmålet omkring høring og udpegning af lavbundsområde i regionplanen, vedrører ikke aftenens møde, men for 
god ordens skyld kan oplyses, at de generelle retningslinjer for udpegninger i regionplanen er fulgt. Der har bl.a. 
været annoncer i lokale blade, og forslaget har været sendt i høring, inden det blev vedtaget af Amtsrådet. 
 
Dines Bagenkop, lodsejer. 
Er der nu to offentlige institutioner i gang med projektet? 
 
Morten Rolsted. 
Der er ikke 2 offentlige instanser i gang med det samme projekt. Den undersøgelse som Jordfordelingskontoret un-
der Direktoratet for FødevareErhverv har udført, og som Kristian Gadegaard har fortalt om, er bestilt af styregrup-
pen for det store projekt ”Naturpark Åmosen-Tissø”  og den har intet at gøre med det projekt som vi taler om i aften. 
Men det er naturligt at indbyde dem der har stået for dette projekt til mødet i dag, dels for at gøre det klart for alle at 
det er 2 forskellige projekter, og dels for at høre om hvilke erfaringer de har gjort sig, og hvad vi kan lære af det. 
 
Hans Kjellerup, lodsejer 
Er der tale om naturgenopretning eller sikring af kulturminder? 
 
Arne Jørgensen. 
Åmosen er kendt viden om for sine store kulturværdier, som man ved dette projekt vil sikre bevaringen af. Derud-
over er der også store naturværdier knyttet til Åmosen, som også vil få stor gavn af en evt. vandstandshævning. En-
delig vil de rekreative hensyn også have høj prioritet, hvad enten der er tale om jagt, fiskeri eller andre aktiviteter 
knyttet til oplevelse og brug af naturen. 
Der er ikke tale om et enten/eller, men om et både/og. 
 
                                                                 Pause 
 
Torben Møller-Nielsen, formand for Foreningen til bevarelse af Naturen i den Østlige del af Åmosen. 
Positivt at lodsejerne informeres og inddrages på så tidligt et tidspunkt. Det er også positivt at der afsættes midler til 
en ordentlig forundersøgelse. 
Vi har allerede i dag et meget godt og spændende område, så hvorfor ikke passe og pleje det der er i dag. Ser man på 
det fredede areal, er der ikke noget argument for at en vådgøring vil forøge naturværdierne. 
Som medlem af følgegruppen vil vi føle os som gidsel i den forslåede vandstandshævning, det ønsker vi ikke, idet 
det bl.a. er vandstandshævningen vi er imod. 
Miljøministeriet finansierer projektet – hvor kommer det arkæologiske aspekt ind? 
Hvorfor er man så fokuseret på denne del af Åmosen med hensyn til naturgenopretning, her er der kun kultur. Der er 
andre steder i Åmosen hvor man kan forbedre naturen væsentligt mere ved en vandstandshævning. 
Man kan også stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er tilladt i EU-regi at gennemføre sådanne regler. 
 
Foreningens holdning er hellere det levende og fremtiden frem for det døde og fortiden. 
 
Flemming Larsen, formand for amtsbestyrelsen for Friluftsrådet i Vestsjællands Amt. 
I Friluftsrådet er vi glade for, at Skov- og Naturstyrelsen tager fat på projektet. Her på Sjælland er vi ikke forvente 
med store naturgenopretningsprojekter. Det er primært i Jylland, at det er sket, og hvor det har været til store glæde 
for bl.a. en stor del af lokalbefolkningen. 
Åmosen er et af de sidste store uforstyrrede områder på Sjælland der er tilbage, her er ingen store tekniske anlæg 
ingen store vejanlæg eller lignende der forstyrrer freden og roen. 
Åmosen har haft en omskiftelig tilværelse. Fra en tidlig bosætning, som et vigtigt og stort spisekammer over en pe-
riode med produktion af brændsel til en tid hvor landbruget efter dræning  dyrker dele af Åmosen. Tiderne ændrer 
sig, og nu er der ikke længere det samme behov for området til landbrug, så nu er tiden til at få naturen tilbage i 
Åmosen til gavn og glæde for både mennesker, flora og fauna. 
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Det er også glædeligt, at rapporten omkring de samfundsøkonomiske gevinster ved et naturgenopretningsprojekt 
viser, at det er til stor fordel for samfundet at gennemføre projektet. Selvom vi aldrig i Friluftsrådet har været glade 
for at prissætte naturen på denne måde, skal vi nok vende os til, at man fremover tager den slags forhold med ind i 
større naturgenopretningsprojekter. 
I fremtiden vil flere få gavn af området, ny natur vil opstår, kulturarven vil blive sikret nye muligheder for rekreativ 
benyttelse vil opstå. 
Friluftsrådet vil arbejde for at offentligheden får adgang til området, ikke overalt, som nogen har misforstået, men i 
udvalgte områder. 
Vi er parate i Friluftsrådet til at tage fat. Det er en stor opgave, men vi glæder os til at gå i gang. 
 
Karsten Vig Jensen, Nordvestsjællands Landboforening  
Både Landboforeningen og Familiebruget har medlemmer i området, hvorfor vi finder det ganske naturligt at delta-
ge og sikre vore medlemmer bedst muligt. 
Når talen falder på mere natur er det ofte på de mere marginale jorde, som f.eks. her i Åmosen, at det skal foregå, og 
når der samtidig er tale om sikring af fortidsminder er det et relevant projekt.  
De aktive landbrugere er ikke modstandere af naturgenopretning, men det er et must, at der tilvejebringes erstat-
ningsjord. Ingen bedrifter kan i dag undvære jorden hvis de fortsat skal kunne drive et rationelt og lønsomt landbrug, 
så derfor vil vi i princippet gerne være med hvis man sikrer vores medlemmer fornuftig erstatningsjord ved en jord-
fordeling. 
 
Efter ovenstående indlæg var ordet frit og eventuelle spørgere blev opfordret til at fortælle navn og relation til områ-
det. 
 
Sussie Neergaard, lodsejer. 
Der er i dag et netværk af stier og veje i området, hvor man må færdes på, så derfor kunne det 
være interessant at høre hvilke nye muligheder, som Friluftsrådet tænker på når de nævner øgede friluftsmuligheder? 
 
Flemming Larsen. 
Vi har klare forventninger om at hvis staten erhverver jord i området vil det give bedre muligheder for besøgende at 
opleve området.  
 
Henrik Bundgaard, sommerhusejer. 
Landbruget burde betale, når det også er dem der forurener. Vandmiljøplan II giver mange muligheder for erstatnin-
ger. Op til 16.000 ha skal udtages og gøres vådere. 
Ønskede derudover at også sommerhusejerne blev inddraget i arbejdet. 
 
Karsten Vig Jensen. 
Det forslåede naturgenopretningsprojekt drejer sig ikke om Vandmiljøplan II, men er alene en natur- og kulturdi-
skussion. 
 
N.F.Jensen. 
Der er nogen uklarhed om hvad det egentlig er I vil: er det en naturpark, er det Vandmiljøplan II, eller er det ”Åmo-
sen-Vestsjællands Grønne Hjerte”? 
Ved en vandstandshævning vil hele området bare gro til i pil og siv ligesom på den del af Bodal, hvor man allerede 
har hævet vandstanden. Der burde man lave naturpleje, i stedet for at hæve vandstanden. 
Er det i det hele taget lovligt med disse tanker om ændringer af området i forhold til at området er udpeget som et 
EU Habitat område? 
Opfordrede utilfredse lodsejere til at komme med argumenter mod projektet. 
 
Arne Jørgensen. 
Vedr. tilgroning Bodal. Det har ikke fra starten været tanken/ønsket at området skulle gro til. Hvis vi går i gang med 
projektet skal man fra starten være indstillet på at udføre naturpleje i området. Der vil løbende være plejeomkostnin-
ger forbundet med et sådan projekt. 
 
Vedr. overensstemmelse i forhold til EU udpegningen som Habitatområde er det bl.a. et af de forhold, der skal un-
dersøges i løbet af det næste halve år. Vi vil og må naturligvis ikke gøre noget der er i strid med lovgivningen. 
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Vedr. nutid og levende fremfor fortid og død, vil der blive tale om et både/og. Store dele af området er så væsentlige 
i forhold til fortidsminderne, at de bør sikres på en eller anden måde, men det behøves ikke at betyde at tiden bliver 
sat i stå og at der intet må foregå fremover i området.  
 
Vedr. fremskaffelse af erstatningsjord. Vi har fuld forståelse for og er helt klar over at landbruget har brug for er-
statningsjord, for at sikre landmændene mulighederne for fortsat at drive en rentabel virksomhed. 
 
Vedr. nye muligheder for friluftslivet. Hvis man forestiller sig at måske 20-30% af området kommer i offentlig eje 
jvf. 2001 - rapporten, vil det især være her at offentligheden vil få øgede muligheder for at opleve området. Men det 
kan ikke udelukkes, at der i nogle af områderne vil indfinde sig flora eller fauna som er så sårbar, at de ikke tåler 
forstyrrelser, og at der derfor også vil være områder hvor offentligheden ikke umiddelbart gives adgang til. 
 
Jens Peter Simonsen. 
Der er som nævnt sat penge af til forprojektet, og når dette er færdigt, og hvis folketinget og regeringen godkender 
det, vil der naturligvis også blive sat midler af til naturplejen.  
Vedr. fjernelse af kvælstof er det vigtigt at slå fast, at det ikke er det projektet drejer sig om, det er natur og kultur 
der er formålet med projektet. 
 
Sussie Neergaard, lodsejer. 
Forstår stadig ikke hvordan offentligheden vil få bedre muligheder end i dag. Der er som nævnt et netværk af stier 
og private veje, hvor man må færdes på. Derudover må man jo færdes langs åen ad de udyrkede bræmmer, samt på 
øvrige udyrkede arealer. Så derfor er der ikke behov for flere muligheder. 
 
Arne Jørgensen. 
Mulighederne sikres og udbygges yderligere på de arealer, der måtte komme i offentlig eje. 
 
N.F.Jensen. 
En vandstandshævning vil ikke medføre en bedre natur end den der er nu, der vil forsvinde arter og området vil bare 
gro til i pil og krat, hvis man hæver vandstanden. 
Den unikke natur der allerede er her nu bør sikres ved pleje. 
 
Jens Peter Simonsen. 
Der er ingen tvivl om, at der er en spændende natur nu, men ved at hæve vandstanden vil man sikre de enestående 
kulturminder, der er i jorden, og samtidig er det erfaringen fra andre steder at biodiversiteten øges ganske betydeligt 
ved en vandstandshævning. 
Et af formålene med dette forprojekt handler netop om at få en dialog om hvordan tingene gøres bedst muligt. 
 
Arne Hastrup, Danmarks Naturfredningsforening. 
Det er nærliggende at sammenligne dette projekt med hele Skjern Å projektet. Her var der også i begyndelse meget 
stor modstand mod forandringen, men i dag er mange lokale og de mange besøgende som årligt besøger området 
meget glade og imponerede over det nye område. 
Vedr. tilgroning er det også en naturlig udvikling. 
 
Kjeld Braun. 
Der er 3 ting jeg savner afklaring på: 
1. Hvilke arkæologiske værdier forventer man at sikre? 
2. Hvordan forestiller man sig at området kommer til at se ud? En tydeliggørelse af hvordan man forventer det frem-
tidige landskab vil komme til at se ud, vil givet gavne processen. 
3. Tidsplan, hvornår sker der noget konkret? 
 
Anders Fischer, Kulturarvsstyrelsen. 
Der er rigtigt mange steder, hvor der allerede er fundet mange fortidsminder, og der er et meget stort ønske om at 
bevare dem. Det er langt fra det alt sammen der er opdaget/undersøgt endnu, så vi har forventninger om, at der i 
området stadig er meget tilbage. 
Ved at sætte området under vand, sikres at fortidsminderne ikke bliver udsat for luft og derved går i opløsning. For 
at sikre at der på et tidspunkt kan laves yderligere undersøgelser eller udgravninger, er det vigtigt at der laves et sy-
stem, således at dele af området kan tømmes for vand i en kortere periode, mens undersøgelserne står på. 
På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside kan man præcist se, hvor der er gjort fund, og hvad der er fundet. 
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Arne Jørgensen. 
Vedr. ønsket om visualisering. 
Spørgsmålet er rejst før og vi har meget stor forståelse for ønsket om, at man gerne mere præcist vil se/vide hvordan 
området kommer til at se ud i fremtiden. Vi arbejder på at finde en måde at visualisere det på, men omvendt vil det, 
inden der er klarhed over udstrækningen af en evt. vandstandshævning, være vanskeligt at komme med et realistisk 
forslag, vi risikerer et scenarie som måske ikke bliver virkeligheden.  
 
Vedr. tidshorisont. 
Den nuværende tidshorisont går for vores vedkommende, som nævnt under Morten Rolsted´s indlæg, kun frem til 
færdiggørelsen af forprojektet om ca. et halvt år. Når projektet har været behandlet af det politiske system vil det 
forhåbentligt, hvis projektet bliver godkendt, være muligt at komme med et bud på tidsforløbet.  
Vi har ligesom i forbindelse med ønsket om visualiseringen af projektet også her meget stor forståelse for, at man 
f.eks. som lodsejer eller sommerhusejer har et tidsforløb at forholde sig til. Vi vil arbejde på, hvis projektet bliver til 
noget, så hurtigt som muligt at komme med vores bedste bud på en tidshorisont. 
 
Claus Helweg Ovesen, biolog 
Der er i den østlige del af Åmosen stadig rester tilbage af de gamle højmoser, med deres enestående plantesamfund. 
En vådere sump i mosen ved at bremse afvandingen vil også begrænse tilgroning af disse højmoser, og derved vil en 
højere vandstand kunne medvirke til at højmoserne sikres og på sigt udbredes. 
 
Henrik Bundgaard, sommerhusejer. 
Hvorfor bruger man ikke Vandmiljøplan II, der er mange muligheder? 
 
Jens Peter Simonsen. 
Som tidligere nævnt drejer det sig ikke om fjernelse af kvælstof via Vandmiljøplan II, men at sikre kulturminder og 
natur. 
 
Jens Thomsen. 
Der er noget der tyder på, at der kunne være behov for et bilag til den færdige rapport, som redegører for at der ikke 
er tale om et Vandmiljøplan II projekt, men om sikring af kultur og natur. 
 
Per Johnsen. 
Hvordan vil man sikre at jorde uden for projektområde ikke bliver vandlidende, og i fald de alligevel gør, hvordan 
vil man så kompensere for dette? 
 
Arne Jørgensen. 
Et af de meget væsentlige formål med denne forundersøgelse er bl.a. sikre at jord uden for projektområdet i princip-
pet ikke berøres. Projektet sætter sig ikke udover de rettigheder og forpligtigelser man som lodsejer har i forhold til 
vandløbslovens bestemmelser. 
 
Peter Treschow, lodsejer. 
Efterhånden som der kommer nye rapporter og materiale omkring projektet bør man sende det til alle lodsejerne. 
Det er ikke alle der har adgang til at gå på nettet. Ved at sende det ud til alle kan det medvirke til at der ikke opstår 
misforståelser omkring projektet. 
 
Arne Jørgensen. 
Enig i at god og rettidig information kan medvirke til at undgå misforståelser. Der er dog allerede meget papir og det 
vil næsten ikke være muligt at sende alt ud. Men vi vil overveje nøje, hvordan vi sikrer at alle får den nødvendige 
information. 
Rapporten fra 2001 blev desværre trykt i alt for få eksemplarer. Vi vil trykke flere eksemplarer, og udsende dem til 
lodsejerne. 
 
Jens Peter Simonsen. 
Der kan ikke sættes et præcist tal på hvor mange lodsejere der skal sig nej, for at projektet ikke bliver til noget. Det 
er i sidste ende et politisk spørgsmål at beslutte om det skal blive til noget. 
 
Jørgen Poulsen. 
Referater fra møder bør som minimum tilsendes alle lodsejere. 
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Katrine Andersen. 
Hvor længe skal vi vente inden endelig afklaring. 
 
Arne Jørgensen. 
Som tidligere nævnt ved vi først noget når det har været politisk behandlet. 
 
Arne Jørgensen vendte tilbage til spørgsmålet om følgegruppen og mindede om udpegning af medlemmer inden 
månedens udgang. Medlemmerne til følgegruppen bedes udpeget og meddelt til distriktet inden 1.2.2006.  
Første møde i følgegruppen vil være 8/2-06. 
 
Arne Jørgensen afsluttede mødet med at takke alle de fremmødte for et godt og konstruktivt møde, med gode forslag 
og indlæg, som vi vil tage med i det kommende arbejde. Vi vil gøre vores til at så mange som muligt bliver tilfredse 
med både processen og resultatet. 
Også stor tak til dirigent, Jens Thomsen, for på bedste vis at have ledet mødet. 
 
Adresseliste: 
 
Jens Peter Simonsen, vicedirektør, Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, tlf.  3947200 
e-mail: sns@sns.dk 
 
Arne Jørgensen, skovrider Odsherred Statsskovdistrikt, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. tlf. 59328016 
e-mail: odsherred@sns.dk 
 
Morten Rolsted, projektmedarbejder, Odsherred Statsskovdistrikt, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59328016, 
e-mail: odsherred@sns.dk   
 
Morten Olesen, afdelingsleder Natur og Miljø, Vestsjællands Amt, Alleen 17, 4180 Sorø, tlf. 57872900 
e-mail: nm@vestamt.dk 
 
Kristian Gadegaard, Direktoratet for FødevareErhverv, Allegade 24, 6270 Tønder, tlf. 74721380 
e-mail: krga@dffe.dk 
 
Torben Møller Nielsen, formand for foreningen til bevarelse af Naturen i den Østlige del af Åmosen, Maglebjergvej 
1, 4295 Stenlille, tlf. 57840003 
e-mail: stmi@mail.dk 
 
Flemming Larsen, formand for amtsbestyrelsen i Friluftsrådet i Vestsjællands Amt, Raklev Skillevej 61, 4400 Ka-
lundborg, tlf. 59501304 
e-mail: larsen.raklev@mail.tele.dk 
 
Karsten Vig Jensen, bestyrelsesmedlem i Nordvestsjællands Landboforening, Fælledvej 7, Buerup, 4450 Jyderup, 
tlf. 58250013 
e-mail: kvj@post1.tele.dk 
 
Anders Fischer, arkæolog, Kulturarvsstyrelsen, Slotsholmsgade 1,3, 1216 København K., 
e-mail: kuas@kuas.dk  
 
Palle Graubæk, Odsherred Statsskovdistrikt, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., 59308016, 
e-mail: odsherred@sns.dk 
 
Hjemmesider: 
www.skovognatur.dk 
www.vestamt.dk, 
www.kuas.dk 
 
Referent  
Palle Graubæk, Odsherred skovdistrikt 



37 

. 

Appendiks B 

Den rådgivende Følgegruppes kommissorium, af 30. januar 2006 
SNS-4332-00083 

 
Kommissorium for Følgegruppe for Skitseprojekt for ”Åmosen - Vestsjællands Grønne Hjerte” 
 
Følgegruppens navn og medlemmer 
§ 1. Gruppens navn er: Rådgivende Følgegruppe for Skitseprojekt for ”Åmosen - Vestsjællands Grønne Hjerte” 
(herefter kaldet ”Følgegruppen”). 
 
§ 2. Til Følgegruppen udpeges der medlemmer repræsenterende 8 følgende organisatio-
ner/organer/interessentgrupper, med et medlem hver: 
• Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen 
• Nordvestsjællands Landboforening 
• Sjællandske Familielandbrug 
• Amtsmuseumsrådet 
• 3 Kommuner (Stenlille, Jernløse og Dianalund) tilsammen 1 repræsentant 
• Vestsjællands Amt 
• Friluftsrådet 
• Naturfredningsforeningen 
 
• Det kan eventuelt komme på tale at vælge yderligere en lodsejerrepræsentant uden for Foreningen til bevarelse 

af naturen i den østlige del af Åmosen. Dette vil blive diskuteret af Følgegruppen på dennes konstitueringsmø-
de, hvorefter det eventuelle yderligere medlem kan deltage fra og med Følgegruppens 2. møde. 

 
§ 3. Følgegruppens medlemmer er udpeget i egenskab af repræsentanter for de nævnte organisatio-
ner/organer/interessentgrupper. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges af den pågældende organi-
sation/organ/interessentgruppe. 
 
§ 4. Formanden vælges blandt medlemmerne fra amt eller kommune 
 
§ 5. Der kan endvidere udpeges 1 suppleant per organisation/organ/interessentgruppe. 
 
Følgegruppens generelle og specifikke opgaver 
§ 6 Følgegruppens opgave er med udgangspunkt i de fire scenarier (bilag 1) og eventuelle kombinationer og mel-
lemløsninger af disse, rapporten: ”Åmosen – Vestsjællands Grønne Hjerte” fra 2001 samt projekteringen i første 
halvår af 2006 at rådgive den af Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsatte Styregruppe (herefter kal-
det ”Styregruppen”) med hensyn til forskellige aspekter ved en eventuel vandstandshævning i projektområdet. Dette 
kan blandt andet dreje sig om følgende aspekter: 

 
• Tekniske løsninger,  
• Naturmæssige forhold, 
• Kulturhistoriske forhold, 
• Geografiske forhold,  
• Adgangsforhold for offentligheden,  
• Anvendelse af arealerne,  
• Langsigtede plejeplaner, 
• Juridiske forhold 

 
Denne liste er ikke udtømmende og kan udvides efter såvel Følgegruppens som Skov- og Naturstyrelsen og Kultu-
rarvsstyrelsens ønske. 
 
§ 7. Følgegruppens arbejde tilrettelægges med henblik på en tæt koordinering med projekteringsarbejdet, som 
Skov- og Naturstyrelsen varetager. Følgegruppen ophører ved afslutningen af projekteringen, som er sat til som-
merferien 2006. Præcis dato aftales nærmere. 
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§ 8. De enkelte repræsentanter skal sikre, at de holdninger og indstillinger de tager i arbejdet er i overensstemmel-
se med den pågældende organisations/organs/interessentgruppes holdning og indstilling. 
 
Rapportering 
§ 9. Følgegruppen skal som led i sit virke give regelmæssig afrapportering til Styregruppen om sine indstillinger 
og møder. Følgegruppens arbejde skal kunne følges på Internettet. Referater fra møder, indstillinger med videre, 
vil blive lagt ud på projektets hjemmeside, som administreres af Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Beslutningstagning 
§ 10. Følgegruppen er i udgangspunktet ikke et beslutningstagende organ. Der kan gives fælles indstillinger i det 
omfang der kan opnås enighed herom, men det skal sikres, at de individuelle organisationers holdning fremkom-
mer klart således, at dette også kan blive reflekteret i den løbende og endelige afrapportering. 
 
Sekretariat 
§ 11. Skov- og Naturstyrelsen varetager sekretariatsfunktion for Følgegruppen. Sekretariatet deltager i Følgegrup-
pens møder.  
 
Mødeafholdelse 
§ 12. Følgegruppen fastsætter selv sine møder. Formanden leder møderne. Ekstraordinære møder kan indkaldes på 
Formandens foranledning, eller når mindst 2 medlemmer fremsætter begrundet skriftligt ønske herom. 
 
§13 Følgegruppen vil desuden afholde møder med Styregruppen eller repræsentanter fra denne. 

 
 
Bilag 1 
Beskrivelse af fire scenarier til konsekvensanalyse af forskellige grader af vandstandshævning 
Alle scenarierne baserer sig på opstillingen i rapporten ”Åmosen -Vestsjællands Grønne Hjerte”, som opererer med 
13 ”delprojekter”. Alle delprojekterne opererer med forskellige former for indgreb men kun delprojekt 13 opererer 
med stryg i Åmosen. 
 
Scenarie 1: Delprojekt 1-10 realiseres adskilt, men samtidigt (Ingen opstemninger). 
 
Scenarie 2:  Delprojekt 13 (Opstemning af Åmosen Å til  kote 23 vest for Verup mose) + delprojekt 1-10 realiseres 
adskilt med samtidigt. (1 opstemning Åmose Åen) 
 
Scenarie 3: Delprojekt 13 + stryg ved Magleørevlen kote 23,75  under forudsætning af, at Undløse stryget ikke over-
skrides ( 2 opstemninger i Åmose Åen). 
 
Scenarie 4: Delprojekt 13 (Opstemning af Åmose Å til kote 23 vest for Verup Mose) + stryg ved Magleørevlen kote 
24 (2 opstemninger i Åmose Å). 
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Appendiks C 

Følgegruppemøde den 8. februar 2006 
Referat af Følgegruppemøde 
 
Dato:  08. februar 2006 
Tid:  19:00 – 22:50 
Sted: Stenlille hallens mødelokale 
 
Deltagere: 
 
Sussi Neergaard (SUN) Foreningen til bevarelse naturen i den østlige del af Åmosen (FTB) 
Morten Olesen (MOO) Vestsjællands amt 
Annica Granstrøm (ANG) Jernløse kommune 
Morten Rolsted (MOR) Skov- og Naturstyrelsen (referent) 
Niels Wickman (NIW) Det Regionale Museumsråd 
Anders Fischer (ANF) Kulturarvsstyrelsen 
Arne Hastrup  (ARH) Danmarks Naturfredningsforening 
Karsten Vig Jensen (KVJ) Nordvestsjællands Landboforening 
Flemming Larsen (FLL) Friluftsrådet 
Arne Jørgensen (ARJ) Skov- og Naturstyrelsen (Mødeleder) 
 
Fraværende med afbud: 
 
Kjeld Hansen Vestsjællands amt (Morten Olesen deltog på amtets vegne) 
Kjeld Braun  Stenlille Kommune (Annica Granstrøm deltog på kommunernes vegne) 
 
Fraværende uden afbud: 
 
Sjællandske Familielandbrug  Organisationen havde grundet sygdom og andre problemer haft 

vanskeligheder med at udpege en repræsentant. Dog har organisati-
onen tilkendegivet sin positive interesse i at deltage i Følgegruppen 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst 
a. Forventninger til gruppen 
 

2. Proceduremæssige forhold 
a. Afholdelse af udgifter i forbindelse med gruppens arbejde 
b. Mødeklima 
c. Drøftelse af Følgegruppens reelle indflydelse 
d. Beslutninger og udtalelser 
e. Presse 
f. Indkaldelser til møder i følgegruppen, - herunder fast punkt på dagsordenen. Opfølgning på Føl-

gegruppens forslag til Styregruppen 
g. Referater 
 

3. Gruppens medlemmers forventning (kort indlæg fra hvert medlem) 
 
4. Valg af Formand for Følgegruppen, samt eventuelt Næstformand og Suppleant 

 
5. Drøftelse af eventuelt yderligere Lodsejerrepræsentant 

 
6. Tidsplan frem til juni 2006  

a. Overordnet tidsplan (Bilag: Tidsplan) 
b. Lodsejernes krav til undersøgelser og dokumentation (Bilag: Situationsanalyse) 
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c. Lodsejernes ønsker til naturgenopretning i den østlige del af Åmosen (Bilag: Situationsanalyse) 
d. Lodsejernes forslag til mest natur for naturgenopretningsmidlerne (Bilag: Situationsanalyse) 
e. Møder for følgegruppen (herunder indkaldelse, afholdelse og afrapportering og Styregruppens del-

tagelse i møderne) 
f. Lodsejeres og andre interessegruppers involvering 
 

7. Gennemgang af og forslag til rapportens opbygning 
 
8. Dato for næste møde 

 
9. Eventuelt 

a. Ajourføring af ejendomsfortegnelse og matrikelkort 
b. Pressekontakt efter mødet 

 
Ad. 1: Velkomst 
 
 
ARJ: 

- Følgegruppen er et selvstændigt organ. Med repræsentanter fra 8 forskellige organisationer. 
Skitseprojektets styregruppe, som består af repræsentanter fra Skov- og Naturstyrelsen og Kul-
turarvsstyrelsen er ansvarlig for projektet. Det er meningen at Følgegruppen skal komme med 
input til styregruppen med hensyn til Skitseprojektet. Følgegruppen skal konstituere sig selv og 
det bliver Formanden, som skal lede de fremtidige møder. Under aftenens møde vil Styregrup-
pen dog nok komme en del på banen. 

- Forslag til yderligere dagsordenspunkter fra Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del 
af Åmosen er taget ind under de respektive punkter. 

- Ingen andre kommentarer til dagsordenen 
 
Ad. 1.a. Forventninger til gruppen 
 
ARJ  

- En del af dette er at læse af kommissoriet 
- Skov- og Naturstyrelsen (SNS) og Kulturarvsstyrelsen (KUAS) håber på en god og konstruktiv 

dialog og samarbejde 
- SNS og KUAS håber på forståelse og respekt for de enkelte organisationers synspunkter blandt 

Følgegruppens medlemmer  
- Det drejer sig om at få belyst så mange af sagens synspunkter som muligt. Mange af de syns-

punkter vil SNS/KUAS ikke være opmærksomme på og mange skal bøjes ind mod hinanden. 
Overordnet drejer det sig om at få sagen så klart belyst som overhovedet muligt, for at kunne 
komme frem til så godt et resultat som muligt. 

 
Ad. 2: Proceduremæssige forhold 
 
2.a Afholdelse af udgifter i forbindelse med gruppens arbejde 
 

- Skov- og Naturstyrelsen betaler de nødvendige omkostninger til mødeaktiviteter og lignende. 
Også udgifter til eventuelle rimelige ekskursioner og lignende kan blive dækket 

 
2.b Mødeklima 

- Klimaet bør være præget af respekt for hinandens synspunkter og at man taler pænt til hinan-
den. Man må ikke lade personlige uoverensstemmelser overskygge det faglige: ”Gå efter bol-
den i stedet for manden”. 

 
2.c Drøftelse af Følgegruppens reelle indflydelse 
 
SUN 

- Hvilken reel indflydelse har Følgegruppen. Hvad er kompetence og ansvar og hvad ligger der i 
begrebet ”rådgivende” 
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MOR 
- De øvrige deltagere tilsluttede sig spørgsmålet fra SUN 
 
- Gruppen er, som der står i Kommissoriet, rådgivende. Den reelle indflydelse ligger dels i at 

SNS og KUAS viser at de tager Følgegruppens indstillinger, udtalelser og forslag alvorligt, dels 
i Gruppen er aktiv og kommer med så meget input som overhovedet muligt naturligvis under 
henyntagen til det begrænsede tidsrum (5 måneder red.) der er til rådighed. 

 
FLL 

- Gruppen må erkende at den er del af en demokratisk proces, hvor dens indstillinger bliver taget 
op af Styregruppen som i sidste ende overlader ansvaret til politikernes beslutning 

 
KVJ 

- Det er stadig nødvendigt klart at skitsere forskellen mellem de to projekter (”Åmosen – Vest-
sjællands Grønne Hjerte” og ”Naturpark Åmosen – Tissø”. Red. ) 

 
ARJ 

- Det er i udgangspunktet rapporten fra 2001: ”Åmosen – Vestsjællands Grønne Hjerte”, ar-
bejdsopgaven drejer sig om. Det er ud fra denne vi har fået til opdrag at lave skitseprojektet 

- Det drejer sig om at have en proces, hvor de mange gode interesser bliver tilgodeset uden, at 
man mister hovedsigtet med arbejdet. Hovedsigtet må ikke tabes! 

 
2.d Beslutninger og udtalelser 
 
ARJ 

- Håber på enstemmige forslag, udtalelser og beslutninger. Hvis dette ikke er muligt, må mindre-
tallets holdning klart fremgå 

 
2.e Presse 

- Alle har ret til at udtale sig, men det er Formanden for Følgegruppen, som bør udtale sig på 
vegne af gruppen med hensyn til overordnede emner. Medlemmerne bør kun udtale sig på veg-
ne af sin egen organisation og ikke på vegne af andres. Følge gruppens medlemmer bør kunne 
udtale sig og få skabt så megen åbenhed om projektet som muligt. Arbejdet skal desuden forgå 
med respekt for mindretallene. 

 
2.f. Indkaldelser til møder i følgegruppen, - herunder fast punkt på dagsordenen: Opfølgning på Følgegrup-
pens forslag til Styregruppen  
og  
2.g Referater 
 

- Punkt 6.e (Møder for følgegruppen (herunder indkaldelse, afholdelse og afrapportering og Sty-
regruppens deltagelse i møderne) blev også drøftet under dette punkt. 

- Referatet vil blive kortfattet og kun trække hovedpunkterne op. Det blev accepteret af alle del-
tagere at der ikke vil blive tale om ordret referat. 

- Når referatet er færdigskrevet, vil det blive cirkuleret til medlemmerne, som har to dage til at 
komme med kommentarer/rettelser 

- Mødeindkaldelse og dagsorden vil blive sendt ud senest 5 dage før mødets afholdelse(via 
email) 

- Forslag til dagsordenen skal være Morten Rolsted i hænde senest to dage før mødet 
- Der vil både blive holdt rutinemæssige møder, som vil foregå i mødelokale om aftenen. 
- Desuden vil der være andre aktiviteter fx ekskursioner i såvel Åmosen som udenfor projektom-

rådet 
- Diskussion af Styregruppens medlemmers deltagelse i Følgegruppens møder: Det er vigtigt, at 

eventuel deltagelse ikke opfattes som et forsøg på at omklamre Følgegruppen, men deltagelse 
kan positivt opfattes som en fordel for gruppen, idet spørgsmål direkte kan rettes til Styregrup-
pens medlemmer.  

- Fast punkt på dagsordenen vil desuden blive ”Opfølgning på følgegruppens forslag til Styre-
gruppen”. 
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- Styregruppens medlemmer kan altid deltage som observatører og vil lejlighedsvis blive ind-
kaldt direkte til møderne 

 
Ad. 3 Gruppens medlemmers forventning (kort indlæg fra hvert medlem) 
 
FLL  

Friluftsrådet vil forsøge at komme med konstruktive forslag, som kan forbedre naturindholdet og 
forbedre indholdet for friluftslivet i form af adgang, formidling observationsmuligheder og parke-
ringspladser. Håber på at der skabes et samarbejde med lodsejerne i de berørte områder. Frem for alt 
at der skabes resultater, der kan arbejdes videre med 

 
KVJ  

Landbruget er naturligvis interesseret i mere natur. Dog må tiltag ske under præmisser, som tilgode-
ser landbrugets interesser. Dette vil være afgørende for de videre indstillinger til Landboforeningen 
vedrørende projektet. Landboforeningen vil arbejde konstruktivt i projektet 

 
ARH  

Arne Hastrup er valgt som repræsentant til Følgegruppen og Søren Krag er suppleant. Danmarks 
Naturfredningsforening har selv internt nedsat en følgegruppe for at følge arbejdet. Det væsentlige 
er, at der er tale om et nationalt projekt, begrundet i store arkæologiske interesser, og med store na-
turmæssige interesser. DN vil bidrage til arbejdet med konstruktive forslag. 

 
NIW  

Der er store kulturhistoriske bevarings og formidlingsinteresser i området. Dette kan være proble-
matisk i forhold til andre interesser, men Det Regionale Museumsråd vil forsøge at arbejde kon-
struktivt. 

 
ANG  

Det drejer sig om at få Åmosen på landkortet til gavn for turisme, udflytning fra byerne. Desuden er 
adgang til området for andre end dem med særskilte interesser vigtig. Politisk er der dog mindre in-
teresse, i det mindste i Jernløse kommune for projektet, hvorledes det forholder sig fx i Stenlille 
kommune kan jeg ikke udtale mig om. Derfor bør også følgegruppens medlemmer gå ud og snakke 
med politikerne for at vække deres interesse for projektet. 

 
MOO  

Kjeld Hansen glæder sig meget til at deltage og vil være engageret i arbejdet. Han har desuden en 
del af æren for hvad der sker og allerede er sket med naturgenopretning i området, jf. den million 
Kr. der er afsat til formålet 

 
SUN  

Jeg sidder her ikke for at få nye venner, for at pleje nyttige netværk eller for at få en plads i historie-
bogen, men fordi mine naboer, dem jeg dyrker idræt med i den lokale idrætsforening, dem jeg hand-
ler hos, og sammen med i den lokale Brugs, dem der hjælper mig, og som jeg hjælper når der er be-
hov, har bedt mig sørge for at de ikke skal flytte fra deres hjem og det liv vi har derude i mosen. Det 
er et stort ansvar, og et jeg helst havde været foruden, men de bad mig påtage mig det, fordi de men-
te at jeg ville være den bedste til det. Den tillid vil jeg gøre alt for ikke at svigte. De regner med at 
jeg, udover at kæmpe for deres hjem, også vil komme tilbage og fortælle dem hvem, i kommunal- 
og regionalpolitik der støttede deres sag og således fortjener deres stemme, hvilke landboforeninger 
der varetog deres interesser og derfor skal have deres medlemskab og hvilke interesseorganisationer 
der forstod at menneskers liv er mere værd døde ting, og derfor skal have deres støtte. Morten Rol-
sted sagde, sidst vi mødtes, at han håbede dette ikke blev personligt. Det har jeg grinet af lige siden, 
fordi det afspejler, jeres manglende forståelse for hvad det her handler om for lodsejerne. Det har 
været personligt lige siden den første tanke blev tænkt i det første vandstandshævningsprojekt. Så 
personligt som det overhovedet kan blive! Dette er måske for jer en upersonlig, akademisk ekser-
cits, men for os er det vore hjem og liv der står på spil. 
Og ja, vi bliver ”personlige” når vi skal forsvare det mod mennesker der synes det kunne være spas 
at få en enorm vandstandshævning…vel at mærke meget langt fra hvor de selv bor, så deres hjem 
og liv ikke bliver truet! 
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Jeg har med vilje ikke gjort mig nogen forventninger, men jeg håber at vi, i denne gruppe, er dem 
der sørger for at få mest mulig natur for naturgenopretningsmidlerne…med udgangspunkt i lods-
ejernes ønsker for deres ejendom! 
 

 
Ad. 4. Valg af Formand for Følgegruppen, samt eventuelt Næstformand og Suppleant 
  
 

- Kjeld Hansen kunne desværre ikke være til stede. Da formanden skulle findes blandt medlem-
merne fra amt eller kommune havde Kjeld Hansen og Kjeld Braun aftalt at valget tilfaldt Kjeld 
Hansen. Dele af en skrivelse fra Kjeld Hansen blev læst op. 

- Valget af Kjeld Hansen blev enstemmigt vedtaget dog med den bemærkning fra FTB at for-
eningen fandt det amputeret at vælge en Formand, som ikke var til stede og at valget burde ha-
ve været udsat. 

- Det blev besluttet ikke at udnævne Næstformand og suppleant 
 
ANG  

I fald Kjeld Braun ikke kan komme til et møde, aftaler kommunerne hvem der kommer i stedet.   
 
  
Ad. 5 Drøftelse af eventuelt yderligere Lodsejerrepræsentant 
 

- Udtræk af diskussionen: 
o Problematisk at sikre at et yderligere medlem repræsenterer en gruppe af mennesker, 

på samme måde som FTB 
o Lodsejerne kan hævdes at være repræsenteret gennem FTB, Landboforening, Familie-

brug, kommuner osv. 
o Der er stor interesse, men langt fra alle folk er medlem af FTB, da interesserne også er 

mangeartede.  
o Hvorledes involveres folk aktivt? Der er forskel på at være informeret og involveret, 

men borgeren har også selv pligt til at involvere sig.  
o Der blev henvist til arbejdet med at involvere folk fra Naturparksarbejdet i Nordsjæl-

land og desuden foreslået at oprette et debatforum på hjemmesiden. Sidstnævnte kan 
dog ikke være erstatning for andre metoder der involverer borgerne. 

- Indtil videre inddrages ikke et yderligere medlem. Punktet kan diskuteres videre under For-
mandens ledelse. Hvis en repræsentativ gruppe af lodsejere sammen kan finde frem til at ind-
stille en repræsentant, som repræsenterer et betydeligt antal lodsejere, kan Følgegruppen tage 
dette op på et kommende møde. Dog bør formanden komme ind over dette punkt 

SUN 
- Foreningen indstiller at sommerhusejer Henrik Bundgaard, grundet sit engagement i debatten 

om forprojekteringen, inviteres til at sidde i følgegruppen som lodsejerrepræsentant for som-
merhusejerne i området. Såfremt Skov- og Naturstyrelsen insisterer på foreningsrepræsentant-
skab, indstiller Foreningen at Assentorp Ride- og Kørelaug, som via sine vedtægters formål er 
forankret i området, inviteres til at udpege en repræsentant til følgegruppen. Foreningens repræ-
sentant er uenig i Følgegruppens beslutning om ikke at søge yderligere lodsejerrepræsentation i 
Følgegruppen, idet Foreningen ikke finder at de nuværende medlemmer er repræsentative for 
lodsejerne i den østlige del af Åmosen. 

 
Ad. 6 Tidsplan frem til juni 2006 
 
6.a Overordnet tidsplan (Bilag: Tidsplan) 
 

- Den tentative Tidsplan (bilag 1) blev gennemgået, med opdeling af arbejdet i faser, hvor det er 
tanken at konsulenten løbende afrapporterer således, at Følgegruppen og interessenterne løben-
de bliver informeret og involveret og løbende kan danne sig en et billede af og en mening om 
konsekvenserne af projektet.  
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- Herunder blev mulighederne for at involvere interessenterne igen diskuteret. Der er et stort be-
hov for at bringe disse på banen for at kunne tage en beslutning, som også er baseret på deres 
holdning. Forslag fra diskussionen inkluderede 

o Brug af pressemedarbejder 
o Aktiv opsøgning fra Følgegruppens side – mindre aktiviteter, hvor projektet direkte 

diskuteres med folk – besøg hos lodsejere – arrangement af ”Åmosens dag” 
o Visualisering 

 
- Det er ikke nok med kun generel information - folk vil vide hvilke konsekvenser projektet har 

for dem personligt. Eventuel information skal søges rettet mod dette. 
ANG 

- Det er muligt for folk at forholde sig til naturindholdet, men mere problematisk at forholde sig 
til kulturhistorien. Kulturarvsstyrelsen står foran en udfordring med at formidle dette. 

 
KVJ 

- Der er behov for afklaring af hvordan myndighederne vægter natur, kulturhistorie og arkæologi 
 
 
ARJ 

- Myndighederne vægter begge dele. Det vil sige sikring af kulturarven samtidig med at man 
gavner naturen og også tilgodeser friluftslivet 

 
ANF 

- Natur er let at konkretisere – ”habitat”, ”rødlistearter”etc. Det er mere vanskeligt med kulturhi-
storien og korrekt at der foreligger en udfordring er. Gode forslag til hvad der er væsentligt at få 
med modtages gerne. 

 
SUN 

- Området er ikke undersøgt siden 1982. Det er meget dristigt at arbejde med en fem måneders 
plan, når der er behov for aktuelle undersøgelser 

 
MOO 

- Amtet har indgående viden, som naturligvis stilles til rådighed. Dette drejer sig både om viden 
vedrørende interessante arter og juridisk interessante arter (fx rødlistearter). Dog findes der ikke 
indgående viden på den enkelte ejendoms niveau. 

 
ARH 

- Der har fundet en voldsom naturødelæggelse sted i området. En vandstandshævning vil medfø-
re en dynamik i retning af meget større biologisk mangfold. Der er mere/ny natur og flere arter 
på arealer, hvor der er sket en naturgenopretning 

 
KVJ 

- Det bør nævnes, at laserskanningen vil omfatte væsentlige naboområder, for at kunne vurdere 
konsekvenserne for disse (opmålingsområde ca. 4500 ha Red) 

 
ARH 

- Der er behov for kvalificeret viden om afstrømningsforhold 
 
MOO 

- Den viden amtet ligger inde med i denne henseende vil blive delt 
 
6.b Lodsejernes krav til undersøgelser og dokumentation (Bilag: Situationsanalyse) 
 
SUN 

- Der foreligger ikke nogen viden hos myndighederne om hvilke arter der findes i området.   
Denne viden findes hos lodsejerne, som har deres dagligdag i området. Det er nødvendigt med 
yderligere analyser for at kunne vurdere hvilke arter der findes og hvilke typer natur man er i 
færd med at ødelægge. 
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UTRÆK AF DISKUSSIONEN 

- Der foreligger forskellige registreringer, men yderligere analyser kan komme på tale.  
- Nødvendigvis vil der komme et skift i naturtyperne 
- Der vil sandsynligvis også skulle ske en afvejning af arter mod hinanden. 
- Nogen arter vil gå frem, andre arter vil gå tilbage 

 
AFI 

- For at sikre dette kan en biolog komme ud og besøge lodsejere, som oplyser at de har sjældne 
arter på deres ejendom og gå gennem deres matrikler med dem 

 
Forslaget fik tilslutning fra alle deltagere. Interesserede lodsejere kan kontakte Morten Rolsted, 
som vil formidle kontakt til biolog(er). 

 
6.c Lodsejernes ønsker til naturgenopretning i den østlige del af Åmosen (Bilag: Situationsanalyse) 
 
SUN 

- FTB er bange for at myndighederne er i gang med en vandstandshævning uden at have gjort sig 
de uoverskuelige konsekvenser klart. Folk i området er interesserede i natur og naturgenopret-
ning, men de vil ikke druknes eller fratages retten til deres jord. 

 
KONKLUSION 

- Emnet blev diskuteret og der var enighed om, at det er netop derfor vi er her. Følgegruppen og 
skitseprojektet er netop blevet sat i værk, for at kunne analysere og vurdere konsekvenserne af 
en vandstandshævning. 

 
6.d Lodsejernes forslag til mest natur for naturgenopretningsmidlerne (Bilag: Situationsanalyse)  

- Blev diskuteret under punkt 7 
 

 
Ad. 7 Gennemgamg af og forslag til rapportens opbygning 
 

- Forslaget til rapportens opbygning blev gennemgået og mange forslag blev modtaget. Forslage-
ne og de forslag der var sendt fra FTB, vil blive forsøgt indarbejdet i rapportens opbygning. En 
revideret udgave af rapportens foreslåede opbygning vil snarest blive cirkuleret.  

 
KVJ  

- I forbindelse med muligheden for at undersøge interessenternes holdning til scenarierne, burde 
det overvejes at bevæbne sig med en flok studerende fra Landbohøjskolen, som kan besøge folk 
for at få deres udmeldinger 

 
- Forslaget fik tilslutning fra alle deltagerne og vil blive fulgt op på af Morten Rolsted 

 
Ad. 8 Dato for næste møde 
 
 Næste møde: 9. marts, klokken 19:00 i Hvidebæk 
 
Ad. 9 Eventuelt 
 
9.a Ajourføring af ejendomsfortegnelse og matrikeltkort 
ARJ  

- Skov- og Naturstyrelsen har forsøgt at få så opdaterede opgørelser over lodsejerne og deres 
adresser. Hvis nogen af gruppens medlemmer skulle møde nogen, som ikke er inkluderet på li-
sten, bedes de give os et praj 

 
9.b Pressekontakt efter mødet 

- Pressekontakt: Kjeld Hansen og Morten Rolsted kontakter pressen og orienterer 
om de fremskridt der er sket og status og hvad der skal ske fremover 
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Appendiks D 

Følgegruppemøde den 9. marts 2006 

Følgegruppemøde 
Sted: Hvidebæk rådhus  
Tid: 1900 - 2130  
 
Deltagere: 
 
Kjeld Hansen (Formand) Vestsjællands amt 
Sussi Neergaard (SUN) Foreningen til bevarelse naturen i den østlige    

del af Åmosen (FTB) 
Niels Wickman (NW) Det Regionale Museumsråd 
Arne Hastrup  (AH) Danmarks Naturfredningsforening 
Karsten Vig Jensen (KVJ) Nordvestsjællands Landboforening 
Flemming Larsen (FL) Friluftsrådet 
Peter Christensen (PC) Sjællandske Familielandbrug  
 
Morten Rolsted (MRO) Skov- og Naturstyrelsen (referent) 
 
Fraværende med afbud: 
Kjeld Braun   
 
Tilstede som oberservatør fra Styregruppen 
Anders Fischer (AFI) Kulturarvsstyrelsen 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde - herunder procedure for fremtidig godkendelse af referat.  
 
3. Meddelelser og siden sidst (maks. 5 min pr. deltager)  

3.a Formanden  
3.b Nordvestsjællands Landboforening  
3.c Sjællandske Familielandbrug  
3.d Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen  
3.e Kommunerne  
3.f Friluftsrådet  
3.g Danmarks Naturfredningsforening  
3.h Det Regionale Museumsråd 
3.i  Styregruppen 

 
4. Følgegruppens sammensætning  

- Indstilling i forbindelse med inddragelse af sommerhus- og frijordejere i følgegruppen.  
(Morten Rolsted redegør under mødet for det arbejde der er pågået, og der udsendes en skriftlig indstilling til 
følgegruppen i forbindelse med denne dagsordnen). 

 
5. Fremlæggelse af samlet projektplan for følgegruppens arbejde frem til juni 2006.  
 
6. Medlemmernes forpligtelse og engagement i forhold til egen valggruppe - herunder tilgang af referater til føl-

gegruppens projektleder.  
 

7. Oplysning om projektet til en større kreds ud over de mennesker der bor i området 

 
8. Mødekalender:  
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a. Møder for Følgegruppen 
 

• Onsdag den 5. april 2006 kl. 1900 - sted tilgår  
• Torsdag den 4. maj 2006 kl. 1900 - sted tilgår  
• Torsdag den 1. juni 2006 kl. 1900 - sted tilgår  
 

Mødernes hovedtema er borgerinddragelse og de faglige redegørelser.  
 
• Besigtigelse af Østlige del af Åmosen - forslag den søndag den 23. april kl. 1200 - mødested tilgår.  
• Besigtigelse af vådgøringsprojekt ved den nedlagte Flyvestation Avnø, mellem Næstved og Vordingborg.  

Dette kræver yderligere aftaler med naturvejleder mv. fra Storstrøms amt.  
 

b. Møder med direkte borgerinddragelse, herunder indsamling af lodsejerholdninger 
- ved Morten Rolsted 

 
c. Regler for kompensation i forbindelse med mødedeltagelse (kørsel og diæt).  

Morten Rolsted orienterer, feed back om man kompenseres via foreninger eller andet.  
 

9. Pressemeddelelse for mødet  
 
10. Eventuelt  
 
 
Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
KH: Er der nogen kommentarer til dagsordenen 
 
SUN:  Foreningen undrer sig over en dagsorden der intet har med naturgenopretning at gøre. Hvornår skal 

følgegruppen begynde at arbejde, og forholde sig til konkrete forslag og problemstillinger, dels fra 
”Vestsjællands Grønne Hjerte” og dels fra situationsanalysen udfærdiget af Foreningen til bevarelse 
af naturen i den østlige del af Åmosen? 
Eller er denne følgegruppe kun sat i verden for at opfylde formalia og legitimere den lovede bor-
ger/lodsejerinddragelsen? 

 
KH:  Der er ikke noget konkret at arbejde med lige nu, hvilket skyldes forskellige forhold, som vil blive 

diskuteret på mødet. 
 
MRO: Det er rigtigt, at vi gerne skulle have været mere i gang med arbejdet nu. Der er forskellige årsager 

til at arbejdet skrider frem som nu. Jeg vil gerne have lov til at vende tilbage til dette under senere 
punkter. 

 
AH: Optagelsen af yderligere medlem blev diskuteret sidst. Dette er et overordnet nationalt projekt og 

lodsejerne er rigeligt demokratisk repræsenteret qua 2 landboforeninger og Foreningen til bevarelse 
af naturen i den østlige del af Åmosen 

 
KH: Det er væsentligt at sommerhusejerne og andre bliver repræsenteret, da de har meget på spil i dette. 

Derfor er dette taget med på dagsordenen. 
 
Ingen yderligere kommentarer 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde - herunder procedure for fremtidig godkendelse af referat.  
SUN: Referatet indeholder ikke Flemming Larsens afsluttende bemærkning, da han fremkom med sine 

forventninger på første følgegruppemøde. Der sagde han "og så skal det lykkes i denne omgang", en 
udtalelse som jeg skrev ordret ned, og som jeg absolut mener skal føres til referat, idet den udtryk-
ker Friluftsrådets forståelse af sammenhængen mellem denne forprojektering og andre vandstands-
hævningsprojekter i området.  
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Det blev besluttet at tage dette punkt med i referatet  
 
MRO: Uanset at jeg anerkender ideen med at referatet skrives under på mødet, mener jeg ikke at det er 

muligt for mig under mødet at fremstille et referat, som er parat til at blive læst op og underskrevet. 
Jeg foretrækker derfor at vi gør som gjorde første gang. 

 
KVJ: Der bør gives en passende periode til, at folk kan læse og svare på referatet 
 
NW: Jeg havde ikke mulighed for at give kommentarer til sidste referat, da dette kom forsinket. 
 
SUN: Jeg gør opmærksom på at jeg under ingen omstændigheder underskriver et tentativt referat på et 

bilag, idet medlemmer af Foreningen tidligere i disse projekter er blevet taget til indtægt for uforbe-
holden støtte til projektet, selvom der er udtalt en meget eksplicit modstand. Hvis formanden ønsker 
medlemmernes underskrifter på referatet, må det være på selve det endelige referat, på efterfølgende 
følgegruppemøde. 

 
Det blev besluttet at følge procedurerne som hidtil, hvilket vil sige, at Morten Rolsted cirkulerer referatet snarest 
muligt efter mødet, hvorefter deltagerne får et passende tidsrum til at komme med kommentarer. 
 
 
3. Meddelelser og siden sidst (maks. 5 min pr. deltager)  

3.a Formanden  
KH Jeg er politiker og lægmand i sager som disse. Derfor har jeg mulighed for at anvende embedsmænd 

som bisidder i møder som dette. Vestsjællands amt har lavet en del arbejde i forbindelse med Åmo-
sen og derfor var Morten Olesen inviteret. For ikke at skabe konflikt udelades dette dog og det er 
ikke meningen at der skal diskuteres hvem som skal deltage og hvem ikke.  

 
 Spørgsmål til amtet vil herefter blive rettet til Morten Rolsted, som vil bringe dem videre til amtet.  

 
3.b Nordvestsjællands Landboforening  
KVJ De tre landboforeninger i området (Sorø/Slagelse, Skælskør og Nordvestsjælland) er ved at beslutte 

om de skal gå sammen i en forening. I givet fald at dette accepteres, vil den nye bestyrelse tage be-
slutning om hvorvidt den vil deltage i det videre arbejde og hvem der skal repræsentere foreningen 

 
3.c Sjællandske Familielandbrug  
PC Er lodsejer og svineproducent. Betragter arbejdet som værende meget vigtigt og ser frem til at del-

tage i dette. Er først lige blevet valgt som Familiebrugets repræsentant 
 

3.d Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen  
SUN: Først vil jeg sige at det er rart at se at Sjællandske Familielandbrug støtter tanken om at det skal væ-

re lodsejere der sidder som repræsentanter for foreningerne og organisationerne i følgegruppen.  
Dernæst…så vidt jeg kan forstå har denne følgegruppe ved dette mødes afslutning brugt 40% af den 
arbejdstid der er afsat, og vi har endnu ikke på nogen måde arbejdet med naturgenopretning i den 
østlige del af Åmosen. 
Det er beskæmmende for såvel følgegruppen som forprojekteringen at modtage en dagsorden, hvori 
naturgenopretning ikke er nævnt med et eneste ord, men hvor der til gengæld er afsat tid til diskus-
sion om kørselsafregning og dagdiæter. Hvis disse punkter optager de øvrige medlemmer af følge-
gruppen mere end naturgenopretningen i den østlige af Åmosen, vil jeg tillade mig at mene, at de 
organisationer og foreninger de repræsenterer, har udpeget de forkerte til at sidde i følgegruppen. 
Måske skulle de følge Sjællandske Familielandbrugs eksempel og udpege lodsejere? 

 
3.e Kommunerne  

 
Ikke til stede 
 
 
3.f Friluftsrådet  
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FLL Det som er vigtigt er adgangen for friluftslivet. Der er arrangeret møde mellem Morten Rolsted og 
Odsherreds Statsskovdistrikts Vildtkonsulent og bestyrelserne for de to lokale jagtforeninger. Det 
vil blive forsøgt at arrangere lignende møder for andre foreninger. 

 
3.g Danmarks Naturfredningsforening  
AH Repræsenterer medlemmerne, som er organiseret på kommuneplan. Det er de kommunale or-

ganisationers Samråd, som beslutter hvem der skal repræsentere Danmarks Naturfredningsfor-
ening i sager som denne. 

 
Samrådet har nedsat en Følgegruppe, som vil blive indkaldt, når der konkret sker noget i pro-
jektet. 

 
3.h Det Regionale Museumsråd 
NW Museerne har arbejdet med området i mange år og håber på, at det nu bliver til noget. Der mangler 

et konkret grundlag at arbejde på. Kunne godt tænke sig at amtets embedsmænd kunne deltage 
grundet den faglige og tekniske viden, som sidder der. 

 
3.i  Styregruppen 
MRO Styregruppen ville også meget gerne havet været længere fremme med arbejdet nu. Vi har holdt et 

møde, hvor vi diskuterede hvad vores rolle er. Vi blev enige om at denne er dels at være ansvarlige 
for projektet opad, sørge for fremdrift i projektet, så der inden for den afsatte tidsramme søges udar-
bejdet et fremkommeligt projekt, der tilgodeser natur-, kultur- og friluftsmæssige interesser. Afvejer 
forskellige scenarier mod hinanden, herunder med lodsejermæssige hensyn og er ansvarlige overfor 
følgegruppen således at vi tager de indspil den kommer med alvorligt og ind i afvejningerne. 
Desuden diskuterede vi yderligere punkter som bør analyseres og kom frem til følgende: 
• Konsekvenser af vandstandsstigning i Åmose Åens opland. 
• Vandstandshævningens påvirkning af og på grundvandsmagasinerne  
• Mulighed for at ”hakke af” om kulturarven gavnes eller skades under de forskellige scenarier. 

Parametre nævnt herunder er vandstand og gennemsivning. Andre parametre bør undersøges 
 

Næste styregruppemøde er fastsat til 6. april.  
 
Udtræk af den efterfølgende diskussion: 
 
KVJ For at hjælpe Morten Rolsted med arbejdet med at skrive referat, foreslås det at Skov- og Natursty-

relsen indkøber en diktafon til ham. 
  
 Forslaget blev tilsluttet af alle deltagere. Morten Rolsted sørger for anskaffelse af en diktafon 
 
SUN: Vil gerne have uddybet punktet nævnt af Morten Rolsted om arkæologi  hvorvidt arkæologien gav-

nes elller skades under de forskellige scenarier. 
 
AFI: Alt andet lige er mere vand gavnligt for kulturhistorien, men kun hvis der er tale om stillestående 

vand. Desuden vil større anlægsarbejder i forbindelse med projektet, hvis sådanne skal gennemføres 
kunne skade arkæologiske fund. 

 
Hovedtræk af den yderligere diskussion 
Der skal fagligt belæg og eksakt viden om konsekvenserne af scenarierne på lodsejerne med videre fx vil forekom-
sten af lerjord have stor indflydelse på vandets reaktion. Der foreligger megen sagkundskab i amtet vedrørende 
grundvandsforhold og lignende. Der er behov for materiale der behandler problemstillingen seriøst. Problemet ses 
klart ved fredningen i Kongemosen som ikke har udviklet sig helt som forventet. 

 
4. Følgegruppens sammensætning  

- Indstilling i forbindelse med inddragelse af sommerhus- og frijordejere i følgegruppen.  
(Morten Rolsted redegør under mødet for det arbejde der er pågået, og der udsendes en skriftlig indstilling til 
følgegruppen i forbindelse med denne dagsorden). 

 
Indstilling til optagelse af yderligere et medlem i Følgegruppen for Åmosen Vestsjællands Grønne Hjerte 
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”Følgegruppen for skitseprojektet er blevet sammensat jf. et forsøg på at repræsentere hovedgrupperinger af interes-
ser i projektet, herunder kommuner, amt, grønne organisationer og lodsejere. Der er dog blevet rejst indvending 
mod, at en del lodsejere i området ikke er repræsenteret gennem de foreninger som er medlem af følgegruppen. Det-
te blev også diskuteret på Følgegruppens første møde, hvor der ikke blev truffet endelig beslutning i denne henseen-
de.  
På det offentlige møde d. 12. januar d.å. blev det bebudet, at man ville holde et møde med sommerhusejerne for at 
de også kan komme frem med deres specielle holdninger og problemstillinger 
Skov- og Naturstyrelsen har lyttet til den fremsatte kritik og drøftet forholdene med formanden for følgegruppen.  
 
De lodsejere i projektområdet, som hverken er medlem af Landboforeningerne, Familielandbrugene eller Forenin-
gen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen er derfor i brev af 27. februar 2006 blevet indbudt til møde 
torsdag, d. 16. marts kl. 19.00, i Stenlillehallen  
 
Udover at lytte til disse lodsejere, er det ønsket at optage yderligere et medlem fra deres kreds til Følgegruppen, så-
fremt de kan komme til enighed om en person til at repræsentere dem. 
 
Jævnfør ovenstående indstilles det derfor at Følgegruppen vedtager at optagelse af yderligere et medlem til Følge-
gruppen, repræsenterende gruppen af lodsejere, som ikke repræsenteret gennem Landboforeningerne, Familieland-
brugene eller gennem Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen, såfremt denne person udpeges 
på mødet den 16. marts og repræsenterer en bredere kreds af lodsejere.” 
 
 
MRO Efterfølgende er vi blevet gjort opmærksomme på at Foreningen til bevarelse af naturen i den østli-

ge del af Åmosen holder generalforsamling samme dag. Men da de to målgrupper er forskellige, har 
vi ikke fundet det nødvendigt at ændre datoen.  

 
Hovedtræk af synspunkterne nævnt af de tilstedeværende 
SUN Er selv Frijordsejer. Kan godt forstå at folk vil have mulighed for at vælge hvilket møde de vil gå 

til. De skal have lov til at vælge hvilket arrangement de vil gå til og beslutte sig for hvem der repræ-
sentere dem bedst. 

 
KH Dette er tidspunktet til at komme i gang ikke at diskutere formalia Det vigtigste er lodsejerne. Det er 

dem der bliver berørt af det her, det er derfor dette punkt er taget på dagsordenen. 
 
KVJ Forslaget kan accepteres med det forbehold at vedkommende repræsenterer et bagland. Hvis det 

viser sig at en given person ageren ikke er jævnfør baglandets holdninger, må vedkommende træde 
ud igen. 

 
AH Forbehold over for hvor mange der sidder i Følgegruppen, jf. udtalelse under punkt 1 vedr. hvor 

mange lodsejere der skal sidde i Følgegruppen 
 
FLL Folk vil blive gavnet af at komme til møder, mere end af at sidde i en følgegruppe. 
 
Afstemning:  For: 5 (KH, NW, PC, SUN, KVJ)  

Imod:  2 (AH, FL) 
 
Indstillingen vedtaget 

 
SUN Hvad foreligger der af skriftligt materiale vedrørende problemstillinger i forbindelse med Åmosen. 

Det er vigtigt at få delt dette. 
  
 Morten Rolsted vil prøve at finde frem til relevant materiale 
 
5. Fremlæggelse af samlet projektplan for følgegruppens arbejde frem til juni 2006.  
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MRO Det har ikke været muligt at fremstille en eksakt plan lige nu, da vi af forskellige årsager er lidt for-
sinkede. I stedet kan jeg orientere om status på en række punkter. Vi ville meget gerne have været 
længere på nuværende tidspunkt. 
Status for opmåling/flyskanning 
Den usædvanligt lange vinterperiode giver problemer. Der er problemer på grund af sne, is, vand 
mv. Under disse forhold er det ikke muligt at lave nøjagtige opmålinger, hvilket anses for uforsvar-
ligt. For at få pålidelige opmålinger og dermed sikkerhed i projekteringen er vi derfor nødt til at 
vente indtil vi har bedre forhold. Konsulenten har allerede foretaget terrænbaserede kontrolmålin-
ger, som bruges til at kontrolmåle data fra den flybaserede opmåling. Desuden har vi udvidet opmå-
lingsområdet jf. punkt 3 ovenfor så vi nu opmåler et område fra østkanten af Hesselbjerg mose til 
øst for Ugerløse bro 
Status for konsulentopgave på selve skitseprojekteringen. 
Vi har fået tilbudene ind og er ved at gennemgå detaljerne i dem. Vi kommer hurtigst muligt til at 
beslutte hvem vi vil vælge, men skal eventuelt indhente flere oplysninger, såfremt ikke alle oplys-
ninger er lige sammenlignelige  
Status for biolog besøg 
Jævnfør sidste Følgegruppe møde hvor FTB betvivlede de biologiske registreringer der har fundet 
sted i Åmosen, har vi nu fundet frem til en biolog, som kan komme og besøge lodsejerne og vurdere 
biotoperne på ejendommen i samarbejde med dem. Vedkommende hedder Henrik Jørgensen og ar-
bejder i Skov- og Naturstyrelsens Naturområde. Vi har modtaget henvendelser fra 3 lodsejere og op-
fordrer til at endnu flere skriver sig ind. Budskab må meget gerne spredes. Vi vil prøve at arrangere 
besøg i hold. Henvendelse til biologen sker gennem Morten Rolsted. Naturligvis skal vi have mere 
gang i foråret før der er nogen ide i at vedkommende kommer ud i området.  
Status for Natura2000 registrering 
De Lysåbne naturtyper er registreret og er genstand for opfølgning og overvågning. De skovbevok-
sede typer (mere end 50 % kronedække) vil blive registreret af SNS eller af en konsulent 
Status for ekstra opgaver 
Ud over hvad der blev nævnt ovenfor vil vi identificere specielle problemområder hvor en vand-
standshævning kunne give utilsigtede problemer. Vi vil registrere disse områder og af kældre og an-
dre anlæg inden for disse som er blevet etableret efter dræningen i 1960’erne. Skulle nogen være 
klar over sådanne anlæg vil vi meget gerne høre om dem. 

 
Kommentarer 
NW Med hensyn til biolog besøg: Det er nødvendigt at få et repræsentativt billede af hele området, der-

for er det bedre at få en gennemgang af området i sin helhed 
 
FLL Hvad er formålet med at få en biolog ud i området? 
 
MRO: Formålet er ud fra det ønske som kom op på sidste følgegruppemøde, at tale med de lodsejere, som 

gerne vil have en vurdering af naturen på deres ejendom og registrere de ting, som måtte komme 
frem i denne forbindelse. (Red. Forslaget belv givet af AFI på forudgående Følgegruppemøde) 

 
AH Hvorfor er der valgt en repræsentant fra SNS. Amtets folk har lokalt kendskab og er derfor bedre 

klædt på til opgaven.  
 
SUN: Der foreligger meget viden om flora og pattedyr, men på insekter og padder mv. foreligger der min-

dre viden om forholdene i Åmosen. 
 
AH Der er godt kendskab til alle rødlistearter. En specialist på sommerfugleområdet kan eventuelt være 

Michael Stoltze 
 
PC Velkomment at SNS har taget initiativ til at lade en udefra kommende se på området Vedkommende 

vil muligvis vurdere det med friske øjne. 
 
KH Amtet har ganske gode optegnelser over insekter, padder mv. Dette findes i amtets database vedrø-

rende dette. 
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NW Vedrørende arkæologien er det interessant at se på hele Åmosen – både det vi ved og vi endnu ikke 
har kendskab til 

 
FL Det kunne være interessant med materiale for hvordan området har set ud tidligere. 
 
SUN KMS har materiale om Åmosen i tidligere tider liggende på (www.kms.dk) 

 
Der tilknyttes til referatet også et kort over Åmosen fra 1895. Dette kort vil desuden også blive lagt 
ud på nettet. (red.) 
 

6. Medlemmernes forpligtelse og engagement i forhold til egen valggruppe - herunder tilgang af referater til føl-
gegruppens projektleder.  

 
AH Det er ikke interessant hvordan man kommer frem til et resultat. Derfor vil referater ikke blive til-

gjort tilgængelige, men beslutninger og så videre vil blive delt. 
 
SUN Som repræsentant for Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen, videresender 

jeg samtlige mails jeg modtager, til foreningens bestyrelse. Dagsordner m.v. fremsendes, så besty-
relsesmedlemmerne kan give udtryk for hvad de gerne vil have jeg siger på mødet, dette bliver ind-
føjet og sendt til godkendelse hos bestyrelsen. Efter mødet sender jeg mine indtryk af mødet på 
skrift til bestyrelsen. Disse ”indtryksreferater” vil jeg da meget gerne videresende til projektkoordi-
natoren, forudsat det sker med henblik på offentliggørelse på forprojekteringens hjemmeside. I det 
hele taget ser Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen gerne så meget offent-
lighed som muligt, om såvel Følge- som Styregruppens arbejde i denne forprojektering! 

 
KVJ har endnu ikke haft nogen anledning til at orientere om baglandets repræsentation, da der ikke har 

været noget konkret at forelægge dem med hensyn til projektet 
 
 Der blev ikke taget nogen endelig beslutning i denne henseende 
 

7. Oplysning om projektet til en større kreds ud over de mennesker der bor i området 

FLL Vi glemmer lidt den store kreds af mennesker uden om, som har en stor interesse i hvad der sker i 
området 

 Det er kun rimeligt at orientere til en bredere kreds hvad der er ved at ske. Dette kunne foregå gen-
nem avisindstik i blade etc. 

 
Udtræk af diskussionen 

 Vent med de store kampagner, så længe der ikke er noget konkret at referere. Der skal noget mere 
kød på historierne.  Møder af generel karakter kan være interessante. Et forslag som Åmosens dag 
bør der arbejdes videre på. Der er både behov for at fortælle de historier som er de ”gode historier” 
og at orientere om det tekniske projekt. Herunder bør der også være en afbalanceret præsentation – 
hvad kommer og hvad forsvinder 

 
8. Mødekalender:  
 

8.a. Møder for Følgegruppen 
 

 Mødedatoer for Følgegruppen 
 Tirsdag 4 april klokken 1900 

Tirsdag 9 maj  klokken 1900 
Torsdag 1 juni klokken 1900 

 
Mødernes hovedtema er borgerinddragelse og de faglige redegørelser.  

 
 Besigtigelse af Østlige del af Åmosen - forslag den søndag den 23. april kl. 1200 - mødested tilgår.  
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SUN Foreningen foreslår at Følgegruppen mødes ved søen på det fredede område i Kongemosen, og 
spadserer gennem dele af Åmosen til Garbølle Nørremose, hvor lodsejere vil vise rundt. Turen af-
sluttes på Maglebjerggård, hvor ejerne vil traktere med kaffe og kage. 
 
Program blev foreslået som: Ulkestrup Lyng og tur fra Kongemosen til Garbølle Nørremose, slut-
tende hos Sussi Neergaard. 
 
MRO/AFI vil undersøge mulighederne nærmere. 
MRO sørger for Minibus til 12 personer 

  
 Besigtigelse af vådgøringsprojekt ved den nedlagt Flyvestation Avnø, mellem Næstved og Vordingborg.  

Dette kræver yderligere aftaler med naturvejleder mv. fra Storstrøms amt.  
 

SUN: Hvordan kan besigtigelse af et vådgøringsprojekt i et fredet, kystnært område på nogen måde være 
relevant for denne følgegruppe? Det er ingen sammenligningsværdi mellem en flad strandeng i 
Avnø-projektet og de tiltag der foreslås i Vestsjællands Grønne Hjerte!  
Foreningen foreslår at denne udflugt i stedet konverteres til arbejde med naturgenopretning i Åmo-
sen! 
 
For yderligere tur på Sjælland, blev det foreslået at undersøge mulighederne for Avnø, Nysø, Hol-
megårds mose,Gødstrup Engsø med videre. 
 
MRO/AFI vil undersøge mulighederne nærmere. 
MRO vil sørge for transport med videre. 

 
8.b. Møder med direkte borgerinddragelse, herunder indsamling af lodsejerholdninger 

- ved Morten Rolsted 
 

MRO  Der er behov for metoder der effektivt kan analysere lodsejernes holdninger til projektet.  
 Oprindelig havde vi regnet med først at præsentere dem for to scenarier og efter et stykke tid for de 

sidste to scenarier med hensyn til alle aspekter. Efter noget diskussion har vi besluttet at vi først vil 
præsentere dem for konsekvenserne af vandstandshævningen og eventuelt de andre aspekter vi har 
afdækket. Senere vil vi så præsentere scenarierne med hensyn til alle aspekter.  

 En ide kan være at indsamle lodsejernes holdninger på de offentlige møder via anonyme holdnings-
tilkendegivelser om forskellige temaer. Dette er forsøgt gjort før blandt andet ved Nationalparkpro-
jektet ”Kongernes Nordsjælland”. Der er behov for at Følgegruppen medvirker i dette og blandt an-
det rådgiver om hvorvidt dette er en god ide eller ej. 

 Morten Rolsted vil sende linket til hjemmesiderne for denne undersøgelse for at få Følgegruppe-
medlememrnes indspil. 

 
  
Kommentarer 
  
FL Dette er en anden form for undersøgelse end Kongernes Nordsjælland 
 
KVJ Vi skal have lodsejerinddragelse før vi med god samvittighed kan afholde offentlige møder 
 
KH Lodsejermøderne skal have et konkret indhold 
 
PC Lodsejerne skal have forudgående information om projektets konsekvenser 
 
AFI Der skal være tid til direkte møder med de enkelte lodsejere før et offentligt møde. 
 
NW Jordfordeling kan få det til at glide. Hvis der sker noget på dette område, kan det ændre meget. En 

mulighed er at ekspropriere jf. sager med motorveje og jordfordeling 
 
KVJ Dette er et meget væsentligt punkt 
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PC  Tilsluttede sig dette 
 
NW Styrende myndighed går aktivt ind for at skaffe jord 
 
PC Det er vanskeligt at skaffe jord og mange landmænd er usikre på hvad fremtiden bringer i og med 

de er afhængige af jorden for at kunne opretholde deres produktion 
 
FL Med tiden vil noget dukke op – jf. Skjern Å 
 
MRO:  Skal jeg sende signalet op i systemet, med hensyn til vigtigheden af jordanskaffelse og lignende 

emner? 
 
 Det blev besluttet at, vedrørende afklaring vedrørende jordfordeling skulle afklares og signalet 

om, at det offentlige skulle vise vilje i form af erhvervelser i området, skulle sendes til centralt 
hold. 

 MRO vil sørge for at beskeden sendes videre 
 
 Med hensyn til indsamling af lodsejernes holdninger er der behov for en metode, som både giver 

mulighed for at præsentere og diskutere de enkelte scenariers konsekvenser for de enkelte lods-
ejere således at de konkret kan se hvad projektet betyder for dem og for de mere overordnede 
lodsejermøder. 

 MRO vil arbejde videre med emnet. Følgegruppens medlemmer opfordres til at komme med kon-
krete forslag og gode råd. 

 
8.c. Regler for kompensation i forbindelse med mødedeltagelse (kørsel og diæt).  

Morten Rolsted orienterer, feed back om man kompenseres via foreninger eller andet.  
 

MRO Reglerne for kompensation vil blive nærmere klarlagt, men der er sandsynligvis mulighed for at få 
kørselsgodtgørelse 

 
SUN Foreningen udbeder sig i denne forbindelse et budget for følgegruppen, så det er muligt at danne sig 

et overblik over hvad naturen får for de penge, der investeres i denne følgegruppe. 
 
 MRO vil følge op på begge punkter 

 
9. Pressemeddelelse for mødet  
 
Pressemeddelse er udsendt af Kjeld Hansen og Morten Rolsted og vedlagt referatet. 
 
10. Eventuelt  

 
Intet at bemærke 
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Punkter til opfølgning 
 
Beskrivelse Ansvarlig 
Udarbejdelse af metode til indsamling af lodsejer-
holdninger 
 
Tekst fra referat 
”Med hensyn til indsamling af lodsejernes holdninger er 
der behov for en metode, som både giver mulighed for at 
præsentere og diskutere de enkelte scenariers konse-
kvenser for de enkelte lodsejere således at de konkret 
kan se hvad projektet betyder for dem og for de mere 
overordnede lodsejermøder. 
MRO vil arbejde videre med emnet. Følgegruppens 
medlemmer opfordres til at komme med konkrete for-
slag og gode råd.” 

MRO – hovedansvarlig 
 
Følgegruppe – konkrete forslag og gode råd til MRO 

Signal om at jordfordeling og jorindkøb er særdeles 
vigtige problemstillinger for mange lodsejere 
 
Tekst fra referat 
” Det blev besluttet at signalet om, at det offentlige skul-

le vise vilje i form af erhvervelser i området, skulle 
sendes til centralt hold. 

 MRO vil sørge for at beskeden sendes videre” 

MRO 

Planlægning af besigtigelse af andet vådgøringspro-
jekt 
 
Tekst fra referat 
”For yderligere tur på Sjælland, blev det foreslået at un-
dersøge mulighederne for Avnø, Nysø, Holmegårds mo-
se, Engsø med videre. 
MRO/AFI vil undersøge mulighederne nærmere. 
MRO vil sørge for transport med videre.” 

MRO/AFI 

Besigtigelse af Østlige del af Åmosen søndag den 23. 
april kl. 1200SUN. 
 
Tekst fra referat 
Program blev foreslået som: Ulkestrup Lyng og tur fra 
Kongemosen til Garbølle Nørremose, sluttende hos Sus-
si Neergaard. 
MRO/AFI vil undersøge mulighederne nærmere. 
MRO sørger for Minibus til 12 personer 

MRO/AFI 

Fremskaffelse af relevant materiale vedr. Åmosen 
Hvad foreligger der af skriftligt materiale vedrørende 
problemstillinger i forbindelse med Åmosen. Det er vig-
tigt at få delt dette. 
Morten Rolsted vil prøve at finde frem til relevant mate-
riale 

MRO 

Anskaffelse af diktafon 
 

MRO 
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Tekst fra referat 
For at hjælpe Morten Rolsted med arbejdet med at skrive 
referat, foreslås det at Skov- og naturstyrelsen indkøber 
en diktafon til ham. 
  
Forslaget blev tilsluttet af alle deltagere. Morten Rolsted 
sørger for anskaffelse af en diktafon 
 
Kørselsgodtgørelse og budget 
 
Tekst fra referat 
Reglerne for kompensation vil blive nærmere klarlagt, 
men der er sandsynligvis mulighed for at få kørselsgodt-
gørelse 
 
Foreningen udbeder sig i denne forbindelse et budget for 
følgegruppen, så det er muligt at danne sig et overblik 
over hvad naturen får for de penge, der investeres i den-
ne følgegruppe. 
 
MRO vil følge op på begge punkter 

MRO 
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Appendiks E 

Følgegruppemøde den 4. april 2006 
Sted: Stenlille Hallen  
Tid: 19.00 21.30  
 
Deltagere:  
Kjeld Hansen (Formand) Vestsjællands Amt  
Sussi Neergaard (SUN) Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen  
Niels Wickman (NW) Det regionale Museumsråd  
Arne Hastrup (AH) Danmarks Naturfredningsforening  
Karsten Vig Jensen (KVJ) Nordvestsjællands Landboforening  
Flemming Larsen (FL) Friluftsrådet  
Peter Christensen (PC) Sjællandske Familiebrug  
Palle Graubæk Skov- og Naturstyrelsen (referent)  
 
Fraværende med afbud  
Kjeld Braun  
Supl. for Kjeld Braun, Annika Granstrøm ej mødt  
 
Tilstede som observatør for styregruppen  
Anders Fisher (AFI) Kulturarvsstyrelsen  
 
Nyt medlem af følgegruppen, Henrik Bundgaard, HB, sommerhus- og frijordsejerne  
 
Dagsorden  
1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden udsendt 28/3 efterfølgende forslag til uddybende pkt. fra Sussi Neergaard:  
Pkt. 5a Medlemmernes forpligtigelser, kun 2 har kommenteret på dette.  
Pkt 7b Forlængelse af projektperioden  
Pkt 7c Indsamling af lodsejerholdninger  
SUN:  Foreningens holdning er at møder holdes når der er noget at diskutere. Styregruppen bør fremsende 

konkrete forslag til drøftelser. Vi skal ikke holde møder for at drøfte formalia og lignende.  
KH:  Kan kun opfordre til at man retter henvendelse til MRO hvis man har forslag til punkter til dagsor-

den.  
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Referatet godkendt uden bemærkninger.  
 
3. Diskussion og beslutning vedr. yderligere medlem af følgegruppen.  
På sidste følgegruppemøde blev aftalt, at der skulle holdes et møde med sommerhusejerne. Mødet blev afholdt d. 
16/3  
KH:  Det er vigtigt, at de som lodsejere får mulighed for at komme med deres holdninger og forslag samt 

give informationer tilbage til baglandet.  
 
AH:  Hvor mange deltog i mødet og hvad er deres status i området?  
 
KH:  Der deltog 3 i mødet. Der er ca. 30 sommerhus- og frijordsejere i området. En tilkendegav på mødet 

at han gerne ville i følgegruppen.  
 
AH.  Hvilke forpligtigelser har det offentlige i forhold til sommerhusejerne. Hvilke rettigheder har som-

merhusejerne. Er der sikkerhed for at de reelt er berørt af projektet.  
Man skal sikre sig at de ikke blot er naboer til området.  
 

KH:  Det væsentlige i dette spørgsmål, er for mig at se at alle der bliver påvirket på den ene eller anden 
måde, har mulighed for at medvirke til påvirke processen, komme med input.  
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SUN:  De har samme rettigheder som øvrige ejere i området.  
 
FL:  Tidligere besluttet, at hvis der er en stor kreds af sommerhusejere, skal de også være repræsenteret. 

3 deltagere på mødet er ikke mange, så umiddelbart skal de ikke inddrages, men selvfølgelig holdes 
orienteret om hvad der sker.  

 
KVJ:  Da vi ikke er et besluttende organ, og med de bemærkninger der kom på det første offentlige møde 

om manglende information har jeg udfra et demokratisk synspunkt ingen indvendinger imod at de 
også bliver repræsenteret i følgegruppen.  

 
SUN:  Der deltog kun 3 i mødet, men mange er repræsenteret i andre foreninger i forvejen.. Bl.a. deltog 

flere i vores generalforsamling, samme dag.  
 
NW:  Ideen var at vi skulle fange dem der ikke havde ophæng i andre foreninger, jvf. forrige beslutning. 

Derfor mener jeg ikke de skal være repræsenteret i følgegruppen når der kun kommer 3 til mødet.  
 
PC:  Det er grænsen for projektområdet der er afgørende for hvem der er involveret, derfor ok. til en re-

præsentant fra sommerhusejerne. De kan deltage i de sidste møder, således er vi sikre på, at de også 
er informeret.  

 
AH:  Sommerhus- og frijordsejerne har haft rig mulighed for at lade sig repræsentere. Mulighed for at 

kontakte kommunen..  
 
NW:  Vi er ved at holde møde, hvor vi ikke snakker om det som det drejer sig om, men formalia, for at 

komme videre synes jeg vi skal stemme om forslaget.  
Herefter afstemning ved håndsoprækning.  
 
Følgende stemte for forslaget om at sommerhus- og frijordsejerne skulle have en repræsentant i føl-
gegruppen:  
KH, PC, SUN og KVJ  

 
Følgende stemte imod:AH, NW og FL.  

 
AH:  Afgør vi nu fremover uenigheder ved almindelig afstemning.  
 
KH:  Jeg forstiller mig ikke at vi fremover skal stemme mere.  
 
KVJ:  Vi skal ikke stemme om scenarierne, vi skal have konsensus, vi skal forholde os til konsekvenserne, 

vi skal videre nu..  
Herefter blev det nye medlem i følgegruppen, Henrik Bundgaard, HB, budt velkommen.  

 
HB:  Jeg er opmærksom på at kende forskel på egen menig og en gruppes mening. Vil være bindeled 

mellem sommerhus- og frijordsejerne og følgegruppen..  
 
4. Meddelelser fra medlemmerne.  
 
SUN:  Der er afholdt generalforsamling i vores forening, her var der enighed at der skal være fuld åbenhed 

omkring alle aspekter ved projektet. D.v.s. at vi går ikke ind for kaffebordssamtaler med de enkelte 
lodsejere.  

 
FL:  PÅ sidste amtsbestyrelsesmøde i Friluftsrådet blev følgende drøftet i forhold til projektet:  

At man skulle sikre sig at der afsættes ressourcer til naturpleje.  
At der gives øget adgang for offentligheden til området  
At staten skal vise at man vil noget med projektet ved at købe jord hvis det er muligt. At det skal 
undersøges hvilke tilskudsmuligheder der er, hvis man ikke vil sælge.  
At rapporten ”Vestsjællands grønne hjerte” stadig bør bruges.  
Derudover er der holdt møde med de lokale jægere, her deltog 16.  
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NW  Holbæk Museum, Kalundborg og omegns Museum og Sydvestsjællands Museum De tre museer har 
arbejdet i mange år for at sikre værdierne. Vi ser næsten dagligt at ting forsvinder. Vi skal arbejde 
videre med projektet for der er behov for vådgøring for at sikre fortidsminderne.  

 
KVJ:  De 3 landboforeningerne sammenlægges til en forening. På førstkommende møde i de 3 landbofor-

eningerne vil man drøfte arbejdsopgaverne og fordelingen, men vi vil givet fortsætte med at være 
repræsenteret i følgegruppen.  

 
KH:  Der er god kommunikation via mails. En del situationer klares på denne måde.  
 
AH:  MRO deltog på sidste samrådsmøde med et indlæg. Konsensus i samrådet om behovet for at sikre 

fortidsminderne. På mødet blev rejst en del spørgsmål. Når der er noget konkret indkaldes til møde i 
samrådet.  

 
PC:  Familiebruget afventer flyscanningen, når denne foreligger indkaldes til møde med de berørte med-

lemmer. Vi har 7 medlemmer i området.  
 
5a Medlemmernes forpligtigelser. 
SUN:  Hvordan ved vi om man har sit bagland i orden?  
 
NW:  Det er ikke noget problem.  
 
AH:  Det må være den enkeltes pligt/ansvar at man ikke melder noget ud, der ikke er dækning for i bag-

landet.  
 
KVJ:  Landboforeningen informerer blandt andet via sin landbrugsavis, og via den faglige rådgivning der 

foregår på landbokontorerne.  
 
FL:  Alle tingene er drøftet i bestyrelsen. Alle referater sendes ud.  
 
HB:  Der er flere måder til indhentning af forskellige gruppers holdning. 

 1- ”Fremtidsværkstedet”  
 2- Løsning på tværs af holdninger  

 
Vil holde dialog med de øvrige sommerhusejere.  

 
5. Visionsdeling – hvorledes ser medlemmerne Åmosen i fremtiden.  
SUN:  Punktet var egentligt ikke tænkt som et punkt på dagsordenen, men grunden til at det er med er, at 

jeg har sendt det til MRO. Det kunne være fint om man i fællesskab kunne komme frem til en fæl-
lesnævner for Åmosen. Som det er nu sidder hver især måske og ser netop sit forslag, som det Åmo-
sen vil være ud i fremtiden.  
Hvad er det vi kan blive enige om, frem for at bruge tid på hvad vi er uenige om?  

 
NW:  Udgangspunktet er en bevaring af kulturarven her og nu. Museernes vision er at vi skal gøre noget 

ved den enestående kulturarv vi har, og det sker ved en vådgøring på den ene eller anden måde. 
Finder ikke at en drøftelse af visioner og fremtiden er relevant nu, det er en forhaling af processen. 
Der er behov for at vi arbejder med noget konkret.  

 
FL:  Vi kan bruge megen tid på dette punkt. Formanden må afgøre om vi skal tage denne debat. Der er 

flere andre væsentlige emner som vi også skal drøfte.  
Vores vision er, at vi får et stort sammenhængende mosaiklandskab, bestående af mange naturtyper.  

 
KVJ:  Det var oprindeligt sikring af kulturarven, som startede diskussionerne om vandstandshævning, nu 

er naturgenopretningen også kommet med som en del af hele projektet. Mit formål med at være med 
her er at varetage medlemmernes interesser.  
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AH:  Præmisserne for at vi sidder her er for at sikre kulturarven, sidegevinsten ved en vådgøring af områ-
det er en øget biodiversitet. Grundlaget for Danmarks Naturfredningsforening er at sikre kulturvær-
dierne.  
Vores visioner er, at vi efter sjællandske forhold for et meget stort sammenhængende naturområder, 
som kan have korridorer ud på Sjælland.  
 

PC:  Vi lever af jorden og har passet og plejet området gennem mange år. Berørte landmænd skal have 
erstatningsjord. Der er ikke ret mange der har ”råd” til at sælge.  
Der er investeret i bygninger og maskiner. Husdyrproduktion kræver jord.  

 
HB:  De sommerhuse der er i området må sikres på en eller anden måde. Infrastrukturen i området skal 

sikres, for at man kan få opbakning til projektet.  
 
FL:  Jeg forventer ikke, at det bliver en stor sø, men et mosaiklandskab. Det vil ikke være alle landmænd 

der vil have noget imod at sælge. Så derfor skal der formentligt ikke findes erstatningsjord til alle 
landmænd  

 
SUN:  Om 10 år vil naturen i hele Åmose-området være et varieret landskab både landbrug, vådområder, 

naturskov. De vigtigste kulturminder skal sikres. Færdslen vil være reguleret efter Naturbeskyttel-
sesloven og Mark og Vejfredsloven. Der vil også være områder hvor arkæologerne kan boltre sig.  

 
NW:  Det skal være saglige bemærkninger, hvis man skal diskutere visioner.  
 
HB:  Det er vigtigt at respektere forskellige interesser for at undgå frustration blandt de involverede.  
 
6. Orientering fra Styregruppen.  
 
KVJ:  Jordfordeling som et redskab er vigtigt, det er sendt frem til relevante myndigheder. Der er behov 

for at der sker noget konkret i området. Vi har brug for overfor vores medlemmer at melde noget 
konkret ud. Men der sker vel ikke noget fra Skov- og Naturstyrelsens side førend det har været be-
handlet politisk. Det bør gentages, at det er vigtigt at der sker noget her og nu.  

 
AFI:  Der sker nok ikke noget konkret i området, førend det har været behandlet politisk. Ingen tvivl om 

at det skal gentages at der er behov for at der sker noget konkret i området. Det bør medtages på næ-
ste møde.  

 
SUN:  Man kan vel ikke bare købe jord op førend man ved hvilke områder der kommer på tale. Vi venter 

på den flyscanning.  
 
FL:  Der burde ikke være problemer i at købe jord nu. Hvis ikke projektet bliver til noget kan jorden jo 

bare sælges igen.  
 
HB:  ER der muligt at lave disse flyscannninger med den megen vand der er rundt omkring, og bliver det 

korrekt.  
 
KH:  MRO har oplyst at man godt kan lave flyscanning selvom der er vand. Efterfølgende laver man nog-

le kontrolmålinger rundt omkring i området for at sikre, at resultaterne bliver korrekte.  
 
7b Forlængelse af projektperioden. 
KH:  På grund af den lange vinter rykkes sluttidspunktet for projektperioden ca. 3 uger. På næste møde 

forventes der at ligge konkret materiale til at arbejde videre med.  
 
7c Indsamling af lodsejerholdninger.  
 
SUN:  Der er ikke modtaget tilbagemeldinger på mit tidligere indsendte forslag. Nu er det bare vedtaget at 

det kan klares med kaffebordssamtaler med de enkelte lodsejere + et par offentlige møder. Det un-
drer mig at vi bliver bedt om at gøre et konkret stykke arbejde, og så er der ingen reaktion herpå. Vi 
får bare en besked om hvad man har besluttet.  
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KH:  MRO har oplyst at der også vil blive holdt offentlige informationsmøder.  
 
KVJ:  Jeg har en klar forventning til, at det offentlige opfører sig ordentligt når de har kaffebordssamtaler 

med de enkelte lodsejere. Desuden er der brug for et par offentlige møder.  
 
KH:  Opfordrede SUN til at genfremsende forslaget. Hvis man har noget man mener skal drøftes, så send 

en mail til MRO, som så videresender den til følgegruppen.  
 
FL:  Kaffebordssamtaler er en god måde at drøfte den enkelte lodsejers ønsker på. Der vil være mange 

som ikke ønsker at drøfte den slags personlige forhold i et åbent forum, som det vil være på et of-
fentligt møde.  

 
SUN:  Det modtagne budget kan ikke bruges til noget, der er behov for et meget mere detailleret budget.  

Mangler, som aftalt på sidste møde, at få tilsendt Jordfordelingskontorets rapport over lodsejerhold-
ninger.  

 
KH:  Som tidligere nævnt ret henvendelse til MRO.  
 
7. Situationsanalyse af foreningen til Bevarelse af naturen i den østlige del af Åmose.  
 
SUN.  Vi har udarbejdet det papir som er omdelt, og som jeg har fået 10 min. til at redegøre for. Baggrun-

den for papiret er at vi føler os magtesløses, retsløse, uden mulighed for indflydelse og tillige stor 
undren overfor hvad der sker. Vi har derfor udarbejdet denne overhead, som består af 6 emneområ-
der, hvor foreningen redegør for sin mening, og undren over hvad der sker, samt til sidst forenin-
gens forslag.  

 
Pkt 1. Naturen.  

 • Flora og fauna i den østlige del af Åmosen er ikke – og bliver heller ikke – undersøgt i sin helhed inden den 
projekterede gennemgribende ændring af den.  

 • Der er ikke midler til pasning af arealerne efter en vandstandshævning. Kongemosen er et glimrende eksem-
pel på hvor galt det kan gå.  

 • Man vil misbruge midler afsat til genopretning og bevaring af naturen til en arkæologisk bevaring.  
 
AH:  Kongemosen er et godt udtryk for de forskellige natursyn der er. Kongemosen har fået lov at udvik-

le sig. Kongemosen består af forskellige naturtyper. Der er mange ansvars arter i området.  
 
SUN:  Vi ønsker ikke at området skal være en stor ørken af brændenælder, tidsler og bjørneklo, som man 

allerede i dag kan opleve derude.  
 
AFI:  Kongemose-området skal ikke opfattes en permanent løsning. Vandstandshævningen i 1995 var 

ambulance tjeneste for at sikre området. Tanken var at der skulle ske pleje i området.  
Området skal plejes, det må ikke gro til i krat. Hvis man ikke kan få arealerne afgræsset må de slås 
maskinelt på en eller anden. Der er egentlig ingen grund til at bruge mere tid på at diskutere den nu-
værende tilstand, for der er ingen af de ansvarlige der synes at Kongemosen er ideel som den ser ud 
nu, og vi er frustrerede over at det har taget så lang tid.  

 
KVJ:  Vi kan vel alle blive enige om, at der vil være noget der skal udvikle sig på naturens præmisser, og 

noget vil løbende kræve naturpleje. Jeg har som forudsætning, at det langt hen ad vejen er en plan-
lagt vedligeholdelse.  

 
HB:  Det er vigtigt at følgegruppen formulerer sig i enighed, uanset hvilken model man vælger. De hidti-

dige midler der er afsat til pleje i området er ikke tilstrækkelige. Der skal afsættes realistiske øko-
nomiske midler til en årlig pleje af området, ellers er det hele spildt.  

 
SUN:  Kongemosens nuværende tilstand er muligvis ikke tilsigtet, men der har ikke vist sig vilje til at pleje 

området. Der er ikke vilje til at afsætte tilstrækkelige midler. Amtet har beregnet at der skal bruges 
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200.000 kr. årligt til det nuværende område, hvorimod man i den samfundsøkonomiske analyse kun 
har sat 140.000 kr. af til årlig naturpleje i et område der er 8 gange større.  

 
SUN  Der er ikke noget oprindeligt naturlandskab tilbage, det er alt sammen et kulturlandskab.  

Personligt foretrækker jeg det landskab der afspejler den historie der er i området, man skal kunne 
se, at vi har været der, både stenalder og tørvegravning. Det er mit natursyn.  

 
AH:  Det er netop derfor det er vigtigt at kulturarven bevares.  
 
Pkt. 2 Kulturarven.  

 • Åmosen er overhovedet ikke nævnt i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt!  
 • Kulturministeren har ikke bevilget én krone til Åmosen!  
 • Der er allerede læssevis af præcis den samme ”kulturarv” i museernes magasiner!  
 • Det er køkkenmøddinger og ikke danefæ, man vil bevare i den østlige del af Åmosen!  

 
NW:  Der er igennem årene afsat betydelige midler til at rede nogle af de mange ting der er i Åmosen. Vi 

har mange enkeltfund fra området men ny forskning viser, at tingene skal ses i den sammenhæng de 
er fundet og ikke som enkelt fund. Danefæ er andet end metaller, det er også sjældne genstande af 
træ og ben, som forgår meget hurtigt. På alle museerne ligger der danefæ som ikke er metaller.  
Udbredelseskortet over fund i mosen, har I sat i så tilpas en målestok at punkter flyder sammen, op-
løser man kortet yderligere vil det dog tydeligt fremgå, at der en meget stor mængde fund over det 
hele. Det er ikke en rimelig måde at informere på. Sådan et kort viser heller ikke noget kvalitativt 
kun at der er mange fund  
Møddinger er der ikke meget af, men bopladser med hyttegulve og hustomter, som har ligget der i 
tusinder af år, alt sammen organisk materiale der meget let forgår, det skal bevares. Selvom vi har 
meget på museerne, som er bevaret, er det sammenhængen, det organiske materiale, der i kraft af ny 
viden giver endnu flere muligheder.  

 
AFI:  Kulturarvssikring forblev i Skov- og Naturstyrelse i forbindelse med ressortdeling mellem Kultu-

rarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Derfor er Åmosen ikke med i Kulturministeriets resultat-
kontrakt. Derfor er der heller ikke bevilget midler herfra.  
Det er ikke mængden af enkelt dele der er altafgørende, men sammenhængen, hele bopladser, fordi 
metoderne ændrer sig hele tiden. Vi har nu mulighed via DNA for at undersøge meget mere på bo-
pladserne. Derfor er det så vigtigt at de tilbageværende ting i mosen bevares. Begrebet danefæ er 
blevet udvidet, således at det i dag ikke alene omfatter metal, men f.eks. også dekorerede hjorte-
skæfter, man taler også om at menneskekranier der findes skal betragtes som danefæ.  

 
HB:  Det kan undre at Kulturarvsstyrelsen ikke er økonomisk involveret når det er Kulturarvsstyrelsen 

interesseområde. Følgegruppen kan godt udtrykke denne undring.  
Er Garbølle – Nørremose interessant. Mange steder står vandstanden højest 30-40 cm. under over-
fladen  

 
FL:  Uvæsentligt hvilket ministerium midlerne kommer fra. Projektet er så stort man ganske givet taler 

sammen om det i regeringen.  
Som I skriver i jeres rapport forsvandt grundvandet i 60’erne, hvis det er tilfældet er det jo en kata-
strofe. Derfor har vi bedt Amtet om at undersøge det, og de er vist i gang med at undersøge om det 
virkeligt er grundvandet der er ledt væk i Åmosen Er det tilfældet er det væsentligt, med den grund-
vandssituation der er på Sjælland, at få hævet grundvandet i Åmoseområdet igen.  

 
SUN:  Vi er ikke uddannede arkæologer. Min viden har jeg fordi jeg af interesse har læst meget om det 

arkæologiske i mange publikationer, men vi undrer os over hvordan og hvad der sker i dette projekt. 
Der er aldrig nogen der har gjort sig den ulejlighed at forklare os hvad det drejer sig om. Det er vo-
res jord det drejer sig om.  
I Skov- og Naturstyrelsens kriteriepapir fra 2005 står bl.a. at kulturhistoriske interesser, varetages 
som en integreret del af naturforvaltningsprojekter, der anvendes ikke naturforvaltningsmidler til 
større projekter der alene eller hovedsagligt har til hensigt at fremme et kulturhistorisk sigte. Derfor 
undrer det os at Kulturministeriet ikke er med i det. Er vi ved at begå noget ulovligt her.  
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AFI:  Vi må vurdere vigtigheden af Garbølle og Nørremosen ud fra den viden vi har i dag. Vi er i kultur-
ministeriet indstillet på at prioritere. Hvis ikke området bliver et højt prioriterede del af det samlede 
projektområde, så er det til at tale om. Især hvis vandstanden som nævnt allerede står så høj i områ-
det. Jeg har endnu ikke været i området men ser frem til at besøge det. Det vil der inden længe 
komme afklaring på projektområdet.  

 
AH:  Det er et stort arbejde I har gjort med det her papir, derfor er det ærgerligt, at der er så mange, insi-

nuationer og angreb. Jeg kan ikke forestille mig at nogen vil tage dette papir alvorligt.  
 
HB:  Jeg kan godt følge kritikken af det her papir, men det er ikke usædvanligt at man i frustration for-

enkler spørgsmål. Derfor kunne det være relevant at vi i fællesskab gennemgik SUN’s oplæg og 
blev enige om hvilke som ønskes belyst yderligere. Således at det der står tilbage er relevante 
spørgsmål, det øvrige må så betragtes som et partsindlæg.  

 
NW  Min eneste gennemgående anke til det her papir er, at det fremstilles som den endegyldige sandhed. 

Andre mennesker som læser dette kunne få den opfattelse at det er skrevet af en med stor arkæolo-
gisk indsigt. Man burde have kontaktet museerne som alle er villige til at give faglige svar.  

 
SUN:  Det er ikke os der skal spørge. Der er ingen der har ulejliget sig med at informere os om hvad de vil 

med vores jord.  
 
KH:  Det er en utroligt vigtig diskussion af SUN’s oplæg, vi er i gang med, men p.gr.a tiden vil jeg derfor 

foreslå følgegruppen at diskussionen fortsættes på næste møde og medtages som et pkt. 3.  
 
8. Problemstillinger som ønskes diskuteret på næste følgegruppemøde (for inspiration se e-mail fra Morten Rolsted 
af 24/3-2006)  

Ingen konkrete problemstillinger blev rejst, udover behovet for at få viderebragt at det er af stor be-
tydning for projektets opbakning at det offentlige viser at man vil noget i Åmosen, hvilket sige at 
hvis der er jord til salg, så bør det om muligt erhverves.  
Derudover blev forskellige ønsker rejst:  
Bedre budget, Jordfordelingskontorets rapport om lodsejerholdninger, Indsamling af lodsejerhold-
ninger.  
Endeligt blev det aftalt at pkt. 3 på dagsordenen på næste, skal være en fortsættelse af diskussionen 
vedr. SUN’s oplæg.  

 
KH:  Mail til MRO hvis man ønsker ting medtaget og diskuteret.  
 
9. Pressemeddelelse.  

Der er ikke sendt nogen ud.  
 
10. Eventuelt.  
 
AFI:  Kunne det være interessant for følgegruppen, at få en nærmere uddybning af hvad kulturarv egent-

ligt er. Hvilke metoder man anvender i dag.  
AH:  En udmærket ide. Skov- og Naturstyrelsen har også lovet at projektet skal visualiseres.  

Det handler om at få et realistisk debatforum uden skrækscenarier. Det kan være nødvendigt at 
skubbe møderækken for at få noget konkret at drøfte.  

 
KH:  Der er fremgang i det møder der er afholdt. Vedr. ny møderække må du kontakte styrgruppen om 

det. På næste møde har vi scanningen klar og kan drøfte den.  
 
NW  Hvis vi har scanningen til næste møde, kan vi drøfte noget konkret. Indtil nu taler vi lidt ud i den blå 

luft som om hele mosen skal sættes under vand, og det er der vel ingen der forestiller sig.  
 
KVJ:  En god ide med et ekstra møde om sammenhæng, metoder og andet relevant i.f.m. kulturarven. Der 

har fra flere sider være talt om manglende kendskab og viden til de metoder man arbejder ud fra i 
dag.  
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HB:  Det er vigtigt at være ærlig når man skal formidle ud hvad projektet drejer sig om. Der sker ofte en 
forenkling i problemstillingerne når man melder ud til folk. Det kan være farligt. Der skal meldes 
ærligt ud hvad man vil.  

 
KVJ:  Det er vigtigt at være opmærksom på at der bliver talt om 2 projekter. Det store Åmose Naturpark, 

som vi ikke skal forholde os til og det projekt i den østlige Åmose som vi arbejder med. Konkret 
sidder vi i følgegruppen for at drøfte en projektbeskrivelse for sikring af kulturarven i den østlige 
del af Åmosen. Samfundsdebatten har så bragt natursynet ind som en naturlig del af projektet.  

 
AFI  Vedr. turen d. 23/4 er der bestilt en minibus, så vi kan være sammen undervejs og i fællesskab drøf-

te de forskellige synspunkter. Vi har også på et tidligere tidspunkt talt om en længere ekskursion. 
Jeg har aftalt med MRO at jeg arbejder videre med den.  
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Appendiks F 

Følgegruppens tur i Åmosen mv. den 23. april 2006 

Følgegruppens tur i Åmosen: Søndag den 23 april 
 
Følgegruppen var søndag den 23. april på besigtigelse i Åmosen for at diskutere forskellige problemstillinger, med 
konkret udgangspunkt i forskellige lokaliteter i området.  På turen kom man vidt omkring og besøgte Verup Mose, 
det fredede areal i Kongemosen, Husede lejren, Øgården og endelig  Garbølle Nørremose. På turen var der lejlighed 
for at snakke direkte med Knud Sørensen, forval-
ter på Øgården og Torben Møller-Nielsen lods-
ejer i Garbølle Nørremose. Emnerne der blev 
diskuteret på turen spændte vidt fra natur og an-
vendelse af denne, arkæologi, indtægter, kom-
pensation til lodsejerne, tekniske løsninger, be-
hovet for at undgå utilsigtede konsekvenser, fri-
luftslivets muligheder, forskellige gruppers øn-
sker til fremtidens Åmose og hele spørgsmålet 
om beboernes tilknytning til Åmosen. 
 
 
Åmosen er blandt andet karakteristisk ved sin 
diverse fremtoning. Således er der markante for-
skelle mellem store dele af mosen med hensyn til 
fremherskende natur, men også med hensyn til 
højdeforholdene og med hensyn til fugtigheds-
forholdene i jorden 
 
Det første stop på turen var i Verup Mose.  Om-
rådet der blev besøgt har karakter af skovbevok-
set tørvemose og bar tydeligt præg af tidligere 
tiders tørvegravning.  Selv om skovbeklædt tør-
vemose er en prioriteret naturtype i henhold til 
Natura2000 udpegningen (EU habitatdirektivet), er der mulighed for at forbedre dennes status. Der er med andre ord 
mulighed for at ændre god natur til endnu bedre natur. Problemet i området er at træbevoksningen, som hovedsage-
ligt består af Birk, udkonkurrerer en undervegetation af særlig beskyttelseskrævende plantearter. Træerne trives 
samtidigt ikke godt, da det ikke er muligt for træerne at udnytte de næringsstoffer, som er i jorden.  
 
En anden problemstilling, som blev diskuteret var konsekvenserne for omkringliggende ejendomme, hvis grund-
vandsspejlet i mosen hæves. Hvor husene ligger på gamle husmandsejendomme, som har været grundlagt før den 
første dræning af Åmosen i 1930’erne er der overordnet ikke noget stort problem, da de ligger over den ønskede 
vandstandshævning. Hvor der er blevet etableret ny kældre, trikstanke og lignende efter dræningen, kan der forudses 
problemer. Dette skal undersøges, så man har mulighed for at etablere afværgeforanstaltninger på disse ejendomme. 
Et andet problem som skal undersøges er de ejendomme der ligger så lavt at også husene eventuelt vil blive påvirket 
af en vandstandshævning. Dette problem skal også undersøges. Der er ikke kun tale om en teknisk problemstilling, 
men også den mere følelsesmæssige side af sagen i form af folks tilknytning til området og ejendommen. 
 
Det næste stop på turen var det fredede areal i Kongemosen, som rummer vigtige dele af den europæiske kulturarv 
fra skovjægernes og det første landbrugs tidsaldre – ca. 8000 til 3000 år før Kristi fødsel. Det 2,3 kvadratkilometer 
store areal blev fredet i 1993 og dræningen blev afbrudt i 1995. Fredningen havde karakter af en ”ambulancefred-
ning” da kulturlagene var akut truede af dræning og pløjning. På et naboareal til selve fredningen, hvor der for nylig 
var blevet harvet, fik Følgegruppens medlemmer vist og fortalt om en 6000 år gammel boplads der var ødelagt ved 
pløjning. Medlemmerne bistod med at indsamle dyreknogler fra beboernes måltider.  Anders Fischer vil sørge for, at 
de kommer til Zoologisk Museum i København. For at sikre kulturarven, skal kulturlagene året rundt være dækket 
af stillestående, iltfattigt grundvand. Vandspejlet bør stå mindst 20 cm over kulturlagene, som nogle steder kun lig-
ger ca. 30 cm under jordoverfladen.  
 

 
 Følgegruppen: (Fra højre mod venstre: Karsten 

Vig Jensen, Sussi Neergaard, Kjeld Braun, Kjeld 
Hansen, Flemming Larsen) og Skov- og 
Naturstyrelsens medarbejder Morten Rolsted 
(Foto: Anders Fischer)  
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Det har desværre vist sig, at der ved den tidligere dræning af arealet er dannet lodrette tørkesprækker i tørven. Selv 
om alle de gamle drænrør er afbrudt på det fredede areal, siver vandet alligevel ud af området og ned i den kunstigt 
sænkede Åmose Å via disse sprækker. Det blev diskuteret, om det er muligt at lave en punktvis vådgøring, hvor der 
kun bliver vådt på nøje geografisk afgrænsede arealer. På grund af vandets naturlige bevægelse og højdeforskellen 
mellem kulturlagene og vandoverfladen i den tilgrænsende del af Åmose Å, er dette nok en umulig opgave. Hvis 
kulturlagene gennensives af indpumpet, iltrigt vand fra åen, vil der være risiko for, at deres indhold af organiske 
materialer (måltidsrester, redskaber af træ og ben mv.) gradvist bliver nedbrudt. Den sikreste løsning til bevaring af 
fortidsminderne i østlige Store Åmose (incl. Kongemosen) vil være en generel hævning af sommervandspejlet i 
Åmose Å. Spørgsmålet er så, i hvilket omfang en sådan vandstandsregulering vil få konsekvenser i tilgrænsende 
områder. Det blev diskuteret, om det er muligt at installere tekniske anlæg (f.eks. pumper), så man undgår utilsigtet 
eller unødvendig vådgøring af naboarealer, og om det er muligt at lave en løsning der er variabel, så vandopstem-
ningen tilpasses til nedbørrige og nedbørfattige årstider. 
 
Friluftslivets muligheder var endnu et aspekt der blev diskuteret. For tiden er mulighederne for friluftslivet, ud over 
jagt, meget ringe i Åmosen. Dette skyldes manglende faciliteter (p-plads – toilet – adgangsforhold – stisystemer – 
informationssteder – udstillingsbygning). Bedre muligheder for dette bør naturligvis afvejes mod lodsejerne og an-
dre gruppers frygt for ”tivolisering” af området. Dette hænger desuden sammen med hvilket landskabsbillede man 
ønsker i fremtiden og hvordan man planlægger offentlighedens adgang til dele af arealet. En mulighed kunne være 
en rute anlagt som en rundtur i Åmosen, med samme start- og slutpunkt.  
 
Pleje af arealet er nødvendig, hvis der gennemføres et naturgenopretningsprojekt i Åmosen. Tilstanden i Kongemo-
se-fredningen skal kun opfattes som en midlertidigt situation. 

 
Som det tredje punkt på turen, tog følge-
gruppen til Nationalmuseets udgravnings-
lejr nord for Åmose Å, nær Store Lyng. I 
1947 blev det ca. 12 ha store areal om-
kring Husede-lejren fredet for at bevare de 
velbevarede bopladser og offersteder på 
parcellen. Fredningen sikrede arealet mod 
tørvegravning, men tog ikke højde for den  
vandstandssænkning og pløjning, som er 
kommet til senere. De arkæologiske vær-
dier på arealet er derfor nu under hastig 
nedbrydning. Udtørringen resulterer i 
koldforbrænding af de organiske lag, og 
tilførslen af gødning sørger for, at denne 
nedbrydningsproces foregår i øget tempo-
et. Der er dog en aftale med ejeren og for-
pagteren af arealet om ikke at foretage 
dybdepløjning. 
  
Nogle arealer i Åmosen er hvide pletter 
rent arkæologisk, hvor der ikke er gjort 

større kulturhistoriske fund. Dette betyder ikke automatisk at der ikke er arkæologiske værdier gemt i områderne, 
men blot at der ikke er rapporteret fund fra områderne. Dette kan blandt andet skyldes at de lokale tørvegrav-
ningslaug ikke alle var lige ivrige efter at fortælle museerne om de fund, der blev gjort. Flere af Nationalmuseets 
skure har stået på stedet siden tørvegravningens tid og kan bruges til at fortælle om de senere afsnit af Åmosens lan-
ge og omskiftelige historie.   
 
De uopdyrkede naboarealer, Store Lyng og Ulkestrup Lyng, rummer et usædvanligt plante- og dyreliv, som den 
danske stat er forpligtet til at bevare i medfør af EU’s habitatdirektiv. De særligt beskyttelseskrævende arter knytter 
sig til den højmosevegetation, som herskede på her ind til tørvegravningen og afvandingen af Åmosen for alvor satte 
ind for et halvt århundrede siden. Lokale kendere af arealernes plante- og dyreliv har fortalt, at flere af de mest 
sjældne arter er ved at forsvinde fra områderne, fordi der nu er blevet for tørt.  
 
Øgården, ikke langt fra Husede lejren, var næste stop. Følgegruppen fik der en snak med forvalter Knud Sørensen. 
Øgården er på 180 ha inklusive forpagtninger og 235 dyreenheder. 70 ha er i Åmosen. Hvis de 70 Ha vådgøres uden 

 
 Samtale med Forvalter Knud Sørensen, Øgården 

 (Foto: Anders Fischer) 
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at der gives erstatningsjord kan bedriften ikke fortsætte. På gården er der forståelse for projektet, hvis det er det sam-
fundet ønsker, men for ejendommen er det et spørgsmål om at kunne fortsætte bedriften, både af økonomiske årsa-
ger og fordi man kan lide at arbejde med landbrug. På denne og andre gårde i projektområdet er der konkret behov 
for at kende samfundets vilje/evne til at købe jord til lodsejere der kommer i klemme eller på anden måde kompen-
sere dem.  Mulige løsninger kan fx være erstatningsareal, erstatning gennem fremskrivning af tabte indtægter eller 
gennem hjælp til tekniske løsninger. Afstanden til et erstatningsareal skal helst ikke overstige 5 km, men der er flere 
end én ejendom, som konkurrerer om jorden 
 
Som sidste stop på turen, besøgte gruppen Garbølle Nørremose, hvor lodsejer Torben Møller-Nielsen viste rundt på 
sin ca. 18 Ha store ejendom. Mosen er et gammelt tørvegravningsområde og der er store permanent våde arealer. 
Lodsejerne ønsker ikke at der bliver så vådt, at man ikke kan bruge arealet mere til samme formå som i dag. Der er i 
området en ganske alsidig natur med flere arter, fx Duehøg, Skovmår, Husmår, Stor Vandsalamander, Rørhøg og 
Hugorm. Desuden kunne Odderen have gode muligheder, hvis den bliver genudsat i området. Der foregik også ar-
bejde med at konvertere granbevoksninger til mere lysåbne arealer for på den måde at fremme et rigere fugleliv.  
 
Et problem der blev diskuteret både her og på den forudgåen-
de del af turen, er forskellige interessegruppers ønsker til bru-
gen af Åmosen og til natur i Danmark. Dette spreder sig fra 
ønsker fra friluftslivet, over landmændenes ønsker til lodsejer-
nes egne og ofte internt modstridende ønsker. 
 
En interessant dag som rejste mange problemstillinger og som 
gav megen god diskussion i forbindelse med naturgenopret-
ningsprojektet blev afsluttet med kaffe og særdeles velsma-
gende kage hjemme hos Sussi Neergaard og Torben Møller-
Nielsen.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Garbølle Nørremose 

(Foto: Anders Fischer) 
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Appendiks G 

Følgegruppens møde den 9. maj 2006 

SNS-4332-00083 
Referat af Følgegruppemøde 
Dato: Tirsdag 9. maj 2006 
Sted: Stenlillehallens selskabslokaler 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat 

 
3. Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen fortsat indlæg 

 
4. Indlæg om biologien i den østlige del af Åmosen v. Bent Aaby 

 
5. Indlæg om arkæologien den østlige del af Åmosen v. Henning Matthisen 

 
6. Bordet rundt 

 
7. Mødedatoer 

 
Eventuelt 
Tilstede: 
Kjeld Hansen, Formand (KHH) Vestsjællands amt 
Kjeld Braun (KBR)  Stenlille kommune 
Sussi Neergaard (SUN) Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen 
Arne Hastrup (ARH) Danmarks Naturfredningsforening 
Flemming Larsen (FLL) Friluftsrådet 
Niels Wickman (NWI) Det Regionale Museumsråd 
Morten Rolsted, Referent Skov- og Naturstyrelsen 
 
Observatører fra Styregruppen 
Anders Fischer (AFI) Kulturarvsstyrelsen 
Arne Jørgensen (ARJ) Skov- og Naturstyrelsen 
 
Gæstetalere: 
Henning Matthiesen (HMA) Nationalmuseet 
Bent Aaby (BAA) Geus 
  
Fraværende med afbud: 
Peter Christensen  Sjællandske Familielandbrug 
Karsten Vig Jensen  Landbosjælland 
Henrik Bundgaard  Frijords- og sommerhusejerne
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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt uden yderligere kommentarer 
 
2. Godkendelse af referat 
 
Godkendt uden yderligere kommentarer 
 
3. Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen fortsat indlæg 
 
KHH  
Sussi, Dit første indlæg vedr. ejendommene 
 
SUN 
Man har ikke og får ikke et reelt billede af hvem der bliver berørt, når projektet bliver sat i værk. Det er vældig pro-
blematisk at man ikke på forhånd kan sige hvem der bliver berørt og i hvilken grad de bliver berørt. Man ved ikke 
noget om hvordan skader på ejendommene vil blive kompenseret. Ingen er tilsyneladende erstatningspligtige i for-
hold til den værdiforringelse af ejendommene, der allerede er sket. Vores ejendom er usælgelig pt., da vi ikke kan 
sige, hvordan ejendommen ser ud om to år. Vi har ikke tænkt os at sælge, men for andre kan det være et problem. 
Betænkelig at nye omkostninger til kloakering etc. bliver overladt til Ny Sorø kommune.  
 
ARH 
Det sidste vedr. kloakering kommer an på hvilken spildevandsplan Ny Sorø kommune har og det er uanset projektet. 
Det er målet uanset vådgøringsprojektet, at afsides ejendomme bliver tvangskloakeret. Med hensyn til at ejendomme 
er usælgelige. Det er din påstand. Når der foreligger et scenarium, kan man forestille sig at prisen vil stige på nogle 
ejendomme. 
 
SUN 
Pointen er, at man på nuværende tidspunkt ikke aner, hvordan ejendommen kommer til at se ud om to år. 
 
ARH 
Med hensyn til berørte ejendomme. Vi sidder netop her for at komme med forslag. Når først vi har nogle scenarier, 
ved vi hvordan situationen ser ud – inden projektet bliver realiseret. Der skal jo først træffes beslutninger i styre-
gruppen og de to styrelser og derefter han man et scenarium. 
 
SUN 
Vi er godt klar over, at dette er et skitseprojekt. Men der er jo ingen garanti for, at vandet opfører sig sådan, som det 
har fået besked på. Der er eksempel fra Kongemosen på, at ikke opfører sig som man havde tænkt sig. Vi kan risike-
re at stå i en tilsvarende situation med ejendomme, som man ikke havde regnet med bliver berørt. Vi har fx selv na-
boer, som ikke er del af projektet, men som ligger lavt og kan blive berørt. Det er det Morten Rolsted benævnede 
som problemområder. Det bekymrer os mig at vi selv skal komme og påpege, at vi er problemområder. Vi er blevet 
bedt om at sige til folk, at de skal henvende sig – det er ikke godt nok. Der er tilsyneladende ikke nogen, der har helt 
tjek på, hvad vil der egentlig ske. 
Hvad er det for et projekt vi skal sige ja eller nej til, og kan vi overhovedet stole på det vi bliver præsenteret for? 
 
FLL 
Med hensyn til hvem, der bærer byrden ved eventuelle forringelser af ejendomme. Det har ligget i kortene hele ti-
den, at staten ikke stikker halen mellem benene og løber fra lodsejere, som eventuelt har fået problemer på grund af 
vådgøringen. Der er ikke nogen, der på noget tidspunkt har sagt, at dette bare skal være Ny Sorø’s problem. Det 
mener jeg også at statens repræsentanter kan nikke genkendende til. 
 
BAA 
Man ved ikke, hvad der sker. Det er meget vigtigt, at når der gives besked til jer, så er det de rigtige beskeder i får. 
Det værste der kan ske og som man kender fra andre naturgenopretningsprojekter er, at man fortæller noget, som 
viser sig ikke at være rigtigt. Derved taber man troværdighed. Derfor bør man have is i maven og afvente de rigtige 
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resultater. Dem der laver projektet, har jo også travlt med at få afbalanceret og få lagt det rigtigt frem. Du vil have 
alt at vide dag 1. Det er forkert at gå ud og fortælle noget, som man så bliver skuffet over ikke var det rigtige. 
 
SUN 
Det er jo allerede sket. Der er jo udgivet kort af naturparkprojektet, hvor folk kan se, der er vand på deres ejendom-
me. Men jeg tror da ikke, at nogen af jer planlægger, hvordan I kan gøre folk ulykkelige. 
 
ARJ 
Du referer til naturgenopretningsprojektet, som gik ud med kote 24. Der er bragt usikkerhed om Hedeselskabets 
nivellement fra 90’erne. Derfor har vi gennemført flyskanningen, som lader til at have virkelig gode resultater, for at 
få et bedre beslutningsgrundlag. Vi er i planlægningsfasen, og man må ikke tage den vandstand på kote 24, som er 
vist i avisen og som direktoratet for fødevareerhverv rejste rundt med, som den endegyldige sandhed. Det er én mu-
lighed, men der kan sagtens tænkes andre. Der er ikke truffet beslutning om, hvilken vandstandshøjde man havner i. 
Løbende i planlægningen og undersøgelsen, prøver vi så godt som muligt at afklare og informere, som vi overhove-
det kan. Det er nogen af landets ypperste specialister på området, der har fået entreprisen med at udarbejde rapporten 
om naturgenopretningen. Generalt gælder, at hvis et naturgenopretningsprojekt bliver gennemført, bliver al anden 
lov jo ikke tilsidesat.  Hvis man forvolder skade på anden mands ejendom, er man erstatningspligtig. Det kort man 
har set i avisen, er ikke den entydige sandhed. 
 
SUN 
I rapporten Vestsjællands Grønne Hjerte, som projektet bygger på, er der masser af kort, der beskriver 13 forskellige 
scenarier med masser af vand. Projektet skal fortsætte, hvor rapporten slap. Hvor omfattende skal vandstandshæv-
ningen være? 
 
MRO 
To korte bemærkninger. Rigtigt at udgangspunktet er ”Vestsjællands Grønne Hjerte”, men nivellementet fra denne 
rapport kommer ikke til at danne udgangspunktet for den videre projektering. Der er ikke tale om 13 scenarier, men 
derimod om 13 delområder. To af dem kan vi se bort fra. Et er gennemført (Hesselbjerg Mose) og et er droppet 
(Indgreb i Sandlyng Å). 
Til sidst betegnelsen ”problemområder”. De betegner nabomatrikler, som måske vil blive berørt af projektets gen-
nemførsel og selvfølgelig ser vi på konsekvenserne her også. 
 
AFI: 
Erstatningspligten ved skade på anden mands ejendom, gælder også hvis vådgøringen skaber problemer for eksiste-
rende kloakering. Vi har fra Stenlille kommune fået oplysninger, som viser, at afløbet fra rensningsanlægget i Sten-
lille ligger i en højde (kote 25,75), så der, så der ikke bliver problemer. 
 
SUN: 
Jf. Kongemosen, er problemet jo ikke højden, men mere de lommer, der er i undergrunden og hvordan ledes vandet 
væk derfra. 
 
AFI 
Problemet i Kongemosen er ikke en for høj vandstand. Tværtimod er det ikke lykkedes at få grundvandsspejlet, så 
højt, som vi havde fået stillet i udsigt. 
 
KHH 
Næste punkt i dit indlæg - landbruget 
 
SUN 
Der er ikke erstatningsjord, jf. besøget på Øgården. Det er umuligt at købe jord herude pt. Kompensation for tab af 
hektarstøtte for fritidslandmænd er ikke indkalkuleret i den samfundsøkonomiske analyse af projektet. Denne ligger 
til grund for Ministeren godkendelse. EU giver ikke hektarstøtte til områder, der er periodevist oversvømmet. Folk 
mister rigtig mange penge. Hvordan kompenserer man for det? 
 
KHH 
Med hensyn til erstatningsjord, så er der ikke dette fra dag 1, men der arbejdes på det. Der har også været ejendom-
me i betragtning. 
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ARH 
Den samfundsøkonomiske analyse er baseret på en tidshorisont med årlig drift på arealet. Der indgår ikke engangs-
investering. Man kan ud fra gældende jordpriser indkalkulere dette og dermed opnå en given gevinst. 
 
NWI 
Man har ikke jord lige nu. Men fx ved anlægget af Holbækmotorvejen er det faktisk lykkedes at finde erstatnings-
jord. Det er vel heller ikke følgegruppens rolle at finde erstatningsjord til hele projektet, men at rådgive om mulig-
hederne. Så er det i sidste ende Folketingets ansvar at skaffe den finansiering, der skal til for at skaffe den nødvendi-
ge erstatningsjord.  
 
FLL 
Vi har flere gange påpeget problemer med at kunne nyttiggøre diverse landbrugsstøtteordninger i projektet. De pro-
blemer bør løses. Pengene er jo i cirkulation. 
 
KHH 
Dit næste punkt kortlægningen i Vestsjællands Grønne Hjerte, er vel allerede dækket. 
 
BAA 
Der er det at sige til punktet, at den opmåling, som er foretaget i rapporten er helt anderledes end den som bliver 
fortaget nu.  Flyskanningen er meget lettere at arbejde med og lave visioner med, end de kort vi allerede har. 
 
KHH 
Næste punkt – Samfundsøkonomisk analyse 
 
SUN 
Rapporten er et åbenlyst bestillingsværk, hvilket tydeligt fremgår af ordvalget – ”projektets succes” og så videre. 
Den bygger på gisninger på et ekstremt tyndt grundlag for et meget dyrt projekt. På det første Følgegruppemøde 
grinede vi af analysen, og Annica Granstrøm sagde, at den synes hun ikke vi skulle nævne. Bekymrende at analysen, 
som Ministeren har taget sin beslutning på baggrund af, ikke skal nævnes. Analysen stiller ikke betalingsvilligheden 
op mod betalingsvilligheden for andre projekter. Analysen opererer med driftsomkostninger på ca. 140.000 kroner 
årligt for hele det oversvømmede område. Men amtet beregner minimum 200.000 for det område, der allerede er 
oversvømmet. Beregningerne holder ikke stik. 
 
KHH 
Rapportens forfattere brugte internationalt godkendte metoder. 
 
ARH  
Nogle ting i modellen er nagelfaste: De økonomiske modeller, som man regner med fra landbruget mht. dæknings-
bidrag, bonitet, erstatningsjord etc. Man kan grine af en model med et tocifret milliardbeløb. Det væsentlige er, at 
´rapporten påviser, at landets borgere har stor vilje til at betale for at sikre natur- og kulturværdierne i Åmosen. 
 
SUN 
Det bliver slået op på at jo mere vand, desto mere vækst og arbejdspladser. 
 
ARH 
Connie Hedegaard har på intet tidspunkt slået projektet op på økonomiske fordele. 
 
BAA 
En tilsvarende analyse, udført efter afslutningen af Skjern Å projektet, kommer pænt ud med samfundsøkonomisk 
positive tal, selv om projektet var dyrt. 
 
BAA 
Langt de fleste naturgenopretningsprojekter har vist sig at give et positivt ”afkast” for grundværdier og husværdier i 
de tilstødende områder (dvs. at de er steget efter gennemførelse af projektet). 
 
FLL 
Mht. plejeomkostninger. Amtets tal er engangsomkostninger – ikke årlige beløb. Det skal lige være klart. 
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En undersøgelse af Forskningscentret for Skov- og landskab har vist, at beregnet som gennemsnit blandt folk i na-
boområder til store naturgenopretningsprojekter er der en positiv betalingsvillighed overfor projekterne. Jeg tror 
ikke at den samfundsøkonomiske analyse for Åmosen er SÅ skæv. 
 
AFI 
Dine udtryk ”bestillingsværk” og ”bygger på gisninger” lyder mistænkeliggørende. Det skal derfor siges, at rappor-
ten er udarbejdet at kompetente forskningsinstitutioner og ærgerrige forskningsfolk, som ikke lader sig diktere, hvad 
de skal mene. Det er forkert at mistænkeliggøre de folk og deres metoder. 
 
SUN  
Tror nogen af jer på den samfundsøkonomiske analyse? 
 
FLL 
Baseret på erfaringer fra udlandet – ja jeg tror på den. 
 
KHH 
I nævner også nogle konkrete forslag. 
 
SUN 
Vi tager udgangspunkt i, hvad vi har snakket om i gruppen af lodsejere.  
Dette er konkrete forslag til naturforbedring (henvisning til sidste side i dokumentet: Situationsanalyse, som forefin-
des på www.aamoseprojektet.dk).  Amtet har på forespørgsel oplyst, at de absolut ikke er interesserede sådanne op-
lysninger. Vores forslag vil medføre beskyttelse af rødlistearter, og går mod fauna- og floraforurening. Det er reali-
serbare visioner, som tager udgangspunkt i den eksisterende natur og lodsejernes ønsker. 
 
ARH  
Vandene deles fuldstændig vedr. hvilke arter man kan sætte ud. Men når man genskaber et område, hvor sådanne 
arter kan eksistere, så kan man jo diskutere, om de skal genudsættes. Jeg er fuldstændig ambivalent i denne sam-
menhæng. 
 
FLL 
Om der skal være bævere eller ej er jo ikke en relevant diskussion. Men hvad med fx kronhjorten, som der jo blandt 
større lodsejere er interesse i at fremme. 
 
BAA 
Det vi har behov for mht. naturgenopretning er græssere. 
 
AFI 
Formålet med projektet er to ting: Bevaring af kulturhistorie og beskyttelse af sårbare arter og naturtyper. Vi kan 
overveje, om odderen skal have en hjælpende hånd, men det er forkert at mistænkeliggøre projektet ved at hævde, at 
vi vil fortage faunaforurening. 
 
ARH 
Følgegruppen bør komme med en udtalelse med hensyn til udsatte og invasive arter. I hvor høj grad de skal vægtes i 
et naturgenopretningsprojekt? 
 
SUN 
Der er masser af krondyr, og man kan sagtens se dem ude i Kongemosen. 
 
KHH 
Tak til Sussi for indlægget. 
 
AFI 
Hvad sker der nu med ”Situationsanalysen”, bliver den trukket tilbage eller modereret? 
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SUN 
Vi har lavet analysen, fordi der var en række ubesvarede spørgsmål. At de så er blevet besvaret, det er jo dejligt. Det 
er de ting, vi har været i tvivl om. Nogle spørgsmål er tilfredsstillende besvaret, andre ikke. Situationsanalysens 
skæbne er, at den overgår til historisk materiale. Den var ment som et oplæg til denne følgegruppe. 
 
NWI  
Hvis situationsanalysen bliver liggende på hjemmesiden, håber jeg, at der bliver lagt dokumenter ud samme sted 
med korrektioner af de faktuelle fejl i analysen. 
 
KHH 
Jeg har intet imod at alt tilgængeligt materiale bliver liggende på hjemmesiden. Det er min opfordring til Følgegrup-
pen, at vi har så meget offentlighed som muligt. 
 
ARH 
Der er god ide at lave naturplaner både for projektområdet og tilgrænsende områder også for at skabe grønne korri-
dorer etc. 
 
 
4. Indlæg om biologien i den østlige del af Åmosen v. Bent Aaby 

Der vil til dette punkt komme en rapport fra Bent Aaby, omhandlende emnet og baseret på indlægget. Denne vil 
snarest blive lagt ud på nettet.  
 

5. Indlæg om bevaring af arkæologien i den østlige del af Åmosen v. Henning Matthiesen 
For indholdet af indlægget henvises til rapporten: ”Bevaring i Åmosen –  
hvor vådt er vådt nok” af Matthiesen og Jensen (2005). Denne kan findes på internettet på adressen: 
www.natmus.dk/graphics/bevaring/arkaeologi/pdf-filer/HenningMatt/mattjensaamosen.pdf. 
  
Hovedkonklusioner fra indlægget inkluderede: 
• Vandstanden er alt for lav på flere af de kendte bopladser,  
• Nedbrydningen af organisk materiale og udvidelse af tørkesprækker er fortsat i gang, 
• Ilten (og nedbrydningen) når helt ned til grundvandsspejlet,  
• Samtidig kan der ske en forsuring som nedbryder skaller og knogler. 
 
Samlet vurderes at for at bremse den igangværende nedbrydning, bør vandstanden være mindst 20 cm over kul-
turlagene selv på den tørreste sommer. 
 

6. Bordet rundt 
ARJ 
Vi har d.d. været til møde hos Cowi, hvor de har forsøgt at tegne de allerførste kort ud. Det viser flyskanningen er 
meget tydelig og meget nøjagtig. De første tegninger er svære at forholde sig til, da de ikke er analyserede endnu. Vi 
har fra starten opereret med fire vandstandsscenarier fx ved en hævning i Åmose Å til kote 24. Hvis det viser sig at 
være dybt ulogisk at man låser sig fast på en bestemt højde, så kan det godt gå sådan, at man ændrer på det. Men det 
er stadig for tidligt at sige noget. Udgangspunktet er de fire beskrevne scenarier, men med forbehold for ændringer. 
 
ARH 
Hvad er der sat i værk omkring hydrologien? 
 
MRO  
Forskellige metoder er sat i værk dels til at måle bevægelsen ind og ud af åerne, men også metoder, som rimelig 
nøjagtigt kan måle hele grundvandsbevægelsen i området. Man vil kunne få klare indikationer i hvilken retning be-
væger sig. Endepunktet bliver dynamiske hydrologiske modeller. 
 
ARJ 
Også det forhold, at man i skybrudsperioder/tø-perioder kan gardere sig mod utilisigtede konsekvenser. 
 
NWI 
Intet nyt 
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FLL 
DOF har sendt en rapport ud, som to ornitologer har lavet.  
Jægerforbundet har lavet et notat, som kan komme ud til alle. 
Jeg har fået et notat fra Vestsjællands Amt vedr. grundvand, som dokumenterer at der forsvinder meget grundvand 
fra området og nogle gamle beregninger angående samme, som også kan sendes ud.  
Jeg har lavet nogle ture i området med et vandrelav. Så har der været et møde i turistorganisationerne i Holbæk, hvor 
både Kulturministeren og Miljøministeren var til stede og omtalte Åmosen ud fra deres synspunkt.  
Jeg har en rapport om Åmosen, hvor man har interviewet forskellige folk vedr. forskellige scenarier. 
 
ARH 
Miljøminsteren har været gæst i Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab, hvor hun kommed et oplæg, 
som fokuserede meget på nationalparkerne, men hvor hun også kom ind på at regeringen satser på 10-15 naturgen-
opretningsprojekter rundt omkring i landet. Som det første nævnte hun den østlige del af store Åmose. Man vægter 
tilsyneladende muligheden for at ”slå to fluer med et smæk” meget højt – dvs. synergien mellem kulturhistorisk be-
varing og naturgenopretning. Hun nævnte også, at deres skal være lokal forankring, men også at der ikke er lokal 
vetoret. 
 
KBR 
Det kommer an på hvem hun taler med. Hun er refereret anderledes andre steder. 
 
SUN 
Det er refereret som, at det kun er projekter der kan bakkes op lokalt, som bliver gennemført. 
 
ARH 
Jeg var til stede til mødet der er givet udtryk for at der skal være lokal forståelse etc., men ikke lokal vetoret. 
 
SUN 
Jeg har noteret at hun siger, at det skal være forankret i lokalsamfundene og at det skal være projekter der skal bak-
kes op om 
 
AFI 
Der ligger en rapport skrevet af en studerende vedr. Ulkestrup Lyng vedr. plejeforanstaltninger. Dette er jo et meget 
vigtigt aspekt (Titel: Konsekvensvurdering af vandstandshævning i Store Åmose, botanisk, kulturhistorisk og 
driftsmæssig betydning, samt plejeforslag for Ulkestrup Lyng. Forfatter Rasmus Bartholdy Jensen. September 
2000). 
 
KHH 
Jeg har bedt amtet om at komme med et notat omkring udpegning af vådbundsarealer, på foranledning af Henrik 
Bundgaard, som også har stillet spørgsmål vedr. hvad sker der med ejendommene, når der sker en vådgøring, men 
jeg mener han selv skal have lov at redegøre for dette. 
 
7. Mødedatoer 
Næste møde 24.05. 
Derefter møde igen den 01.06 
Turen til Holmegårds Mose og Gødstrup Engsø er programsat til den 21.05 
 
 
8. Eventuelt 
SUN 
Vi burde invitere Aksel Bo Madsen som er Danmarks førende vedr. odder. Det kunne være interessant, hvis vi kun-
ne invitere ham til at komme og fortælle om odder i Åmosen. 
 

MØDET HÆVET 
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Appendiks H 

Følgegruppens tur til Holmegårds mose mv. den 21. maj 2006 

Følgegruppens tur i Holmegårds Mose og Gødstrup Engsø 
 
Den 21. maj 2006, var Følgegruppen på ½ dags tur i Holmegårds Mose og Gødstrup Engsø, for at se på allerede 
realiserede naturgenopretningsprojekter.  
 
Holmegårds Mose 
Holmegårds Mose indeholder et af de få områder på i Danmark, hvor det lige som i Åmosen er muligt at finde rester 
af den værdifulde og højt prioriterede naturtype ”Højmose”. Højmosen er som naturtype på EU's liste over specielt 
bevaringsværdige naturtyper, som Danmark ifølge habitatdirektivet har pligt til at beskytte og hjælpe. Holmegårds 
Mose har den lighed med Åmosen, at der både er tale om værdifuld natur og værdifuld kulturarv. I Åmosen, er der 
dog dels tale om et langt større areal, med større potentiale og desuden strækker kulturarven sig over et langt større 
tidsrum og rummer større en større koncentration af fundsteder (fundene i Åmosen strækker sig over en periode på 
ca. ottetusind år mod ca. det halve i Holmegårds Mose).  
I Holmegårds Mose er et 563 ha stort areal blevet fredet i marts 2006 og retablering af arealet til Højmose er nu så 
småt sat i gang.  
Når man bevæger sig ind i Holmegårds Mose, kan man se den naturlige overgang til Højmose, hvor kanten af mosen 
er vådere og mere næringsrig end midten og man kan se hvordan mosen hvælver ind mod midten. Der er i en høj-
mose kun tale om vandtilførsel fra nedbør. Derfor er Højmose er en næringsfattig naturtype. Højmosen i Holmegåds 
Mose er præget af tørvegravning og har lidt af tilførsel af næringsstoffer dels fra tilstødende arealer og i mindre grad 
også fra nedbøren. Der har på mosen også væ-
ret tale om kraftig opvækst af birk, hvilket 
sættes i forbindelse med, at mosen er blevet 
drænet. For at vende udviklingen har man 
stoppet dræn og grøfter forhindre tilstrømnin-
gen af næringsrigt vand og dræningen af om-
rådet. Desuden har man skåret birken ned på 
store dele af arealet. Man kan nu på arealet 
som sagt se et mere ”typisk” Højmose-billede, 
hvor man også finder arter som Kjæruld, 
Klokkelyng og Soldug. 
Birken vokser dog stadig op og der er behov 
for en vådere tilstand på arealet. Derfor er der 
behov for yderligere tiltag. For at bremse bir-
kens opvækst kan man benytte sig af at skære 
birken i ca. 1 meters højde og ikke, som har 
gjort i Holmegårds mose, ved jordoverfladen. 
Birken vil, hvis man skærer den ned ved jor-
den enten sætte stødskud eller rodskud. Ved at 
skære stammerne højere oppe, kan man i høj 
grad undgå denne reaktion. For at standse 
dræningen af området, kan man opstemme den 
ringgrøft, som omgiver hele arealet og som 
løber ud i Susåen.  Problematikken minder på dette punkt meget om Åmosen, hvor de store grøfter dræner mosen ud 
i Åmose Å. Desuden, er der i Holmegårds mose sandsynligvis dannet tørkesprækker i tørven, ligesom i Åmosen. 
Tørkesprækkerne virker i mange tilfælde som bedre dræn end de gamle drænrør.   
Området er ikke overrendt af turister og andre gæster på trods af at det ligger lige i nærheden af både Fensmark og 
Næstved. Dette skyldes nok i høj grad, at området ikke er blevet promoveret meget i offentligheden, og at det ofte 
for danskere er vigtigere at vide, at man har et naturområde tilgængeligt end det er konkret at anvende området. 
 
Gødstrup Engsø 
 
Efter turen rundt i Holmegårds Mose, kørte Følgegruppen til Gødstrup Engsø, for at møde lodsejere (Erik Paludan 
og Ingvar Frier) og repræsentanten fra Direktoratet for Fødevareerhverv (DFFE), Jørgen Sandby Nielsen, som havde 
været ansvarlig med jordfordelingen i forbindelse med projektet. Projektet har været genstand for et større vådgø-

 
Højmose under udvikling i Holmegårds Mose 
(Fotograf: Henrik Bundgaard) 
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ringsprojekt, hvor der som led i VandMiljøPlan II er blevet etableret sø og våde enge. Processen blev oprindelig sat i 
gang da det lokale pumpelaug skulle afgøre, om man skulle fortsætte afvandingen af området og investere i ny pum-
pe med videre. Eller man skulle gå andre veje.  
Området er på 91 Ha, hvoraf de 55 Ha er udpeget som §3 arealer. Der var 23 lodsejere. Fire af ejendommene var 
frijordsejendomme og en ejendom var fuldtids-mælkebedrift. To ejendomme var husdyrbrug, primært som hobby-
brug og fire var deltids plantebrug. Ca. 55 ha var mose, og hovedparten af det resterende var omdriftsjord eller brak. 
Meget af området var præget af selvsået skov. Pumpelauget kontaktede Storstrøms Amt om mulighederne for et 
naturgenopretningsprojekt og en forundersøgelse blev afsluttet i december 2001. Tolv lodsejere havde ønske om 
erstatningsjord, heriblandt den tidligere nævnte mælkebedrift. Det realiserede projekt indeholder 50-60 ha sø, 10-20 
ha sump, 10 ha våd eng og 8 ha tør eng. Amtet er projektejer og dermed ansvarlig for økonomi og projektets realise-
ring. Skov- og naturstyrelsen var bevilligende myndighed.  

 
Ifølge Erik Paludan, 
som var den oprinde-
lige idémand bag pro-
jektet, var området 
også smukt før, blandt 
andet med en masse 
læbælter. Med den 
nye sø, mener han 
dog at området har 
udviklet sig fra ”perle 
til diamant”.  Også 
Ingvar Frier synes at 
resultatet var godt, 
men var dog noget 
mere kritisk med hen-
syn til hele forløbet af 
processen. Oprindelig 
troede han ikke på 
projektet. Hvis det var 
blevet gennemført 
som oprindelig tænkt, 
ville vandstanden i 

dag have været 50 – 60 cm højere. Han kom desuden med opfordring til at afklare alle økonomiske aspekter og an-
dre spørgsmål vedrørende pligter for eksempel for oprensning af grøfter med videre på forhånd. Jagten havde ændret 
karakter på den måde at Rådyrenes trækmønster havde ændret sig som konsekvens af vådgøringen, ligesom fasan-
jagten var gået kraftigt ned. Derimod var andejagten blevet klart forbedret. Ejendomsværdien var ifølge begge lods-
ejere steget som følge af projektet. Der var ikke etableret offentlig adgang til området i form af stisystemer og lig-
nende. Dette manglede ifølge den ene af lodsejerne. Når samfundet investerer et væsentligt beløb i et projekt som 
dette, bør der være mulighed for at opleve området.  
 
Processen samlet lod en del tilbage at ønske. Den havde været for langsom, med hensyn til afklaringen af jordforde-
lingen. Desuden var den blevet hæmmet af den fredningssag, som var blevet rejst af Danmarks Naturfredningsfor-
ening i 2002. Jordfordelingen var sat i værk i 2002 og blev styret af Jørgen Sandby. Normalt er der et lodsejerudvalg 
i sådanne sager og i dette tilfælde blev dette udgjort af det tidligere Pumpelaug. Processen var vanskelig, men det 
lykkedes at komme frem til et resultat, som ifølge Jørgen Sandby generelt resulterede i fornuftige arronderingsfor-
hold for de involverede ejendomme. Man bør dog være klar over at der er tale om et forhandlingsforløb, hvor det er 
fornuftigt af staten at anskaffe sig erstatningsjord på forhånd, ligesom oprettelsen af en jordfond til brug for at købe 
projektområder fri er en god ide, hvis man ønsker at projektets skal kunne gennemføres.  
Endelig blev mulighederne for erstatning og finansiering diskuteret grundigt. Der er en række ordninger, bl.a. i Fø-
devareministeriet, som kan danne grundlag for en stor del af finansieringen af erstatninger i projekter som dette. 
Desuden bør man klarlægge de ejendomsjuridiske forhold og hvorledes forskellige typer af lodsejere står i projekter 
som dette. 

Gødstrup Engsø (Fotograf: Henrik Bundgaard)
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Efter en særdeles informativ dag, takkede Følgegruppen Jørgen Sandby, Erik Paludan og Ingvar Frier for de mange 
gode og vigtige aspekter, som de havde påpeget under besøget. 
 

Gødstrup Engsø (Fotograf: Henrik Bundgaard) 
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Appendiks I 

Følgegruppemøde den 24. maj 2006 

Følgegruppemøde om laserskanning 
 
Den 24. maj blev der afholdt Følgegruppemøde vedr. laserskanningen, den digitale terrænmodel og Cowi’s analyser. 
Nedenfor er indholdet af dette møde og Cowi’s præsentation gengivet i hovedtræk. 
 
 
 
Hvad er en Laserskanning og en Digital terræn model 
 
Området blev 23. marts overfløjet af et fly fra Blominfo, som er udstyret med en skanner. Flyvehøjden er 1000 me-
ter. Skanneren sender en sværm af stråler, så der kommer et målepunkt pr. kvadratmeter. 
Til hvert punkt knyttes der så en position og en højde. Det er en vigtig egenskab, at skanneren ikke kan skyde gen-
nem vand, fordi det indikerer hvor der har stået vand under skanningen.  
Det der kommer ud af dette er en såkaldt overflademodel, hvor alt der rager op – huse og lignende – også kommer 
med på modellen. Det skal vi ikke bruge i første omgang. Det vi er interesserede i er terrænets højde – d.v.s. hvor 
højt kommer vandet til at stå i terrænet. De genstande er man i stand til at regne ud og man checker også mod digita-
le grundkort for at se om man har fået alt med. Vinteren narrede os lidt, og vi måtte vente med skanningen, da sne 
giver en forkert højde. 
Der bliver altid indmålt kontrolflader – både på hårdt underlag og blødt underlag, for at kontrollere modellen. Vi har 
fra Blominfo fået at vide at der er en middelfejl i lodret plan på fire cm på hårde veldefinerede flader og 7 cm på 
bøde flader. Det er fejlen på hvert enkelt punkt. Fejlene fordeler sig og ligeligt i op- og nedadgående retning, så alt i 
alt har man en fejl der er næsten nul! Det er den mest nøjagtige måde overhovedet at måle op på i dag, hvor man kan 
få flest små detaljer afsløret. Metoden bliver billigere og billigere. Mange steder er så svære at måle op med traditi-
onel landmåling. Laserskanneren kan ”skyde igennem” vegetation. Kun meget store enkeltstående træer kan den 
ikke måle igennem. Det eneste problem, vi har set, er i Garbølle Nørremose, hvor der åbenbart har været isdækkede 
flader. Vanddækkede flader afsløres med det samme, for vand giver ikke noget signal. Is giver et signal. Kontrolmå-
lingerne har her vist en fejl på op til 25 cm.  Der var sne på nogen af søerne i området. Dette skal der korrigeres for. 
Desuden er der andre områder, som er blevet peget ud, som skal undersøges nærmere for at se, om vi skal foretage 
en kontrol i området. Målingen er gået fra østkanten af Hesselbjerg mose i vest helt ud til Vandløse sand mod øst, 
dækkende et område på 5500 Ha (projektområdet er ca. 1750 Ha red). 
 
Detaljeringsgraden er meget stor og man kan på kortene tydeligt se enkeltgenstande så som spor efter gamle tørve-
grave, vandhuller gravet af jægere, veje og stier.  
 
Hvad kan man bruge det til med hensyn til vandstandshævningen? 
 
Det var ikke den endelige model der blev præsenteret. Den er i skrivende stund under udarbejdelse. Ligeledes var de 
vandflader der blev præsenteret indikative og blandt andet ikke gradueret så man kan se forskellen på vandhøjden 
eller drændybden. Det vigtigste var præsentationen af højdemodellen som arbejdsværktøj. 
 
Ved hjælp af computeren, kan man simulere forskellige vandstandshævninger og dermed hvor meget vand der 
kommer i området.  
Man har naturligvis ikke fuldstændig vandrette vandflader. Der er en gradient, som er afhængig af strømmens ha-
stighed og som man kan finde ud af ved hjælp af afstrømningsdata og tværsnitsprofiler fra Åmose Å og tilløb.  Vi 
kommer til at beskrive den ekstremt tørre og den ekstremt våde situation.  
Ud fra dette og andre data (nedbør, jordbundsforhold, grundvandsforhold etc.) kan man vurdere hvad det gavner at 
lave forskellige vandstandshævninger og hvilke konsekvenser det vil have. Der er nogen biologiske værdier man vil 
gavne for eksempel nogle gamle højmoserester, men kan også hæve vandstanden så meget, at de biologiske værdier 
skades. Et eksempel er Ulkestrup Lyng, som der går et lavt område ind igennem. Man skal helst ikke hæve vandet så 
meget at Ulkestrup Lyng deles i to, men kun så meget at den udgør en helhed. Hvis man skal genskabe lyngen til en 
aktiv højmose, skal vi sikre at fugten kun kommer fra nedbør. 
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Den videre proces 
• Vi har rimelig styr på kortlægningen af de arkæologiske værdier i området 
• Vi er gang med at kortlægge de biologiske værdier, som ikke end nu er lige så tilfredsstillende kortlagt som de 

arkæologiske værdier. Der forgår en del feltbesøg fra konsulenter og fra Skov- og Naturstyrelsen. 
 
 
 
Andre punkter der blev diskuteret 
 

• Hvis der bliver lavet indgreb i Åmose Å, kommer man muligvis til at skulle konstruere en spærring i åen, 
som er fleksibel, så man kan tage højde for de forskellige situationer i tørre og våde perioder. Det vi har talt 
om er det der hedder et sektioneret sideoverløb. Man må ikke lave dæmninger, for åen skal være faunapas-
sabel. Man måtte gerne lave indgreb tidligere, som fisken ikke kunne passere (som for eksempel det stryg, 
som allerede er i Åmose). 

 
• Man skal prøve at undgå en for stor vandstandssvingning. Dels af hensyn til biologi og lodsejere og dels af 

hensyn bevaring af arkæologiske værdier. Én mulig teknisk løsning er såkaldte sektionerede sideoverløb, 
dels som enkeltstående løsninger og dels som kombinerede løsninger bestående af flere sektionerede side-
overløb..  

 
• Problematikken om grundvandet og det forhold at vand løber ud gennem de passager det kan finde blev 

diskuteret. Problemet opstår dels på grund af tidligere gravearbejder og dels på grund af at der to steder 
findes revler gennem området, bestående af grus. Ved en eventuel opstemning vil der opstå et modtryk mod 
grundvandet, som muligvis kan regulere dette. Der er kommet 1/3 mere vand i Åmose Å, siden dræningen i 
en periode, hvor der ikke er kommet 1/3 mere nedbør. Den kunstige sænkning af Åmose Å ser således ud 
til at forårsage en markant tapning af grundvandsmagasiner i området. 

 
• Grusvejen gennem Åmosen er af flere grunde værd at overveje at bevare. Dette skyldes blandt andet, at den 

kan udgøre en del af fremtidige adgangsforhold for friluftslivet og dels er værd at bruge i forbindelse med 
styring af vandet efter en eventuel vandstandshævning. 

 
• Afværgeforanstaltninger af utilsigtede konsekvenser for beboere, rensningsanlæg etc. kan planlægges for 

hvis det er nødvendigt. 
 

• Eksisterende forhold i åerne og grøfterne og deres evne til at lede vand  (for eksempel oprensning) er også 
afgørende for dræningsforholdene og for virkningerne af en vandstandshævning. 

 
• Lokale dræningsforhold og eventuelt trykvand i nogle områder kan spille ind på hvor vådt der er nu. Hæver 

man vandstanden i åen, behøver dette ikke at resultere i endnu højere vandstand på arealer med trykvand 
fra undergrunden. I nogle tilfælde vil man, ved at anlægge grøfter, kunne sikre en vandstand på disse area-
ler, som ikke er højere end den nuværende. 

 
• Adgangsforhold og ønsker til naturgenopretning fra lodsejere og andre lokale er af betydning og det bør 

være muligt for folk at gøre opmærksom på deres ønsker og holdninger til dette. 
 

• Jordopkøb fra statens side og erstatningsjord er af vital betydning fore projektets videre fremdrift. 
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Appendiks J 

Følgegruppemøde den 1. juni 2006 

 
 Dato: 1. juni 2006 
 Tid: 19:00 - 21:30 
 Sted: Biblioteket i Stenlille, Hovedgaden 37 
  
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat  
3. Friluftsliv og formidling i Åmosen.Indlæg v. Jørgen Stolz. Se vedhæftede notat af Anders Fischer  
4. Odder i Åmosen (Indlæg v. Eilif Byrnak). Se vedhæftede notat af Eilif Byrnak 
5. Skov og Naturstyrelsen har ordet (Indlæg ved Mikael Kirkebæk)  
6. Kulturarvsstyrelsen har ordet (indlæg ved Erik Johanssen) 
7. Henrik Bundgaard har ordet. Fremlæggelse af og svar på tidligere fremsendte spørgsmål.  
8. Følgegruppens afrapportering - hvad er de enkeltes forventning.  
1. 9.Nye mødedatoer  

i. Møde COWI tegner og fortæller + første udkast til en afrapportering fra følgegruppen 
ii. Møde drøftelse af det endelige produkt  
iii. Offentligt møde imellem de to førnævnte møder.  

9. Bordet rundt  
10. Eventuelt 
 
Tilstede: 
KHH Kjeld Hansen (Formand), Vestsjællands amt 
KBR Kjeld Braun, Stenlille Kommune (til klokken 21.15) 
SUN Sussi Neergaard, Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen 
HBU Henrik Bundgaard, Sommerhus og Frijordsejerne 
ARH Arne Hastrup, Danmarks Naturfredningsforening 
FLL Flemming Larsen, Friluftsrådet 
PCR Peter Christensen, Sjællandske Familielandbrug 
KVJ Karsten Vig Jensen, Landbosjælland 
 
Observatører 
ARJ: Arne jørgensen, Skov- og Naturstyrelsen, Styregruppen 
MIK: Mikael Kirkebæk, Skov- og Naturstyrelsen, Styregruppen 
EJH: Erik Johanssen, Kulturarvsstyrelsen, Styregruppen 
AFI: Anders Fischer, Kulturarvsstyrelsen, Styregruppen 
 
Talere: 
EJH: Erik Johanssen, Kulturarvsstyrelsen, Styregruppen 
EBY: Eilif Byrnak, Vestsjællands Amt 
JØS: Jørgen Stoltz 
 
Fraværende med afbud: 
Niels Wichmann, Det Regionale Museumsråd 
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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
KHH: Nogen bemærkninger til dagsordenen. Jørgen Stoltz rykkes ned som pkt. 6 og pkt 3 bliver om odder 

i Åmosen ved Eilif Byrnak. Henrik Bundgaard har sendt en række spørgsmål. Jeg har nogle svar til 
disse. Vi kører dagsordenen. 

 
HBU: Jeg har sendt separate punkter til dagsordenen. Det var ikke meningen, at disse skulle ind under ét 

punkt kaldet ”Henrik Bundgaard har ordet”. Det er forskelligartede punkter. Det er ikke realistisk at 
nå alle de punkter der er på dagsordenen. Det er mere regulært at tage en diskussion af hvornår vi 
kan behandle punkterne. Jeg har derfor lavet et alternativt forslag til dagsordenen.  

 
KHH: Med hensyn til spørgsmålene har jeg et svar til disse. Vi behandler de fire punkter 

 på mødet. 
 

Dagsordenen herefter godkendt, med tilføjelse af HBU’s fire punkter.  
 

2. Godkendelse af referat  
 

KHH: Vi har modtaget et meget fyldigt referat. Der mangler stadig et par stykker og jeg er godt klar over 
at SNS er hårdt belastet, men jeg gerne opfordre til at der gives assistance til Morten Rolsted, da re-
feraterne er en opgave, som kan klares af andre. Referaterne er en meget vigtig del af Følgegrup-
pens afrapportering. 

 
Referatet herefter godkendt.  

 
3. Odder i Åmosen (Indlæg v. Eilif Byrnak). Se notat af Eilif Byrnak på hjemmesiden 

(www.aamoseprojektet.dk) 
 

Indlægget var i meget høj grad baseret på det notat, der er lagt ud på hjemmesiden og der henvises derfor til 
dette. 

  
 Nogle hovedpunkter fra indlægget var dog: 

• Den lille bestand der er af odder på Sjælland findes i den vestlige del af Åmosen  Sådan har det 
ikke altid været. Man kan af tidligere tiders afskydningstatistiker se at det område der blev skudt 
flest oddere var den østlige del af Åmosen 

• En odderfamile har en radius de bevæger sig inden for på 20 km2 
• Der er mulighed for spredning fra det nuværende kerneområde. Dette kræver dog at leveforholde-

ne forbedres både i kerneområdet og i områder, som den kan spredes til – for eksempel den østlige 
del af Åmosen. 

 
4. Skov og Naturstyrelsen har ordet (Indlæg ved Mikael Kirkebæk) 

 
MIK: Jeg er blevet at sige lidt om de politiske og økonomiske rammer for projektet.  

Der har været fokus på Åmosen gennem længere tid, ikke kun med hensyn til naturgenopretning, 
men også på højere politisk niveau. Man har hele tiden været klar over, at det man snakkede om var 
et stort politisk projekt. Derfor har man inddelt det i et antal faser. Det er naturligt for store projek-
ter, at det tager tid at kvantificere dem, for det er en forholdsvis kompliceret størrelse at håndtere. I 
dette tilfælde har man handlingsplanen fra 2001, som så blev fulgt op af en anbefaling af, at man 
gennemførte en samfundsøkonomisk analyse, som er noget man normalt kun gør når man har med 
et stort projekt at gøre.  En sådan analyse er en videnskab for sig, som i det her tilfælde sanktionere-
de projektet. Undervejs under den samfundsøkonomiske analyse rejste oppositionen beslutningsfor-
slag i Folketinget om Åmosen. Dette forslag blev stemt ned. Man har insisteret på at have et så godt 
beslutningsgrundlag som muligt og det sidste led i den forbindelse er den igangværende forprojekte-
ring.  
Økonomisk fungerer det på den måde, at hvert år bliver der på finansloven afsat et beløb til natur-
genopretningsprojekter. I år figurerer der 116 mio. kroner til naturgenopretningsprojekter. Hvis et 
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projekt har en særlig bevågenhed, kan nogen af de 116 mio. kroner blive øremærket til projektet. 
Det er sket for Åmosen. Hvis man efter forprojekteringsfasen beslutter sig for at gennemføre projek-
tet vil det sandsynligvis også være sådan, at man øremærker et beløb til projektet. 

 
  

KHH: Vi, i Følgegruppen, skal jo levere et produkt til Styregruppen, som så skal levere noget videre Mini-
sterierne, som så skal levere videre ind til Folketinget. Hvilke ideer har i med det arbejde vi laver. 
Hvordan kan vi som Følgegruppe være med til at påvirke forprojekteringen.  

 
MIK: Processen, som ligger foran os nu er at forprojekteringen afsluttes omkring sommerferien. Vi har et 

konsulentfirma ind over, som laver tekniske beregninger og dels har vi borgerinddragelsesproces, 
som der kommer et udsagn ud af. I er en gruppe som kan komme med udtalelse om projektet. Så der 
vil ligge en samlet redegørelse, som vi kan bære videre til ministeren. I et projekt af denne størrel-
sesorden, er det i sidste ende ikke Skov- og Naturstyrelsen, som træffer afgørelsen om projektet bli-
ver til noget eller ej, det er op Folketinget at træffe beslutte dette. 

 
KHH: Når der så er enighed om at gå i gang med projektet, skal der i gang med detailplanlægningen. Det 

vil sige VVM(Vurdering af Virkning for Miljøet), indragelse af borgerne én gang til om de konkrete 
tiltag der skal ske for at kunne realisere projektet. Hvad er tidshorisonten for et sådant projekt? 

 
MIK: Det er svært at sige. Det kommer an på hvordan man griber det an. For en VVM kommer der til at 

gå det meste af et år. Projektet er så stort, så det vil tage noget tid. 
 
HBU: En ting er at der bliver lavet et økonomisk grundlag, men retsgrundlaget for at gennemføre projektet 

over for lodsejere er vel en særlov. Er der noget grundlag for ekspropriation i anden lovgivning. 
 
MIK: Retsgrundlaget ligger i naturbeskyttelsesloven, som indeholder muligheder for ekspropriation, som 

man dog ikke i praksis anvender særlig meget. Der kan også være at man for dette projekt vælger at 
gennemføre en særlov fordi projektet er meget omfattende. På den måde får man et meget klart 
grundlag. Men dette er helt op til en politisk beslutning 

 
CVJ: Som det har fremgået af referaterne, så er  spørgsmålet om jordopkøb af væsentlig betydning. Det er 

af afgørende betydning for landbruget at der bliver gjort opkøb, så man kan opnå en tilfredsstillende 
jordfordeling. Er der nogen midler overhovedet til at fortage opkøb? 

 
MIK: Ja, det er der. På årets finanslov er der afsat 10 mio. kroner. Vi er meget opmærksomme på hele 

emnet med hensyn til puljejord  og dets betydning 
 
CVJ: Hvis der opstår mulighed for et konkret køb, vil I så være i stand til at gøre det. 
 
MIK: Ja, inden for rammerne af de afsatte midler.  
 
KHH: Ligger de 10 mio. kroner som en del af de 20 mio. kroner? 
 
MIK: Ja, det er den ramme som projektet er en del af 
 
KHH: Er problemet, at sålænge der er et skitseprojekt, som ikke er godkendt, vil man ikke afsætte midler 

til større opkøb 
 
MIK: Ja. 
 
SUN: Jeg sidder her med ”vejledning om prioritering og behandling naturforvaltningsprojekter 2005”, ud-

givet af Skov- og Naturstyrelsen.  Det såkaldte kriteriepapir. Det fremgår, at kulturhistoriske inte-
resser, herunder kulturmiljø varetages som en integreret del af naturforvaltningsprojekter. Der står 
samtidig at der anvendes ikke naturforvaltningsmidler, som alene eller hovedsageligt har til hensigt 
at fremme et kulturhistorisk sigte. Der er vel det man gør her? 
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MIK: Det er sådan, at naturforvaltningsprojekter ofte kan tilgodese en masse hensyn på samme tid. Vi er 
ikke i tvivl om, at det er både natur og kultur der tilgodeses. Der er både store kulturhistoriske og 
natur interesser i det her projekt. Det er et kombineret projekt – der er ikke nogen konflikt. 

 
SUN: Med hensyn til ekspropriation, så står der i samme publikation, at uanset naturbeskyttelseslovens 

bestemmelser om forkøbsret og ekspropriationsret med vider, så er loven i udgangspunktet baseret 
på frivillighedsprincippet, hvor styrelsen etablerer et konstruktivt samarbejde med lodsejere, som 
frivilligt sælger arealer til brug for til naturforvaltningsprojekter. Hvor mange lodsejere, som er 
imod skal der til her for, at man ikke kan ekspropriere? 

 
MIK: Det er ikke til at svare på. 
 
SUN: Hvis nu alle lodsejere siger ”nej tak”, hvad så? 
 
MIK: Hvis alle siger nej, så bliver der ikke noget projekt. 
 
SUN: Hvad nu hvis halvdelen ikke vil? 
 
MIK: Det kan jeg ikke vide. Hvordan ser man på den situation på det givne tidspunkt. 
 
SUN: Men en ekspropriation i tilfælde så mange siger nej det vil ikke ske 
 
MIK: Det er ikke set før. 
 
HBU: Projektet har et problem i og med at det fremstilles som et naturprojekt. Folk har en subjektiv hold-

ning til dette og synes i bund og grund at naturen er god nok. Hvis man siger at man har natur som 
er god, men at man har et kulturhistorisk bevaringsproblem, så kan folk forholde sig til dette på en 
helt anden måde. 

 
 
ARH: Det er et naturgenopretningsprojekt, hvor man skaber et kæmpemæssigt vådområde og så er der og-

så det kulturhistoriske aspekt, som gør at man slår to fluer med ét smæk. Der ligger et stort potentia-
le i en vådgøring i Åmosen – man kan beskytte naturen. Dette kommer oveni den nære natur, som 
man ser og opfatter til daglig. Det der skal redegøres for af Skov- og Naturstyrelsen, er på hvilken 
måde kan man leve op til ansvaret omkring beskyttelse man habitatnaturtyperne. 

 
ARJ: Dette er ikke et enten/eller spøgrsmål! Det er ikke enten et naturprojekt eller et kulturhistorisk pro-

jekt. Det er både og! Projektet varetager de to interesser ligestillet. Iflg. værdisætningsanalysen, som 
man måske rynker på næsen af sætter folk bevaring af kulturhistorie højere end naturen målt i beta-
lingsvilje. Det er to ministre der står bag og kommer det på finansloven er det mere end de to mini-
stre der står bag. Det er havnet i vores system, det kan bl.a. have baggrund i at vi har været inde og 
lave naturgenopretning før og at vi har en decentraliseret struktur.  

 
KHH:  Nu er vi inde i en diskussion vi har haft en to – tre gange. Det kører på holdninger. Vi er godt klar 

over hele vejen rundt om bordet, at det er et spørgsmål om både kultur og natur. Det som Henrik 
påpeger, er at der uden for denne kreds er noget tvivl om hvad det her går ud på – der har Styre-
gruppen en opgave med at informere opad at der er behov for yderligere information. 

 
KBR: Jeg giver jer ret i det I siger, ellers sad jeg ikke her. Jeg har oplevet at Henning Fougt initiativgrup-

pen havde præsteret nogen utrolig flotte plancher på et møde og nogle foldere og billeder og kom 
med et budkab – ”nu skal I se et projekt vi har her. På side 17, var der nogle kort af området med 
nogen røde streger. Folk bryder sig IKKE om at nogen kommer og siger ”nu laver vi en sø på jeres 
ejendom”. Det var det folk blev sure over. Henning Fougt var på sammenlægningsudvalgets møde i 
går (Ny Sorø kommune) og han forklarede at det var det her der gik galt og han beklagede at han 
havde lavet ballade, men jeg har fået solgt ideen. Derfor skal sytregruppen ud og fortælle og skære 
ud i pap for dem som har det i baghaven – ”det er det her vi vil lave”. Folk kan ikke vide det – de 
har ikke siddet med ved de her møder. Man er nødt at sørge for at folk har en forståelse for hvad det 
er man er ved at lave herude og måske endda en accept af det. 
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SUN: Du henviser til den samfundsøkonomiske analyse og at den viser en betalingsvillighed i forhold til 

”kulturhistorie” der er helt unik. Det er ikke rigtigt. Den viser en betalingsvillighed i forhold til ”for-
tidsminder”. De laver en ”koket” lille omskrivning og siger at ellers kan folk ikke forstå det. Det er 
tendentiøst og kritisabelt. Fortidsminder er stendysser og lignende. Det er det folk vil betale for – 
man har ikke spurgt dem om noget de aldrig kommer til at se. 

 
ARH: De mekanismer der starter hver gang i en lokalbefolkning. Bare der er en der siger at nu skal Åmo-

sen under vand, så går der panik i folk, selv om man bor der oppe hvor der aldrig kommer til at stå 
vand. Mit slag på tasken er, at ¾ aldrig vil få problemer med vand. Det er vel hysterisk at reagere på 
denne måde. Folk må engagere sig og lige præcist Styregruppen her har taget initiativ til borgermø-
der og så har man pligt som borger til at møde op. På borgermødet fik man fra SNS en sober forkla-
ring om, at det er forprojekt vi er i gang med. Det er en lidt lad demokratisk holdning, at man ikke 
gider møde op. Der var for øvrigt fint fremmøde på mødet her i byen.  Der er ikke noget konkret at 
forholde sig til . 

 
PCR: Det er gået galt i byen er at dem der ejer jorden herude skulle finde ud af omveje at der var et pro-

jekt (Naturparkprojektet) 
 
KHH: Vi skal prøve at samles på en eller anden måde om det her. 
 
HBU: Der skal være gennemsigtighed. Det består i at alle berørte parter bliver oplyst. Hvis det er et pro-

jekt, så har de også haft mulighed for at give deres besyv med. Og det er en stor ansvarsopgave for 
dem der har projektledelsen at holde styr på. Der er en stor forskel på naturpark projektet og det her, 
hvor der er gået lidt mere systematisk til værks med at komme ud til de berørte lodsejere, men der er 
stadig et ”issue” der, som er mere af teknisk karakter. 

 
KHH: Der er et forløb i det her. Man er nødt til først at advisere at man har nogen ideer og visioner og så 

skal man ud og lave nogen undersøgelser. Vi Mangler det færdige projekt, hvor vi skal forholde os 
til koter og tage stilling til hvad betyder det her rent praktisk. 

 
CVJ Vi oplever igen resultatet af ”Svend Auken effekten” – måden han og hans politiske ønskede at køre 

den slags sager på. Og det er vi jo så blevet klogere på i det her projekt. 
 
 
5. Kulturarvsstyrelsen har ordet (indlæg ved Erik Johanssen) 

 
Der vil snart komme et indlæg på hjemmesiden, som refererer til dette indlæg og der henvises derfor til det-
te. Hovedpunkter i indlægget var: 

 

Åmosen er internationalt kendt for sine mosebopladser fra jægerstenalderen og den tidligste bondestenal-

der. Berømmelsen skyldes de fint bevarede kulturspor af organiske materiale. Vi kender allerede et stort 

antal fortidsminder i mosen, og mange flere er fortsat skjult nede i tørven. 

 

Vi prøver nu at sikre de vigtigste dele af kulturarven i Åmosen ud fra filosofien om, at man bør gemme en 

bid af det bedste til eftertiden, som vil have bedre metoder og stille nye spørgsmål. Hvis man skal sikre kul-

turarven i mosen varigt, skal kulturlagene konstant ligge under grundvandsspejlet – selv i de tørreste som-

meruger. 

 

Åmosen er Europas vigtigste fundområde for: 

• kunst fra tiden mellem istiden og landbrugets indførelse 

• redskaber fra indlandsfiskeri i stenalderen 
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• indlandsbopladser fra tiden mellem istiden og bondestenalderen med gode bevaringsforhold for 

organiske materiale 

• ofringer i vådbund i bondestenalderen. 

 

Dertil kommer at sporene af tørvegravningen i 1940-1950’erne har fortælleværdi om nyere tids historie og 

energiforsyning.  

 

Problemet for bevaring af kulturarven i østlige Store Åmose er det kunstigt sænket vandspejl i åen og dræ-

ning+pløjning. Idealtilstanden for varig sikring af de arkæologiske værdier i moselagene er våde enge, som 

plejes af græssende kører. På arealer, som har ”sat sig” meget pga. afvandingen, kan det blive nødvendigt 

at etablere lavvandede søer. De giver oplevelsesværdi for publikum: Spændende natur oven på langtids-

holdbar kulturarv. 

 

Udtræk fra den efterfølgende diskussion: 

FLL: Inden for naturen har man habitatområderne. Har man på samme måde inden for arkæologien direk-
tiver der binder Danmark til at beskytte kulturaven? 

 
EJH: Man ikke nogen juridisk bindende konventioner på samme måde som med Habitatområderne. Men 

det er i sin vorden. 
 

SUN: Det du beskriver er det der er i  Hele Åmosen. Hvad har I tænkt jer at gøre ved resten (red.: Åmosen 
uden for projektområdet) 

 
EJH: Der er der også meget væsentlige kulturarvsinteresser. Der må vi fra Kulturarvsstyrelsen alvorligt 

overveje hvad vi vil gøre for at bevare det 
 
SUN: Hvor meget vi det koste at grave det hele ud? 
 
EJH: Det er meget vanskeligt at sige. Jeg kan sige forskellige tal uden at vide om det er rigtigt – men det 

er MEGET. 
 
AFI: Vi ved ikke hvad der gemmer sig – vi kan se på det vi kender. 
 
SUN: Uanset hvad, så er det den bedste løsning for eftertiden, det er også den billigste løsning? 
 
EJH: Ja, det vil det være 
 

 
6. Friluftsliv og formidling i Åmosen.Indlæg v. Jørgen Stolz. 

 
Hovedelementerne i indlægget: 

 Der er ikke nogen videre organiseret brug af området, andet end lidt kanosejlads, lidt privat orga-
niseret ridning mv 

 Det er vigtigt at satse på kombinationen af formidling og friluftsliv 
 Det der kan formidles, er de ting der er specielle for området: 

o  fx lyngene og de tørvedannelser, som de har medført. Dette vil kræve en eller styret ad-
gang 

o Et andet emne er fx tørvearbejderne – hvor i Danmark kan man finde en ”guldgraverlejr”, 
som den kunne findes i området. 

o Bygningerne i Husedelejren er et helt fantastisk kulturhistorisk minde 
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o Man kan kopiere dette og lave formidling i bygninger, som er tilsvarende dem tørvegra-
verne og arkæologerne har levet og arbejdet i – fx for lejrskoler 

o Dyr på græs er også noget der kan formidles 
 Jo mere styret formidlingen er desto mindre forstyrrende er den for lokalområdet, da den vil fore-

gå i aktivitetsområder og aktivitetscentre og store områder vil ikke  blive berørt 
 Det er ikke et område der vil give store kanosejladser det er der andre områder til (Gudenåen, Sve-

rige mv) 
 Hvis det bliver vådgjort mere, vi der blive plads til både fauna i områderne og fx kanosejlende 
 Stisystemerne kan fx være trampede, markerede stier (markeringen skal sættes i lav højde, så den 

ikke generer/forstyrrer i landskabet) 
 Ambitionsniveauet og dermed hvor omfattende anlæg man vil lave, kommer an på hvilken mål-

gruppe man har for friluftslivet – lokalt – regionalt – nationalt – internationalt 
 
Udtræk fra den efterfølgende diskussion: 
FLL: Der er stort set ikke adgang pt. Det drejer sig om at styre adgangen. Erfaringer fra andre steder fx 

Holland, viser at der kan skabes arbejdspladser som følge af friluftslivet 
 

ARH: Det er et nationalt projekt. Dette forpligter til at lave noget ordentligt 
 
KVJ: Jeg har en artikel fra JP explorer om en Nationalpark i Spanien. Der ønskede de lokale ikke at have 

meget omsiggribende turisme. Det er væsentligt at der er lokalt engagement.  
 

AFI: Noget adgang skal der være – men hvor meget er for meget? 
 
SUN: Der er allerede udbredte muligheder for adgang, som der ikke er officielt kendskab til 
 
KVJ: Hvis samfundet vil projektet, skal adgangen være meget styret med meget klare grænser 

  
FLL:  Ved forøget adgang er der behov for partnerskaber. Der er også behov for aftaler som friholder lods-

ejere for gener med vedligehold med mere. 
 
ARH: Det kan gøres uden konflikter. I stedet for lidt ro og fred kan det gøres med fuld fred over det hele på 

naturens præmisser. 
 
Flere:  Det er ikke muligt at snakke konkret om hvor meget og hvorledes uden at kende scenarierne. Even-

tuelt diskuteres dette videre, når der foreligger konkrete scenarier. Desuden, blev det lagt op til Sty-
regruppen at arbejde videre med emnet. Dette kan ikke gøres på 15 minutter 

 
7. Henrik Bundgaard har ordet. Fremlæggelse af og svar på tidligere fremsendte spørgsmål.   

 
ARH havde gjort indsigelse mod at diskutere dette. Efter nogen diskussion, blev det Besluttet at punkterne 
ville blive behandlet. 
 

HBU: Jeg har ikke bedt om et punkt der hedder ”Henrik Bundgaard har ordet”. Punkterne skal ses som ad-
skilte punkter, som hver især skal have den tid det er nødvendigt for at behandle dem ordentligt. 

 
Red:  Punkterne blev behandlet separat og er derfor gengivet separat nedenfor sammen med den oprinde-

lige tekst fra Henrik Bundgaards dagsordensforslag. Dog blev to punkter behandlet under ét (punkt 
10.1 og 10.2) Derfor er de efterfølgende punkter også rykket i referatet i forhold til dagsordenen 

 
8. Berørte lodsejere(Henrik Bundgaard): 

 
Henrik Bundgaard ønsker at følgegruppen får en fuldstændig oversigt (regneark)  over berørte lodsejere på for-
men: 
 
Matr. Nr. – Kommune - Ejendomstype (fra BBR frijord/sommerhus/landbrugsejendom/fredskov/ o.s.v ) – Ejen-
dommens Adresse( Vej – Postnr –by) – Ejers navn - Ejers Adresse( Vej – Postnr –by), Ejers kontaktoplysninger 
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(telefon-mobil-fax-email) – Repræsenteret af (Organisation – Navn) – Status (Oplysninger mang-
ler/fejlbehæftet/ajour)  
 
Begrundelse: 
 
Der er tilsyneladende store problemer med at fremstille lister over berørte sommerhus og frijordsejere, og for-
mentlig også øvrige lodsejere.  
Da det er afgørende for følgegruppens kortlægning af konsekvenser for de berørte lodsejere, at vi ved hvem 
lodsejerne er, anser jeg det for vigtigt at følgegruppen drøfter problemstillingen, og eventuelt anmoder styre-
gruppen om at prioritere denne opgave. 
ARH: Mit råd er til Henrik er at der på Stenlille kommune er de oplysninger du har behov for.  
 
KHH: Vi har haft fat i alle tre kommuner og det er de oplysninger vi kan få fat i. 
 
MRO: Vi har gået temmelig langt for at skaffe de her oplysninger. Det er et kæmpearbejde bare at holde 

dem ved lige. De ændrer sig dagligt.  Vores nuværende lister er opdateret den 30.05. I dag har vi 
den 01.06 – der kan sagtens være sket ændringer i mellemtiden. 

 
HBU: Det er ikke fordi jeg ikke gerne ville påtage mig den her opgave. Jeg har kompetencen til at hjælpe 

med at lave det udtræk, som kunne gøre at man kun skal definere udtrækket. Det er ikke min opga-
ve, jeg sidder her som politisk repræsentant og jeg har ikke nogen ressourcer til dette. Det har Pro-
jektlederen og det har Styregruppeformanden. Det er projektet der afføder en opgave. Jeg gør bare 
opmærksom på, at her er et emne. Jeg må så tage forbehold for, at det ikke er alle dem som hører til 
den kategori jeg repræsenterer, som jeg kan komme i kontakt med.  

 
SUN: Det er det principielle i det, at det er min opgave at sørge for at finde ud af hvem der lodsejere i det 

her projekt. Det synes jeg ikke, at det er. Jeg repræsenterer dem der er medlem af min forening, dem 
har jeg styr på. Det er ikke min opgave at vide hvem der er lodsejere i projektet. I må da vide hvem 
det er og hvem der bliver berørt af det. 

 
ARH: Det vi diskuterer er vel, hvem som skal forpligtes til at sørge for at Henrik kan få sit bagland i or-

den. 
 
KVJ: Jeg repræsenterer større lodsejere, som vi har styr på. Det er samfundets opgave at sørge for at vi for 

styr på det her. Hvid den her proces ikke er færdig, så må samfundet sørge for at det igangsættes. 
 
ARJ: Morten har været igennem den liste mange gange. Der vil altid komme ændringer. Der kan godt væ-

re fejl. Set med mine briller, er det ikke verdens undergang, hvis en enkelt sommerhusejer ikke er 
med. Vi er ikke over i detailprojekteringen endnu. 

 
HBU: Jeg er glad for at styregruppen påtager sig ansvaret for det. Det er egentlig det det handler om. 
 
KHH: Alle kan forstå at alle er interesserede i at de her lister er tilgængelige. Der må være kapacitet i 

Skov- og Naturstyrelsen for at sørge for, at det her kommer på plads. Jeg er helt på linie med Kar-
sten. Selvfølgelig kan der være fejl i lister, men hvilken fejlmargen taler vi om. Hvis der er 60 på li-
sten, er der måske 1 eller 2 en gang hvert halve år.  

 
HBU:  Man kan lave versionsstyring. 
 
KHH: Er det noget Skov- og Naturstyrelsen vil påtage sig? 
 
MRO: Vi er der nu, hvor vi kan lave versionstyring. 
 
KHH: Punktet afsluttet 
 

 
9. Lavbundsudpegning (Henrik Bundgaard): 
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Lavbundsudpegningen i regionplanen er for mig at se det eneste reelle retsgrundlag for en vandstandshævning i pro-
jektområdet, medmindre der laves en særlov på linie med Skjern Å projektet.  
 
Baggrund: Det meste af projektområdet er i amtets regionplantillæg udpeget som lavbundsområde. I forbindelse 
med følgegruppens indstilling om de forskellige scenarier, er det vigtigt for mange lodsejere  at få ophævet reserva-
tion af lavbundsarealer, idet omfang at de udgår af scenarier for vandstandshævning, idet lavbundsudpegningen i 
praksis forhindrer normal udvikling af ejendommene og har karakter af ekspropriation uden erstatning. 
 
Lavbundsudpegningen er desværre foregået uden at de relevante høringsprocedurer er blevet overholdt (jvnf. om-
budsmandens afgørelser i lignende sager) for de dele af projektområdet hvor de ugeblade som amtet annoncerer i 
ikke udkommer.  
 
Som repræsentant for sommerhus og frijordsejere vil jeg derfor finde det positivt, hvis følgegruppen kan samles om 
at anbefale at regionplanens lavbundsudpegning ophæves for de af projektområdets scenarier som følgegruppen ikke 
kan anbefale gennemført. Som lodsejer vil det alt andet lige være bedre med en afklaring af fremtiden, frem for en 
arealreservation på ubestemt tid.  

 
 

KHH:  Det handler om noget som er uden for følgegruppen, men jeg har kontaktet amtet vedr. status for 
området. Jeg har kortmateriale med, som kan gå rundt. 

 Nu skal vi ikke sagsbehandle Mosevej 13. Du har spurgt til status for området. Det her kortmateriale 
angiver, området er potentialet vådområde ifølge regionsplanen. Det der er sommerhusområde, er et 
lille felt ned mod Stenlille. (Mellem Campingpladsen og Granbakkevej).  

 
HBU: Det som er mit ønske er at man på det tidspunkt hvor man laver en indstilling til et forprojekt, hvis 

man kan komme med en holdning til vandstandshævningen at man også konstaterer med hensyn til 
arealreservationen og lavbundsudpegningen, at man kan ophæve den for de områder som man kan 
vurdere ikke skal være genstand for en vådgøring, fordi det er jo en reservatoin, indtil man får afkla-
ret og lavet nogen konklusioner, med den praktiske effekt, at den hindrer byggeri og ombygning i 
området på eksisterende ejendom. 

 Jeg vil meget gerne have at man konkluderer på punktet og fører til referat – eventuelt udskyder be-
handlingen. 

 
KHH: Du har et ønske på frijords- og sommerhusejernes vegne om at ændre nogen ting, som ligger langt 

uden for følgegruppens kompetanceområde. Vi kan anbefale og tage hensyn til det. 
 
ARH: Jeg kan ikke anbefale noget. Det her er ikke et lokalt aspekt det er en generelt landsdækkende poli-

tisk beslutning, at man skal udpege de her områder. Et er det her projekt, noget andet er de lavbund-
sområder der ligger uden for projektet. Dem vil Danmarks Naturfredningsforening ikke sælge på et 
følgegruppemøde. Det er kerneområder.  

 
10.1 Infrastruktur(Henrik Bundgaard): 
 

 
Vandstandshævningens konsekvenser for områdets infrastruktur i form af veje, stier, el, vand, telefon og kloakering 
bør undersøges, og det bør belyses hvordan ejendommenes anvendelighed kan sikres ved opretholdelse af områdets 
infrastruktur. 
 

1. Hvilke konsekvenser har ændringerne for  
a. Veje  
b. Stier  
c. El  
d. Vand  
e. Telefon  
f. Kloakering  
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Punktet ønskes belyst for hvert af scenarierne, og det forudsættes at de enkelte scenarier er veldefinerede, bl.a. hvad 
angår kote for vandstand 
 

10.2 Ejendomme der påvirkes af vandstandshævning(Henrik Bundgaard): 
 

 
Vandstandshævningens konsekvenser for den enkelte ejendom bør belyses. 
 

1. Er konsekvenserne af en sådan karakter, at ejendommens bliver uanvendelig  
a. Skal ejendommen nedrives ?  
b. Hvad er omkostninger ved nedrivning og bortskaffelse af bygningsaffald ? (Asbest m.m.)  
c. Hvilke erstatningsmuligheder er der for ejeren  

 
2. Er konsekvenserne af en sådan karakter, at ejendommen bliver skadet, hvis der ikke foretages afværgefor-

anstaltninger  
a. Skader på bygninger  
b. Skader på jord og planter  

i. Fugtiggørelse af jord 
ii. Træer der bliver ødelagt 

c. Skader på befæstede arealer og belægninger  
 

3. Er det muligt at foretage afværgeforanstaltninger  
a. På bygninger  
b. På jord og planter  
c. På befæstede arealer og bygninger 
 

KHH: Ejendomme der påvirkes af en vandstandshævning og infrastruktur.  
Begge punkterne ved vi jo først noget om, når vi har et scenarium og i den forbindelse skal der jo 
foretages en Vurdering af Virkninger for Miljøet (VVM), som også omhandler de forskellige ting 
du nævner her 

  
HBU: Det var jeg ikke klart over. Jeg har skrevet det her udfra perspektivet for de lodsejere som jeg re-

præsenterer, som kan blive berørt af det her med nogen konsekvneser som som man skal afbøde og 
og kompensere for. De her punkter har jeg vurderet som relevante for mit bagland.  

 
KHH: Punkterne er relevante og Følgegruppen skal tage dem med i afrapporteringen til Styregruppen. 

Hvis man endelig i Folketinget vedtager at gå videre med et projekt, da skal man man så gennemfø-
re den nævnte VVM, som blandt andet indeholder to offentlighedsfaser/høringsfaser hvor man skal 
komme med input til det endelige projekt. 

 
HBU: Det vil jeg være glad for fremgår tydeligt af referatet. 

 
  

11. Følgegruppens afrapportering - hvad er de enkeltes forventning.  
 
KHH: Jeg har lavet et oplæg til dette. Jeg har forestillet mig at vi skal lave en samlet afrapportering til Sty-

regruppen.  Vedhæftet med referatet. Kan indeholde  arbejdsform, samlet anbefaling (hvis muligt), 
specielle problemstillinger i henhold til kommissoriet og hver enkelt organisations holdninger og 
forventninger til skitseprojektet på minimum. 1 side per organisation. 

 
FLL: Jeg vil gerne have Formidling inkluderet  
 
SUN: Vi snakker afrapporterng af et forprojekt, hvis indhold vi ikke kender endnu. Jeg vil gerne have at 

der kommer kød på bordet, hvor høj vandstandshævning er der snakke om, hvilke scenarier snakker 
vi om, hvad vil det påvirke. Det er lang tid vi har siddet her. 
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HBU: Jeg vil anbefale at kigger på tidsplanen i styregruppen og sørger for at man realistisk på følgegrup-
pemøderne kan behandle de resultater der kommer frem. Det er ikke realistisk, at man på tre uger 
kan gøre dette 

 
KVJ: Der nævnes også noget om landbrugets forhold i kommissoriet, så vidt jeg husker. 
 
ARH: Hvorfor er juridiske forhold med? 
 
MRO: Det drejer sig blandt andet om væsentlige ejendomsretslige spørgsmål. Hvordan I vil udtale jer, kan 

jeg jo ikke sige, men det kan fx vedrøre væsentlige ejendomsretslige spørgsmål, som I mener der 
skal tages højde for. Det kan også være andre lovgivningsmæssige aspekter, som I mener er væsent-
lige.  

 
KHH: Vi kan enten vælge bare at sende vores referater med videre til styregruppen. Men vi kan også væl-

ge at påpege hvilke aspekter vi synes er væsentlige og som vi synes styregruppen med videre. 
 
HBU: Jeg vil gerne støtte at der er et punkt der hedder ”juridiske forhold”. Jeg vil også gerne have et punkt 

der hedder ”plangrundlag”, da de ikke er uinteressante at vide. Dette kan komme ind under juridiske 
forhold 

 
SUN: For det første er vi rådgivende. Vi kan rådgive om hvad, men styregruppen behøver ikke at lytte til 

os. For det andet, synes jeg ikke at vi har produceret noget. Vi har haft nogen gode diskussioner, 
men dette er ikke et produkt – det er en proces.  

 
FLL: Det er vigtigt, at vi kommer med nogle korte klare holdninger til styregruppen. Den proces vi har 

været igennem har da været utrolig vigtig for at vi er nået dertil, hvor vi er i dag.  
 
ARH: Der skal foreligge andet end referater. Derfor fuld kredit for det. Det er et udkast, som jeg vil kigge 

på og revidere lidt.  
 
MIK: Jeg synes det er en god ide. Det er vigtigt for os at have noget, som der er noget struktur på. Hvor 

enige I kan blive, det må tiden vise. Men jeg vil gerne vide hvornår scenarierne tilgår gruppen, da 
det er vigtigt for den overordnede tidsplan. 

 
MRO: Helt enig. Der er lige nu ”mange bolde i luften”. Der foregår så mange ting så det er vanskeligt at 

komme med en meget fast tidsplan. Hvis der bare er en af de ting her, som forrykkes, så kan det 
rykke hele tidsplanen. Lige nu foregår biologiske feltarbejder, som er meget afhængige af tilgænge-
lighed på matriklerne for konsulenten. De er også afhængige af modtagelse af forskellige eksterne 
data. Der er flere konsulentopgaver der løses af forskellige konsulenter, hvis en af disse ikke kan 
holde tidsplanen, så ryger hele tidsplanen. Når vi snakker om scenarierne, så er det specielt den hy-
drauliske modellering som er vigtigt. Den prioriterer COWI meget højt. De håber på at have den 
klar om to til tre uger. Det er vigtigt at disse kan suppleres med eventuelle ekstra prøveflader uden 
at dette forrykker tidsplanen. (Red., dvs. ca. medio juli. Modelleringen holdt tidsplanen i denne hen-
seende og var genstand for mødet den 26. juni). 

 
KHH: Så er vi godt inde i noget sommerferie og hvad så? 
 
MIK: Det er væsentligt at I har mulighed for at forholde jer til konkret viden (den hydrauliske modelle-

ring). Så vi kan få så god rådgivning som muligt. 
 
MRO: Det er ikke til at ændre på det faktum er der er sket forsinkelser. Men jeg skal også sige, at da jeg 

snakkede med konsulenten, sagde de at det godt kan være at der pludselig kommer skred i hele ar-
bejdet og så kommer resultaterne meget hurtigere. 

 
PCR: Sidste uge så vi på flyskanningerne. Det er vigtigt at man for lagt å-forløbet ind, så man for de kor-

rekte målinger. Så må man hellere trække den lidt i den anden ende. 
 



91 

. 

SUN: Nu løber et mig koldt ned af ryggen. Præcis samme tid sidste år befandt jeg mig i samme situation. 
Mange af jer sad i en styregruppe for et naturparkprojekt, hvor vi blev lovet, at vores mening ville 
blive hørt inden afrapportering ville blive sendt til ministeren. Jeg ved ikke om I kan huske DFFE’s 
rapport, som vi aldrig har set, på trods af utallige opfordringer også i det her projekt.  Vores mening 
blev der først hørt, da rapporten for længst var sendt ind. Jeg vil meget gerne have ført til referat, at 
det vil ikke ske og at vi vil have god tid til at forholde os til de scenarier og at vi vil have tid til at 
præsentere vores bagland for de scenarier før der bliver sendt nogen som helst afrapportering til mi-
nisteren eller noget som helst andet sted. 

 
KVJ: Hvis der stadig går to – tre uger, så er det mere vigtigt at vi drøfter konsekvensen af forsinkelsen. 

Jeg tager som forudsætning at vi kan behandle tingene, men nu må vurdere konsekvensen. 
   
HBU: Jeg kender ikke styregruppens tidsplan. Er der en deadline for det her på grund af politiske forhand-

linger med videre, for ellers skrider det med et år? Det er vigtigt for mig at kende 
ARH: Jeg er enig i det som bliver sagt at vi skal have noget konkret. Jeg foreslår at det næste møde vi hol-

der ligger lige før sommerferien og at der så foreligger noget. Så er jeg til gengæld også indstillet på 
at lægge to – tre møder ret tæt på hinanden. Vi kan ikke lave dem i sommerferien. 

 
MIK: Jeg spørger til det fordi der er en udfordring i at få enderne til at mødes, så der kan foreligge noget 

acceptabelt. Lad os nus se realistisk fremad. Det er goså vigtigt fordi der i hele processen ligger at 
der skal foreligge en indstilling fra Følgegruppen. 

 
KHH:  Hvis vi ikke kan få dynamiske modeller, så kan vi ikke afrapportere. Det er konklusionen på dagens 

møde. Vi kan stille en masse begavede spørgsmål, men vi kan ikke komme med en anbefaling.  Vi 
kan ikke holde et offentligt møde uden noget konkret. 

 
HBU:  Og man kan ikke annoncere det offentlige møde, når man ikke med sikekrhed kan sige at vi har re-

sultater. 
 
FLL: Kan man ikke presse COWI til at blive færdig. 
 
MIK: Der er lagt op til at projektet kan indgå i finansloven. Vi skal have et produkt der er kvalitetsmæs-

sigt er i orden. 
 
KVJ: Vi må have to typer af tidsplaner og så må styrelsen reagere derefter. 
 
SUN: En kort kommentar til Flemming om at vi kan presse COWI. Jeg har siddet til hvert eneste følge-

gruppemøde og ventet på at resultaterne. Jeg nægter pure at tage stilling til noget som helst, hvor vi 
lige ”presser” noget igennem og så gør vi det lige hurtigt. Det gør jeg ikke. Så har jeg spildt min tid. 

 
KHH:  Karsten stillede et forslag om to alternative planer. 
 
HBU: Det realistiske er om styregruppen og projektledelsen kommer med et revideret bud på en tidsplan. 

Man kan jo ikke gøre noget ved at aktiviteterne tager længere tid og at der er et netværk af sammen-
hænge. Hvis vi skal give en konstruktiv behandling, så skal vi have mulighed for at gøre det  seriøst. 
Alle rundt om bordet her ved hvad det kræver. Jeg vil sætte pris på at have papirerne en uges tid in-
den mødet, hvis skal have en mulighed for at behandle dem. 

 
KHH: Vi prøver at få papirerne ud så hurtigt som muligt 
 
ARH: Det har vel hele tiden været planen at få to eller tre scenarier ud. Vi kan jo ikke klandre COWI for at 

komme med reviderede planer i forhold til de reviderede data. Men vi skal jo have nogle scenarier 
at vægte mod hinanden. 

 
KHH: Det er også det jeg lægger op til, at det næste møde handler om dette. 
 
KVJ: Når jeg foreslår to alternative tidsplaner, så er der jo mulighed for at aflyse et møde, men vi har fået 

sat noget i kalenderen med rimelig sikkerhed for, at vi alle kan komme. 
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Red. Se nedefor for den aftalte møderække, som efterfølgende er blevet revideret. 
 
12. Nye mødedatoer  
12.1 Møde COWI tegner og fortæller + første udkast til en afrapportering fra følgegruppen 
12.2 Møde drøftelse af det endelige produkt  
12.3 Offentligt møde imellem de to førnævnte møder.  

 
Følgende datoer blev foreslået: 
26. Juni Følgegruppemøde, såfremt resultater fra COWI ville væe klar. (Red. mødet er afholdt) 
1. August: Følgegruppemøde 
7. August: Offentligt møde 
10. August: Følgegruppemøde 
 

Red. Bemærk, at planen efterfølgende er blevet ændret 
 

13. Bordet rundt  
 
SUN: Vi er blevet spurgt af Morten om vi vil være behjælpelige med at udpege, hvor der har været vand 

den 22. marts. Det vil vi gerne, men samtidigt gør det mig noget utryg. Skal jeg kontakte mit bag-
land for at spørge om dette? 

 
MRO: Du er ikke den eneste, som vi er i kontakt med. COWI ser på data og ser på hvor der ser ud til at 

være større urealistisk vandrette flader. Langt hen ad vejen kan de klare det, men det du og I kom-
mer med supplere det. De kan lægge nogen af de ting der er filtreret fra, så de kan se effekten af 
nordvendte skovkanter, huse med videre. Hvis der er tale om et tyndt snelag er det en uvæsentlig 
fejl, men hvis der fx ligger tyk sne på store sammenhængende arealer, så er der tale om en fejl. 

 
SUN: Det der er tale om er at der var is med sne ovenpå, altså der hvor der var stående vand. Jeg vil gerne 

have ført til referat at jeg ikke står som garant for at jeg har fået øje på det hele. Jeg vil ikke læse i 
en rapport, at ”foreningens repræsentant oplyste at……” 

 
MRO:  Det skal du heller ikke gøre 
 
HBU: Jeg har sammen med en arkitekt arbejdet et stykke tid med tekniske løsninger for byggeri i lavbund-

sområder og fugtiggjorte områder. Det her er en interessant løsning, hvor man slipper for at grave, 
man bruger et pælefundament. Det løser flere problemer, så der ikke kommer krybdyr og padder op 
i huset. Det kan tåle fritstående vand rundt om huset 

  
Red:  HBU sendte materiale rundt 

 
14. Eventuelt 

 
SUN: Jeg vil meget gerne se DFFE’s rapport, som der tages udgangspunkt i og som ingen har set og så 

sagde Flemming på sidste møde, at han havde modtaget en udtalelse fra Jægerforbundet, som ville 
blive lagt ud på nettet. 

 
 Red. Der arbejdes på SUN’s første punkt. Jægerforbundets udtalelse er lagt på nettet. 
 
Mødet afsluttet! 
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Appendiks K 

Følgegruppemøde den 26. juni 2006 
Referat af følgegruppemøde d. 26/6-06 på Stenlille Bibliotek 
 
Tilstede: 
Kjeld Hansen, Vestsjællands Amt (Formand for følgegruppen) 
Niels Wichman,  Det Regionale Museums Råd  
Kjeld Braun, repr. for kommunerne 
Henrik Bundgård, sommerhus- og frijordsejerne 
Flemming Larsen, Friluftsrådet 
Carsten Vig Jensen, Landbo Sjælland 
Peter Christensen, Familielandbruget 
Arne Hastrup, Danmarks Naturfredningsforening 
Anders Fischer, Kulturarvstyrelsen 
Arne Jørgensen, Odsherred Skovdistrikt 
Morten Rolsted, Odsherred Skovdistrikt 
Palle Graubæk, Odsherred Skovdistrikt, referent 
 
Kjeld Hansen bød velkommen til mødet og en særlig velkomst til Henrik Lynghus og Søren Hinge Christensen fra 
CowiConsult, samt Jess Løkkegård. 
Som det fremgår af den udsendte dagsorden er CowiConsult tilstede i dag for at fremlægge de første resultater af 
deres arbejde. 
 
Jess Løkkegård er til stede i dag idet han er blevet hyret af Skov- og Naturstyrelsen til at foretage en sondering af de 
enkelte lodsejeres holdning til evt. vandstandshævning i  projektområdet. Han arbejder således ikke for CowiCon-
sult, men som uafhængig på projektet. Tanken er at Jess Løkkegård skal aflægge besøg hos den enkelte lodsejer. 
Jess Løkkegård er i dag selvstændig advokat, men har i en lang årrække været advokat i Landboforeningen. 
 
Kjeld Hansen orienterede om at Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen, d.d. har meddelt at 
de ikke længere ønsker at være medlem af følgegruppen. 
Kjeld Hansen beklagede at de havde meldt sig ud netop nu hvor der var noget konkret at forholde sig til.  Det er vig-
tigt at alle holdninger er repræsenteret i følgegruppen. Det har vist sig ved flere andre tilsvarende store projekter, 
hvor man arbejder med de samme forhold omkring borgerinddragelse, projektarbejde og lignende, at det er vigtigt at 
både tilhængere og modstandere er med i arbejdet. 
Jeg håber at I andre fortsat vil være med her i slutspurten. Vi skal til at skrive på en afrapportering. Det er også ved 
at være tid for de skriftlige bidrag fra de enkelte følgegruppemedlemmer. Disse bidrag vil, sammen med øvrige bi-
drag, indgå i den samlede afrapportering. 
 
Carsten Vig Jensen.  Der er et enkelt ord i Susie´s brev som jeg hæftede mig ved og det er ordet borgerinddragelse. 
Jeg fornemmede på sidste møde at det kunne blive et problem set ud fra Foreningen til bevarelse af naturen i den 
østlige del af Åmosen side, med både at nå henvendelse til den enkelte lodsejer, dernæst offentligt møde og den en-
delige afrapportering til Skov- og Naturstyrelsen, således at de kan få sendt den videre til behandling i.f.m. finans-
lovsforhandlingerne. 
Det er vel nogen af de ting vi også kommer til at drøfte i aften. 
 
Henrik Bundgård. Beklageligt at man som følgegruppemedlem endnu ikke har modtaget referat fra sidste møde, 
hvori der er væsentlige bemærkninger. Jeg savner også at få noget materiale ud i god tid før møderne, således at man 
kan nå at drøfte det med sit bagland. 
Jeg betragter derfor dette møde som et ekstra møde, og ikke som det sidste møde i følgegruppen. 
 
Kjeld Hansen. Mødet i dag er ikke det sidste, men efter drøftelser med Morten er vi blevet enige om at indkalde til 
dette, hvor mødes hovedindhold vil være fremlæggelse af CowiConsult´s resultater. 
Vedr. Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen, så skal de være meget velkomne til at indtræ-
de i følgegruppen igen, hvis de måtte ønske det. 
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Arne Hastrup. Enige med øvrige deltagere, at det er meget beklageligt at Foreningen til bevarelse af naturen i den 
østlige del af Åmosen har trukket sig. Uagtet at de ikke er med mere bør materiale der omtales i aften sendes til for-
eningen. De bør ligeledes opfordres til at træde ind i igen. 
 
Kjeld Hansen. Jeg vil tage kontakt til foreningen og få en snak med dem. 
 
Ad dagsordenens pkt. 1 godkendelse af dagsordenen. 
 
Peter Christensen. Under punktet Evt. bør vi fastlægge datoer for de kommende møder og deadlines.  
 
Ingen bemærkninger i øvrigt til den udsendte dagsorden. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2 Præsentation fra Cowi af vandstandshævning. Det vil på mødet være muligt at præsentere 3 
statiske modeller og 1 af de 4 dynamiske modeller. Den dynamiske model vil illustrere den højeste af de 4 vand-
standshævningsmuligheder, der undersøges. Desuden vil andre emner som tørkesprækkernes betydning, problemer 
pga. lokale kildevæld og lokale dræningsproblemer og muligheder i disse områder også kunne diskuteres. 
 
Henrik Lynghus gav en præsentation af sin kollega Søren Hinge Christensen, som i det daglige arbejder på projektet 
og af sig selv, som leder af projektgruppen. Henrik Lynghus orienterede ligeledes om baggrunden for forsinkelsen 
med udarbejdelse af forprojektbeskrivelsen. Årsagen til forsinkelsen skyldes, som nævnt på et tidligere møde, det 
langvarige snedække som først sidst i marts gav mulighed for flyscanning af området. 
 
De 3 scenerier blev præsenteret, og efter aftale vil materialet inkl. kortmateriale efterfølgende tilgå følgegruppens 
medlemmer. Cowi´s fremlæggelse refereres derfor ikke direkte. De efterfølgende bemærkninger er således et sam-
mendrag af de spørgsmål og bemærkninger som følgegruppen havde til fremlæggelsen. 
 
Carsten Vig Jensen.  Er I sikre på grundvandssituationen i Jeres resultater. Grundvandsflytninger er et af de store 
væsentlige spørgsmål i området? 
 
Cowi. Vi har indhentet alt hvad der er af målinger af grundvandsspejlet i området, både tørre, våde og drænede om-
råder, det er lagt ind i et program, således at man kan vurdere grundvandets bevægelser, f.eks. når det regner vil der i 
kraft af dræningen være er stort afløb ned mod åen. Der er et positivt overskud af grundvand til Åmosen. Der er me-
get der tyder på at der kommer meget grundvand til fra de nærliggende arealer, hvor terrænet hæver sig.  
 
Flemming Larsen. Har I overblik over grøfter og lignende? 
 
Cowi. Der er indhentet drænkort og planer fra HedeDanmark (som tidligere hed Hede Selskabet). 
 
Henrik Bundgård. Der var i dagene op til flyscanning store områder med sne, er der taget højde for det ved flyscan-
ningen?   
 
Cowi. Der er efterfølgende lavet 25 kontrolmålinger for at sikre at der ikke er væsentlige differencer. Kun en af de 
efterfølgende målinger viste et andet resultat. Man kan derfor godt stole på flyscanningen. 
 
Carsten Vig Jensen. Naturværdierne i området, som bl.a. Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af 
Åmosen har efterlyst, hvor langt er I med det? 
 
Cowi. Vi forventer at have noget klart sidst i denne uge, samt en konsekvensvurdering ud fra en biologisk vurdering. 
  
Henrik Bundgård. Tìmingen i tidsplanen er ikke god, der er i følgegruppen behov for på et tidligere tidspunkt af få 
detaljer. 
Man burde måske melde ud at forprojektbeskrivelsen tager den tid det tager.  
 
Kjeld Hansen. Dette er et forprojekt som skal være færdigt. Først senere, hvis der bliver politisk opbakning til pro-
jektet, skal der laves en egentlig projektbeskrivelse. 
 
Kjeld Hansen. Et af de spørgsmål der har været diskuteret meget er naturplejen i området, Er det noget I kommer ind 
på i forprojektbeskrivelsen, hvordan man gør, hvad det koster o.s.v.? 
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Cowi. Der vil i beskrivelsen komme forslag til pleje, samt beregninger af omkostninger hertil. 
 
Henrik Bundgård. En ting er at man kan måle og registrere forholdene i området, er der også foretaget en vurdering 
af, hvad der ser dejligt ud? 
 
Cowi. Det er Habitatdirektivet der danner grundlag for de målinger og registreringer der sker i området. Det er ikke 
muligt at lave en objektiv vurdering af hvad der ser godt ud, det vil helt afhænge af om man f.eks. er botaniker, ar-
kæolog, landmand eller blot naturnyder. Derfor bruger vi Habitatdirektivet som udgangspunkt, her er oplistet hvilke 
dyr, fugle, planter o.s.v. som vi er forpligtiget til at beskytte i.f.t. EU. 
 
Arne Hastrup. Man er nødt til at arbejde efter objektive metoder. En personlig vurdering af om noget er kønt er van-
skelig. En anden vigtig ting i beskrivelsen er potentialet i scenarierne, hvad er det vi har, og hvad er det vi kan for-
vente. 
 
Cowi. Vi prøver at beskrive mulighederne i de forskellige scenarier, og hvad man kan forvente der vil ske. 
 
Flemming Larsen. Størst mulig biologisk mangfoldighed, biodiversitet, i området bør være et af hovedmålene i sce-
narierne, udover kulturarven. Det bør være en af overskrifterne i de scenarier I skal komme med. 
 
Cowi. Det er meget vanskeligt, hvad man skal prioritere, men området er så stort at der er mulighed for en meget 
stor biodiversitet. Der er f.eks. i højmoserne, som ikke i sig selv er områder med meget høj biodiversitet, arter som 
klokkelyng, soldug, tranebær og lignende som har det meget svært i Danmark, kan vi forsøge at skabe bedre vilkår 
for disse arter i de små højmoser der er tilbage, vil det være et meget vigtigt parameter. 
 
Henrik Bundgård. Det er vigtigt at man f.eks. via billeder, forsøger at illustrere, hvordan det kommer til at se ud. De 
fleste mennesker har svært ved at forestille sig området ud fra tal, grafer og kort. Det er også vigtigt at man sætter 
ressourcer af til at sikre, at man når de mål man sætter sig, og ikke bare lukker pengekassen i når projektet er fær-
digt. Det er en lang proces inden man når de ønskede resultater. 
 
Henrik Bundgård. Er der taget højde for den fordampning der sker i området? 
 
Cowi. Der er en væsentlig større fordampning fra en åben vandflade end fra en veldrænet mark. Det er muligt at 
foretage en beregning af fordampningens omfang. Det er med i de overordnede beregninger. 
 
Henrik Bundgård. Der er også et scenarium der hedder at vi gør ingenting, får vi også det med på kortet med samme 
signaturer, så man kan sammenligne.? 
 
Cowi. Ja det vil også komme med på kortet. 
 
Henrik Bundgård. Der mangler et scenarium for Sandlyng åen ind mod Garbølle Mose, kan der etableres et stryg i 
dette område? 
 
Cowi. Det vil være muligt at lave forskellige løsninger således at man, udover de store stryg i Åmose åen, etablerer 
stryg der vil give vand til mindre afgrænsede områder. Man kan godt lave et stryg mellem øvre og nedre del af 
Sandlyng åen. 
 
Henrik Bundgård. Det kortmateriale der er tilgængeligt er ikke korrekt, der er flere huse der f.eks. ikke er med. 
 
Kjeld Hansen. Såvel ved flyscanningen som ved andre registreringer følges det op af registreringer i marken, således 
at man undgår den slags fejl. 
 
Cowi. Vedrørende Jess Løkkegård´s kontakt til lodsejerne, vil de oplysninger, som han måtte komme i besiddelse af, 
ikke tilgå Cowi, hvis lodsejerne ikke ønsker det. 
 
Vi vil lave et sammendrag/kortfattet udgave af rapporten, det er ikke alle der læser den store rapport, som vil blive 
ganske omfattende. Den store rapport vil være tilgængelig, hvis man vil undersøge om arbejdet er gjort godt nok. 
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Henrik Bundgård. Vedr. de folk der har undersøgt de forskellige ting i området, vedlægges der en kompetenceliste 
for dem, således at man kan se om de reelt er kvalificerede? 
 
Cowi. Dokumentationen for de forskellige medarbejderes kompetencer foreligger allerede i.f.m. afgivelse af buddet 
på arbejdet. Derudover er det aftalt med Skov- og Naturstyrelsen at der ikke må ske udskiftninger i projektmedar-
bejdergruppen, uden at der foreligger en skriftlig godkendelse fra Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Carsten Vig Jensen. Det er vigtigt at man har undersøgt et større område end det egentlige projektområde. Der vil 
givet komme spørgsmål på det offentlige møde, som vil kræve at man har et vist kendskab til resten af området. 
 
Cowi. Vi har viden og informationer om det øvrige område, ikke så detaljeret som i projektområdet, men vi vil være 
i stand til at svare på spørgsmål herom. 
 
Kjeld Braun. Var det ikke en mulighed i stedet for at lave stryg og lignende i åen, at man rørlagde Åmose åen inden-
for projektområdet og lavede en dæmning i hver ende og lavede en sø ovenpå? 
 
Cowi. Det er et stort og andet projekt end det der undersøges nu. Men umiddelbart lyder det ikke som et nemt pro-
jekt. 
 
Flemming Larsen. Bliver der lavet en vurdering af hvad naturgenopretning vil koste inden for de forskellige dele af 
området? 
 
Cowi. I området vil der komme et overslag over økonomien af forskellige naturgenopretningstiltag. Man kan f.eks. 
vælge scenarium et plus et antal ”frimærker” fra et af de andre scenarier. 
Slutkonklusionen kan være en kombination af de forskellige scenarier, der vil være mange muligheder for at kombi-
nere tingene.  
 
Generelt var der fra følgegruppen et ønske om, at der udarbejdes en meget klar og forståelige beskrivelse af anvend-
te tegn, grafer, kurver, signaturer m.v. Man risikerer nemt at noget, på grund af manglende forståelse, bliver misfor-
stået. 
 
Cowi. Det er vigtigt at anvende et historisk tidspunkt, som de fleste kan forholde sig til, derfor er de tre scenarier 
baseret på forholdene i år 2002. 
 
Henrik Bundgård. Vil der være områder, hvor der er tilstrækkelig vanddybde til at der kan blive bestand af fisk, eller 
kan man skabe gode betingelser for fiskelivet? 
 
Kjeld Braun. Vedrørende det videre forløb i processen med færdiggørelsen af forprojektbeskrivelsen, bør borgermø-
det ligge før følgegruppen behandler scenarierne afsluttende, kun herved opnås reel borgerinddragelse. 
 
Cowi. Rapporten kan godt udleveres til en sluttet kreds der respekterer at der er tale om et foreløbigt udkast til den 
endelige forprojektbeskrivelse. 
 
Morten Rolsted. Der er flere forskellige dele af borgerinddragelse. Både følgegruppen, hvor hvert medlem repræsen-
tere en kreds af borgere. Samt de udsagn der kommer i.f.m. Jess Løkkegårds lodsejerbesøg.  Hvis en lodsejer ikke 
ønsker at tale med Jess Løkkegård, indgår den pågældendes udsagn ikke i det videre forløb. Oplysninger om man vil 
være med vil gå videre i forløbet, hvorimod oplysninger om privatøkonomi og lignende forhold vil være en privat 
sag. Der vil være lodsejere der ikke ønsker deres økonomi eller andre følsomme emner fremlagt på et offentligt mø-
de. Derfor har vi valgt, som tidligere nævnt, at lade Jess Løkkegård, besøge hver enkelt lodsejer. 
 
Arne Hastrup. Vægtningen af de forskellige tilbagemeldinger i forbindelse med følgegruppens indstilling: bliver det 
lodsejere, sommerhusejere eller følgegruppen der bestemmer?  
Det er væsentligt at vi får kendskab til de informationer som Jess Løkkegård får kendskab til, når vi skal tage stilling 
til scenarierne. 
 
Flemming Larsen. Vi sidder her alle hver især som ”politikere” for det bagland vi repræsenterer, og ud fra det må vi 
arbejde. Anders Fischer og Arne Jørgensen sidder her som ”lyttere”. 
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Cowi. Jess Løkkegård´s opgave vil være en lodning af stemningen, ikke at få bindende tilsagn fra de enkelte lodseje-
re. Det er ligesom med forprojekteringen, der heller ikke er det endelige resultat. Han vil besøge den enkelte lodsejer 
med forprojektbeskrivelsen i hånden. 
 
Henrik Bundgård. Når jeg har et eksemplar af forprojektbeskrivelsen med kortbilag udvisende de tre scenarier vil 
jeg indkalde dem jeg repræsenterer til et møde. Konklusionen herfra vil være mit bidrag til forprojektet. Hvis ikke 
dette er muligt vil jeg ikke bidrage til følgegruppens indstilling. 
 
Peter Christensen. Kortet fra Jordfordelingskontorets besøg hos lodsejerne fra sidste undersøgelse, som viste hold-
ningen til det store projekt, er endnu ikke som tidligere lovet modtaget. 
 
Morten Rolsted. Vi har ikke adgang til frigive disse kort. 
 
Kjeld Hansen. Formalia omkring frigivelsen af disse kort bør undersøges og et notat herom udsendes til følgegrup-
pens medlemmer. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3 Godkendelse af referater. 
Da referatet fra sidste møde ikke forelå, blev godkendelsen udsat til næste møde. 
 
Henrik Bundgård. Som nævnt i indledninger er det beklageligt at man som følgegruppemedlem endnu ikke har 
modtaget referat fra sidste møde, hvori der er væsentlige bemærkninger. De andre referater har karakter af arbejds-
notater, og derfor er der ikke behov for godkendelse af disse. 
 
Morten Rolsted. Enig med Henrik Bundgård i at det er beklageligt at referatet ikke er udsendt. Referatet vil meget 
snart blive udsendt. 
Hvis man har bemærkninger til de to arbejdsnotater er de meget velkomne, snarest, inden de bliver lagt på hjemme-
siden. 
Arbejdspresset er meget stort i øjeblikket, så derfor og som en erkendelse af vigtigheden af referater fra møderne, er 
dette, som Kjeld Hansen nævnte ved mødets start, overdraget til en anden medarbejder på skovdistriktet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Kommende møder. 
 
Kjeld Hansen. Cowi´s rapport bør foreligge inden det offentlige møde. 
 
Henrik Bundgård. Borgermødet bliver startskuddet på en offentlig diskussion, som bør køre parallelt med det politi-
ske systems behandling af rapporten. Det bør ikke være afslutningen på en proces men derimod starten. 
 
Morten Rolsted. Hvis man vælger at vente med borgermødet til efter frigivelsen af rapporten vil det være meget vig-
tigt at gøre det klart for alle, at det er starten på en proces og ikke afslutningen. Hvis ikke det er klart, vil mange føle 
at det er så som så med borgerinddragelsen. 
 
Peter Christensen. Jeg bliver ofte spurgt af folk, der vil høre hvornår der foreligger noget konkret om projektet, og 
hvornår der skal være borgermøde. Derfor mener jeg, at vi a.h.t. troværdigheden, bør holde mødet inden rapporten 
er færdig. 
 
Niels Wichmann. Der er tale om at man forelægger nogle modelforslag, ikke den endelige løsning. 
 
Anders Fischer. Det tilbagevendende problem har indtil nu været, at der ikke er afsat midler til opkøb af jord. Den 
tekniske rapport og Jess Løkkegård´s rapport kan bruges til at godtgøre at der er brug for midler til opkøb. Hvis pro-
jektet så ikke bliver til noget alligevel kan jorden sælges igen 
 
På baggrund af de kommentarer der kom omkring fastlæggelse af de fremtidige møder blev følgende vedtaget: 
 

• 10/8-06 Følgegruppemøde, hvor vi drøfter kommenteringsudgaven. 
 

• 17/8-06 Følgegruppemøde, hvor den endelige rapport foreligger.  
 

• 22/8-06 Offentligt borgermøde. 
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Bemærkninger fra det offentlige møde vil indgå som bidrag til den endelige rapport der sendes op i systemet.  
Kjeld Hansen. Det er også tid hvor man skal til at komme med skriftlige bemærkninger til rapporten, de må meget 
gerne sendes til mig fortløbende. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. Evt. 
 
Flemming Larsen. Man skal huske at afsætte tilstrækkelige midler til friluftslivet. Et godt eksempel er Skjern Å pro-
jektet, hvor man har etableret en lang række faciliteter til de besøgende i området. Tilbagemeldingerne fra Skjern Å 
området er, at stort set alle har glæde af disse tiltag, og at området besøges af mange mennesker. 
 
Henrik Bundgård. Jeg vil meget gerne have at Power pointpræsentationen bliver sendt ud, og gerne før referatet. 
 
Kjeld Hansen. Det vil vi gøre. 
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Appendiks L 

Følgegruppemøde den 10. august 2006 
 
Referat af følgegruppemøde d. 10/8-06 på Stenlille Bibliotek 
 
Tilstede: 
Kjeld Hansen, Vestsjællands Amt (Formand for følgegruppen) 
Niels Wichman, Det Regionale Museums Råd  
Kjeld Braun, repr. for kommunerne 
Henrik Bundgård, sommerhus- og frijordsejerne 
Flemming Larsen, Friluftsrådet 
Karsten Vig Jensen, Landbo Sjælland 
Peter Christensen, Familielandbruget 
Arne Hastrup, Danmarks Naturfredningsforening 
Arne Jørgensen, Odsherred Skovdistrikt (observatør) 
Morten Rolsted, Odsherred Skovdistrikt ( sekretær for følgegruppen) 
Palle Graubæk, Odsherred Skovdistrikt, referent 
 
Kjeld Hansen bød velkommen til mødet  
 
Ad dagsordenens pkt. 1 godkendelse af dagsordenen. 
Henrik Bundgaard. Det er problematisk at vi skal behandle en rapport der endnu ikke er færdig. Jeg vil derfor tage 
forbehold overfor dette. 
 
Morten Rolsted. Enig i at det er uheldigt at rapporten endnu ikke er færdig, men årsagen hertil er drøftet og afklaret 
på et tidligere møde. De dele af rapporten der mangler vil blive eftersendt så snart de modtages. 
Der er to muligheder vedrørende den redigerede rapport. Enten at sende hele den nye version ud med markering af 
rettelserne, eller udsende de ændrede/nye afsnit.   
 
Niels Wichman. Det er farligt at begynde at sende dele ud, der bliver hurtigt forvirring om hvilken version der nu er 
ude. Den redigerede rapport med markering af ændringer vil være det bedste. 
 
Kjeld Hansen. Det er nu vi skal behandle rapporten, og ikke når den endelige rapport foreligger. 
 
Kjeld Braun. Vil den nye udsendte rapport så være den endelige rapport? 
 
Morten Rolsted. Der vil stadig skulle foretages f.eks. en kvalitetskontrol af rapporten. 
 
Peter Christensen. Dagsordenens pkt. 3 bør ikke behandles i dag når man ser på at vi er under et stort tidspres. 
 
Kjeld Hansen. Punktet er kun tænkt som en orientering om hvad en VVM-redegørelse er, vi skal ikke sagsbehandle. 
 
Henrik Bundgaard. Det er relevant i forhold til forudsætningerne for projektet, at vi forholder os til en evt. øget ud-
ledning af kvælstof til projektområdet. 
 
Arne Hastrup. Det hører rettelig hjemme i et andet forum, hvor man kan forholde sig til det. 
 
Niels Wichman. Foreslog, af tidsmæssige grunde, at der blev byttet om på punkt 3 og 4 i dagsordenen. 
 
Ingen indvendinger mod dette, der var ej heller yderligere bemærkninger til den udsendte dagsorden. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Status – hvad er der sket hen over sommeren, og hvordan er tidsplanen for resten af følge-
gruppens arbejde.  
Morten Rolsted orienterede om status indtil nu: 

• Cowi´s indsamling af data er afsluttet. 
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• Rapporten er udsendt til kommentering. 
• Opdateret lodsejerliste er blevet udsendt. Flere af de nævnte matr. i den nye lodsejerliste vil kun blive be-

rørt ganske lidt, men vi har valgt at skrive til disse lodsejere også. 
• Ny og mere præcis lodsejerliste, som kun omfatter dem der bliver berørt af projektet, er under udarbejdelse, 

og vil blive udsendt. 
• Sammendraget er under udarbejdelse og vil snarest blive udsendt til alle involverede. 
• Den store rapport udsendes ligeledes til alle involverede. 

 
Karsten Vig Jensen. Det er vigtigt at også Sammendraget indeholder kontroversielle spørgsmål, ellers er den ikke 
troværdig. 
 
Arne Hastrup. Der har været mange læserbreve og artikler, er de samlet sammen således at de kan udsendes? 
Vedr. det offentlige møde den 22/8 er det vigtigt at det, der står beskrevet i rapporten, kan visualiseres, mange vil 
bedre kunne forholde sig til det. Der skal være eksempler på fugle – blomster – natur – fortidsminder o.s.v. 
 
Henrik Bundgaard. Artikler, læserbreve og lignende bør kopieres og sendes til følgegruppen. Sammendraget udsen-
des sammen med den store rapport. Er sammendraget starten på en debat eller er det bare en ”politikerudgave”. 
 
Flemming Larsen. Anders Fisher har taget billeder oppe fra en kran. Det meste af området er således fotograferet. 
Det må være muligt at ”lægge” vand på nogle af disse billeder. 
 
Henrik Bundgaard. Hvis man laver en visualisering ved at lægge vand på billederne er det vigtigt, at vandfladerne 
afbildes nuanceret, d.v.s. områder med rørskov og lignende markeres, ellers vil det være et falsk billede af virkelig-
heden. Man kan bare se på hvordan vandfladerne ved Bodal ser ud nu, der er ikke meget flot blåt vand at se. 
 
Morten Rolsted. De fleste af de læserbreve og artikler der har været i løbet af sommeren, er indscannet og kan derfor 
godt sendes ud til følgegruppen. 
Vedr. visualiseringen af projektet er det et godt forslag, og vi vil høre Cowi, hvad muligheder de har. Problemet er 
nok at det af tidsmæssige grunde er begrænset hvad Cowi kan nå. Men mulighederne vil blive undersøgt. 
 
Forslag til tidsplan for det resterende forløb udleveret. Vedlægges referatet som bilag. 
 
Vedr. den foreløbige afleveringsrapport fra Jess Løkkegård vedr. lodsejerholdninger, vil den planlagte frist, 27/8, 
medføre at der vil være lodsejere der har haft møde med Jess Løkkegård inden rapporten foreligger. De skal retfær-
digvis have mulighed for at ændre deres bemærkninger til Jess Løkkegård, hvis deres holdning ændrer sig efter at de 
har læst rapporten. 
 
Henrik Bundgaard.  Afsnit 10 i den foreliggende rapport hedder lodsejerholdning. Den er vel ikke færdig. 
 
Morten Rolsted. Afsnit 10 kommer kun til at nævne at der har været foretaget en indsamling af lodsejerholdninger. 
Disse vil være genstand for en selvstændig rapport.   
 
Peter Christensen. På side 19 bør man ændre ordlyden til ” der bliver lavet en lodsejerundersøgelse” 
 
Arne Hastrup. Det indstilles til styregruppen at afsnittet med lodsejerholdningerne udgår af den store rapport, men 
til gengæld kommer til at ligge som et særskilt bidrag til rapporten. Derudover er der også brug for et bilag vedrø-
rende den ”almindelige holdning” til projektet, jvf. cost/benefit analysen. Således at det ikke kun er lodsejernes 
holdning der kommer til udtryk, men også den almindelige borgers holdning til projektet. 
 
Kjeld Hansen. Som det fremgår at tidsplanen skal de enkelte følgegruppemedlemmers afrapportering afleveres 
d.8/9. I har jo i den forbindelse brug for at holde møder med jeres bagland. Er fristen realistisk 
 
Henrik Bundgaard.  Jeg agter først at læse rapporten igennem når der foreligger en færdig rapport fra Cowi. 
Vedr. mødet med mit bagland kan det godt nås inden den 8/9. 
 
Karsten Vig Jensen. Der er møde i ledelsen i LandboSjælland førstkommende tirsdag. Her skal bl.a. drøftes en stra-
tegi frem til d. 8/9. 
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Peter Christensen. Vi afventer den færdige rapport, og min tidsplan er stram. 
 
Arne Hastrup. Vi kan godt nå at holde møde og komme med et bidrag til den 8/9. 
 
Flemming Larsen. Vi holder møde i næste uge, derudover 1 møde når den færdige rapport foreligger. Fristen for 
afrapportering den 8/9 kan godt nås. 
 
Arne Jørgensen. Er det muligt for både amtet og de involverede kommuner, at komme med en tilbagemelding om 
holdning til projektet inden d. 8/9?  
 
Kjeld Hansen. Datoen den 8/9 er fristen for aflevering af bidrag fra de enkelte følgegruppemedlemmer og ikke en 
møde dato. 
Vedrørende udsendelse af den færdige rapport eller bilag, vil det være hensigtsmæssigt om vi kunne få en mail, der 
fortæller at materialet er på vej. 
 
Kjeld Braun. Det vil ikke være realistisk at tro, at der kan nå at komme en indstilling fra kommunerne inden den 8/9. 
Vi er lige midt i det store arbejde med sammenlægningen af kommunerne. Projektet skal drøftes på flere niveauer, 
og inden det kommer for i byrådene, vil der gå et par måneder. 
 
Kjeld Hansen. Amtets tilbagemelding vil først komme når den endelige rapport har været drøftet i Amtsrådet, og det 
kan ikke nås inden d.8/9. 
 
Arne Hastrup. Det bør medtages som et punkt på dagorden til næste møde, hvorledes kommunernes og amtets ind-
stilling til projektet kommer med i rapporten. 
Vi sidder her alle i følgegruppen med et mandat, undtagen amtets og kommunernes repræsentanter. Ud fra det skal 
vi så vidt muligt aflevere en fælles indstilling. Jeg synes stadig det er beklageligt, ud fra et demokratisk synspunkt, 
at Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen, er sprunget fra, nu hvor vi behandler rapporten. 
 
 
Kjeld Braun. Jeg sidder her som repræsentant for kommunerne, og dermed også som repræsentant for borgerne. Jeg 
opfatter min rolle som observatør, og for at sikre at alle ting kommer frem. Derudover skal jeg informere videre op i 
systemet til borgmestrene. 
 
Henrik Bundgaard. Det er vigtigt at huske på at det er et forprojekt. Vi bliver præsenteret for nogle forskellige sce-
narier, og følgegruppen bidrager med bemærkninger. Efterfølgende skal den diskuteres på borgerniveau. 
Mit ærinde her at sikre at mit bagland bliver hørt. Således at vi ikke bliver misbrugt som i Naturparkprojektet, hvor 
vi blev citeret for at være positive uden at have haft mulighed for at deltage i processen. 
 
Kjeld Hansen. Både Kjeld Braun´s og mit mandat er at sikre at alle bliver hørt, at få blotlagt de forskellige problem-
stillinger. Vi kan ikke forpligtige amtet og kommunerne.  
 
Arne Jørgensen. Jeg har stor forståelse for jeres rolle her i følgegruppen, og er enig i at I ikke kan forpligtige amtet 
og kommunerne. Vil det være muligt at nævne noget i rapporten om amtets og kommunernes indstilling til projek-
tet?  
 
Kjeld Hansen. Jeg forholder mig alene til følgegruppens arbejde.  
 
Vedr. mødet d. 17/8 enighed om at det fastholdes. Den nye rapport skulle gerne foreligge her. Desuden drøftes det 
offentlige møde d. 22/8. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3. Drøftelse af Henrik Bundgaards punkt vedrørende problemstilling husdyrbrugsudvidelser 
ved naturområder v. Henrik Bundgaard og amtet. 
Karsten Vig Jensen, som det er nævnt tidligere i dag hører punktet ikke hjemme i dette forum. Der er klare retnings-
linjer for hvordan den slags sager skal køres. Vi bør ikke behandle det her.  
 
Henrik Bundgaard. Amtet har udpeget området som lavbundsområde, derfor er det relevant at medtage det her. Det 
er ikke rimeligt at der gives tilladelser til yderligere udledninger i nærheden af sådan et område. Hvis der gives tilla-
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delse vil det medføre øget krav om udlæggelse af vådområder, og det vil risikere at gå ud over det sommerhus om-
råde der er her. Projektet her ”holder ikke vand”,  
hvis man ikke samtidigt stopper for øget udledning af næringsstoffer. 
 
Karsten Vig Jensen. I min organisationskontakt med amtet er det tydeligt at de ikke har styr på landbrug der ned-
lægges, dyrehold der ophører, så argumentationen om øget næringsstofudledning og udlægning af vådområder pas-
ser ikke. 
Teknologien forbedres også hele tiden således at generne ved udbringelse og opbevaring af husdyrgødning reduce-
res løbende. 
 
Kjeld Hansen. Jeg har valgt at medtage Henrik Bundgaards forslag til dette punkt ikke for at vi skal drøfte den kon-
krete sag men for at orientere om sagsforløbet, når der er tale om udvidelser af husdyrproduktioner til over 250 dy-
reenheder. 
Når en landmand søger om udvidelse af sin husdyrproduktion til over 250 dyreenheder skal der ifølge lovgivningen 
ske en VVM- redegørelse, her skal landmanden ved en såkaldt screningsproces bl.a. redegøre for hvilke forhold han 
vil havde disse dyr under og hvorledes han vil anvende den forøgede gødningsmængde fra husdyrene. 
Når der er udarbejdet en VVM-redegørelse sendes den ud i 1. offentlighedsfase. Her kan alle der på den ene eller 
anden måde måtte føle at blive påvirket af udvidelsen, komme med sine bemærkninger. 
Herefter samles bidragene i en såkaldt hvidbog over projektet. 
Efter 1. offentlighedsfase behandles ansøgningen i amtets regi dels af et fagudvalg og dels i økonomiudvalget inden 
det sendes til amtsrådet til udtalelse. Når dette er sket sendes det ud i 2. offentlighedsfase. 
Her har man så mulighed for at komme med sine bemærkninger en gang til. Når 2. offentlighedsfase er overstået 
behandles sagen igen i fagudvalg, økonomiudvalg og endelig afgørelse træffes af Amtsrådet. 
I det konkrete projekt er amtet indstillet på en nul-løsning.    
Det er ikke meningen at vi som følgegruppe skal komme med bemærkninger til det konkrete projekt, det er op til de 
enkelte følgegruppemedlemmer om man vil indgive bemærkninger til udvidelsen af husdyrproduktion. 
 
Peter Christensen. En udvidelse af en husdyrproduktion er ikke ensbetydende med at der skal udpeges yderligere 
lavbundsområder. 
 
Henrik Bundgaard. Vi har ikke brugt tid på at diskutere hvilken mængde næringsstoffer der til- flyder området. Jeg 
er ikke ude efter de landmænd der har husdyrproduktion i baglandet i forhold til projektområdet. Men det er væsent-
ligt for bevarelsen af naturen i området at vi forholder os til det, derfor er det også relevant at vi som følgegruppe 
udtaler os i denne sag. 
 
Flemming Larsen. Vi må ikke blande tingene sammen. Dette er stadig kun et forprojekt. Der er mange interesse-
grupper der har mulighed for at komme med en udtalelse vedrørende denne husdyrudvidelse. Jeg mener derfor, som 
de fleste andre i følgegruppen, at vi ikke skal komme med en udtalelse fra følgegruppen. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Drøftelse af kommiteringsopgaven. 
Karsten Vig Jensen.  Som grundlag for dette projekt er det en fremragende rapport. Det skal nævnes i rapporten at 
materiale vedr. lodsejerholdning, kommunernes og amtets indstilling til projektet efterfølgende tilsendes samtlige. 
 
Flemming Larsen. En god rapport, dog mangler der i forordet at blive redegjort for hvad Danmark allerede er for-
pligtiget til i forhold til EU, at gøre for at sikre i området. Naturgenopretning er lige så vigtig som sikring af det ku-
turhistoriske.  
 
Peter Christensen. I fugleafsnittet er skarven ikke nævnt, den bør medtages idet det må forventes at den vil komme 
til området. 
 
Arne Hastrup. Rapporten er som helhed meget grundig og sober. Det bør dog uddybes hvor meget grundvand der 
”produceres” i oplandet. Desuden bør der også være noget om hvad der sker i oplandet til projektområdet for at sikre 
at der ikke bliver tilført store mængder næringsstoffer til området. 
 
Karsten Vig Jensen. Når der i rapporten nævnes Natura 2000 og Habitatområder, går jeg ud fra at de planer der skal 
udarbejdes frem til 2009 i Natura 2000 området indarbejdes i projektet, så arbejdet fremover vil blive en løbende 
proces. 
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Kjeld Hansen. Som udgangspunkt en god rapport. Dog er det tydeligt at der er flere forfattere på, den virker noget 
ujævn. Vil kvalitetssikringen af rapporten også sørge for en ensartet tekst eller vil kvalitetssikringen kun forholde 
sig til det faktuelle? 
Bliver der lavet en selvstændig mappe med kortbilag? 
 
Morten Rolsted. Kvalitetssikringen af rapporten vil både forholde sig til det faktuelle og til ensartetheden i rappor-
ten. 
Selve rapporten vil blive leveret i et samlet ringbind, incl. kortbilag. Øvrige bilag vil blive lagt ned på en CD og bi-
lægges rapporten. 
 
Kjeld Braun. Der mangler lidt mere kreativitet m.h.t. forskellige forslag til ændring af vandstanden i projektområdet. 
 
Niels Wichman. God rapport. Jeg tror man har valgt de 2 opstemningssteder, for at man kan sammenligne de 4 for-
skellige scenarier. Detailprojektet vil formentligt komme med flere muligheder. 
 
Arne Jørgensen. De to opstemningssteder er ligeledes valgt for at sikre at man bliver indenfor det udpegede projekt-
område. 
 
Arne Hastrup. Der mangler nogle konkrete tal/opgørelser over omfanget af de forskellige naturtyper der vil blive, 
f.eks. græs, sø, krat o.s.v. En form for et mosaikindex. 
Der mangler ligeledes noget omkring plejeomkostninger, samt en vurdering af hvilke scenarier der er langtidshold-
bare. 
 
Morten Rolsted. Det er beskrevet for scenarie 1, og det vil også komme for de 3 øvrige scenarier. 
 
Flemming Larsen. I rapporten er der nævnt at der er 13 millioner kr. til friluftsformål, det er ikke præciseret om der 
af disse midler også skal betales erstatninger til landmændene. 
 
Arne Jørgensen. De 13 millioner kr. er alene afsat til tiltag for friluftslivet/publikum. Der er ikke tale om at der skal 
midler af denne pulje til erstatninger/opkøb. 
Kjeld Hansen. I afsnit 5.2 om kulturhistoriske værdier mangler der nogle ideer om hvad det er, man har forventnin-
ger om at kunne finde ud af på et senere tidspunkt, hvis man med en vådgøring af området sikrer de fortidsminder 
der stadig er bevaret i Åmosen. 
 
Niels Wichkman. Teknologien udvikler sig hele tiden, og hvis vi ødelægger alt nu, har vi intet at arbejde med når vi 
bliver klogere og ny teknologi giver nye muligheder. Der er mange eksempler på at vi ikke kan komme videre i vo-
res forståelse af fortiden, fordi den simpelthen er ødelagt. 
 
Henrik Bundgaard. Bilag 4 og 6 mangler i rapporten. Det er vanskeligt at forholde sig til scenerarierne når man 
f.eks. ikke har materialet vedr. de biologiske forhold i området. 
 
Morten Rolsted. Bilagene eftersendes, og bilag 6 ændres til at redegøre for kuldioxidregnskabet. 
 
Henrik Bundgaard. I de tekniske scenarier bør man referere til de enkelte matrikel numre, så man kan se hvilke 
ejendomme det konkret drejer sig om. 
Der mangler en kobling i scenarierne i.f.t. eksisterende søer. Eksisterende søer og §3 områder skal være synlige på 
kortene. Der er risiko for at folk vil opfatte det som om at man ikke har styr på hvad der er i området i dag. 
Det er forkert at §3 beskyttede søer ikke fremgår i et så omfattende projekt som dette. 
 
Niels Wichman. Det er en overordnet model. Hvis alle de nævnte ting skal med på kortbilagene vil de blive uover-
skuelige. Hvis man har særspørgsmål må man zoome ned på kortet hvis man vil se disse ting. 
 
Kjeld Braun. Det vil virke mere troværdigt overfor de enkelte lodsejere, hvis de forskellige forhold på deres ejen-
domme er korrekt medtaget. 
 
Arne Jørgensen. For at undgå misforståelser, vil det være hensigtsmæssigt, at der bliver en tekstbeskrivelse til kort-
bilagene der klart og tydeligt fortæller, hvad det er tanken de enkelte kort skal vise. 
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Karsten Vig Jensen. Hvis Folketinget beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet vil detailprojekteringen 
være så fintmasket at de nævnte ting vil blive medtaget i et evt. kommende projektarbejde. 
 
Peter Christensen. I afsnittet vedrørende lodsejerkompensation, virker det meget påfaldende at fredningsdelen er så 
detailleret beskrevet i forhold til de øvrige muligheder der nævnes. Bør reduceres så de fremtræder ens vægtet. 
 
Kjeld Hansen. På side 138 er der nævnt priser på jord, det bør fremgå af beskrivelsen, hvilken dato der er anvendt. 
Priserne kan ændre sig meget over en periode, derfor vigtigt, at man ved hvornår de er beregnet. 
 
Henrik Bundgaard. På side 133 er det nævnt at man antager at fundamentet er dybere end hvad loven foreskriver. 
Det virker underligt. Der børe være en liste over hvilke ejendomme det drejer sig om. 
 
Kjeld Hansen. Det er vigtigt hele tiden at huske på at der er tale om et forprojekt. Hvis projektet bliver til noget, må 
man naturligvis gå ud fra at f.eks. en bygningssagkyndig vil besøge hver enkel ejendom for at få klarhed over bl.a. 
den slags ting. Men det bliver først aktuelt i forbindelse med en evt. detailprojektering. 
 
Henrik Bundgaard. Vedrørende spildevandsanlæg er der ejendomme ude i projektområdet, der ikke har det i dag. 
De kan risikere at det bliver dyrere at etablere, hvis vandstanden hæves. Der bør derfor være noget om hvilke erstat-
ningsmuligheder eller kompensationer de får mulighed for at få. 
 
Morten Rolsted. Der er taget højde for dette i projektbeskrivelsen. 
 
Flemming Larsen. Det burde være tydeligere i rapporten at staten bør opkøbe en større væsentlig del af området. 
Fredning bør kun være den sidste mulighed. 
 
Arne Jørgensen. Enig i de bemærkninger der har været vedrørende fredningsafsnittet, at det for detailleret beskrevet. 
Det vil blive ændret. 
 
Arne Hastrup. Vi har ikke drøftet/besluttet at fredning skal være den sidste mulighed. Fredning er et instrument på 
lige fod med alle andre muligheder. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. Friluftslivets vilkår og muligheder i forbindelse med naturgenopretning v. Flemming Lar-
sen. Det er vigtigt at vi formidler overfor lokalbefolkningen noget om hvilke muligheder friluftslivet har i dag, og 
hvordan man forestiller sig mulighederne i fremtiden. Det kunne udmærket ske ved en udstilling f.eks. i Stenlille 
eller et andet sted. 
 
Vedrørende friluftslivet har Friluftsrådet bl.a. følgende bemærkninger: 

• Det må være et krav at der ikke bliver færre kilometer stier i området end der er i dag.  
• Der bør også sikres muligheder for at der bliver lige så mange km. ridestier i området som der er i dag. 
• Der er brug for flere adgangsveje til området. Hvis lokalbefolkningen skal føle noget for området, hjælper 

det ikke at man skal køre langt for at komme dertil. 
• Som der står i rapporten er der brug for en p-plads længere inde i området således at f.eks. busser med 

gangbesværede også kan få mulighed for at opleve området. Det er vigtigt at denne mulighed sikres. 
• Højdepunkter/udsigtspunkter i landskabet, der skal arbejdes på at finde nogle adgangsveje til højdepunk-

ter/udsigtspunkter, hvorfra man kan se ud over hele området. 
 

De afsatte 13 millioner kr. til friluftslivet er for lidt. Tingene skal færdige med det samme.  
 
Peter Christensen. I rapporten står der nævnt at jagtværdien ikke vurderes at påvirke projektøkonomien. Det er ikke 
rimeligt. Når der f.eks. er sket etablering af vandhuller og plantning for vildtet bør den værdiforøgelse også fremgå. 
Der er taget højde jordbundsforhold og lignende. Derfor bør forøgelse af jagtværdien også medtages på lige fod med 
de andre forhold. 
 
Arne Jørgensen. I den overordnede økonomi for projektet, har det ikke større betydning idet der vil mange situatio-
ner f.eks. i forbindelse med magelæg og salg, hvor man i afregningsprisen for jorden vil tage højde for jagtværdien. 
Vi forestiller os ikke at jagten skal ophøre i området. Der vil fortsat kunne drives jagt i store dele af projektområdet, 
og derfor vil ”investeringer” i forbedring af jagten også blive værdi sat. 
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Henrik Bundgaard. Vedrørende de rekreative muligheder skal lodsejere, frijords- og sommerhusejere have ret til at 
sejle på søen. 
Stisystemet skal være godt og tydeligt afmærket, og der skal afsættes midler til at vedligeholde det. Hvis ikke stierne 
er vedligeholdte og let tilgængelige risikerer man at folk forsvinder derude. 
Der er mange ting i denne her rapport, og på det ejendomsmæssige områder har jeg tænkt mig at tage juridisk re-
sponsum, og det vil være en del af mit bidrag. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6. Referater kommentarer og godkendelse. 
Kjeld Hansen. Der er to referater der skal godkendes. 
Referat af mødet d. 1/6 udsendt den 2/7.     
Referat af mødet d. 26/6 udsendt den 11/7. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg vil ikke godkende referaterne eller det modsatte, idet de kommer alt for sent.  
Jeg vil komme med mine kommentarer i mit bidrag i følgegruppens rapport. 
 
Arne Hastrup. Det er de vilkår der arbejdes under. Det er ikke rimeligt. Vi kan vel alle hver især huske hvad vi har 
sagt, og hvis det er refereret korrekt, bør man også kunne forholde sig til referaterne. 
 
Morten Rolsted. Begge referater har været udsendt til kommentering, og der er ikke modtaget nogen bemærkninger.  
 
Begge referater herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
Kjeld Hansen. Referatet for mødet i dag, bør udsendes så hurtigt som muligt således at det er ude før næste møde. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Følgegruppens afrapportering – hvordan går det? 
Kjeld Hansen. Bidrag fra de enkelte medlemmer af følgegruppen må meget gerne sendes til mig nu. Bidragene vil så 
blive samlet og sat ind i den skabelon, som jeg har præsenteret tidligere. Herefter videresendes de til Morten, som 
sørger for at de bliver trykt og publiceret. 
 
Ad dagsordenens pkt. 8. Pressemeddelelse? 
Kjeld Hansen. Er der noget fra mødet i dag, som vi bør lave en pressemeddelelse omkring. 
 
Arne Hastrup. Der er behov for at nå ud til en større gruppe end dem som vi når med lokalaviserne. Som aftalt dis-
kuterer vi ikke konflikterne i følgegruppen, hvis de enkelte medlemmer i følgegruppen udsender pressemeddelelser. 
Når Sammendraget foreligger skal den ud til de landsdækkende medier. 
 
Morten Rolsted. Pixi udgaven vil tilgå en større kreds. Skov- og Naturstyrelsen har stor erfaring i at sende ud til alle 
relevante medier, så det burde ikke være noget problem. 
 
Henrik Bundgaard. Der er først behov for en pressemeddelelse når følgegruppens bidrag er færdige. 
 
Karsten Vig Jensen. Vi har i LandboSjælland været noget pikeret over de usandheder der har været bragt til torvs af 
Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen. Det har gjort os lidt bekymrede fordi der i offentlig-
heden kommer til at florere nogle forkerte opfattelser af tingene. Vi vil derfor på det kommende møde i Landbo-
Sjælland drøfte om vi vil udsende en pressemeddelelse. 
 
Enighed i følgegruppen om at vente med at komme med en samlet pressemeddelelse til et senere tidspunkt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 9 Eventuelt. 
Morten Rolsted uddelte kortbilag vedrørende scenarie 1.  Kortbilaget sendes ligeledes, som information, til alle 
lodsejere og øvrige involverede. 
 
Arne Jørgensen orienterede om, at Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg (FMPU) besigtiger alle de områder 
der er udpeget som pilotprojekter til nationalparker, derudover besigtiges de 3 områder som Friluftsrådet har fore-
slået udlagt til nationalparker. Et af disse områder er bl.a. forslaget om Tissø-Åmosen som nationalpark.  
Der har endvidere været ytret ønske om at høre om det projekt, som følgegruppen her arbejder med. I den forbindel-
se forventer måske både Morten Rolsted og undertegnede at skulle deltage. Vi vil benytte lejligheden til at orientere 
om vort projekt. Det er vigtigt, at der ikke opstår ”forvirring” omkring disse 2 projekter. 
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Arne Hastrup. Det er vigtigt at I deltager, så I kan informere om forskellen på de 2 projekter. 
 
Flemming Larsen. Det store Åmoseprojekt, som bl.a. Friluftsrådet og Amtet har støttet økonomisk, er beskrevet og 
rapport/indstilling er afleveret til miljøministeren. Det er nu op til Folketinget at beslutte hvilke og hvor mange om-
råder der skal være nationalparker. 
 
Henrik Bundgaard. Det er meget afgørende for dette projekts fremtid, at I på mødet klart adskiller projekterne, såle-
des at de problemer der var i.f.m. det første store projekt ikke bliver en belastning for det projekt som vi arbejder 
med. 
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Appendiks M 

Følgegruppemøde den 17. august 2006 
Referat af følgegruppemøde d. 17/8-06 på Stenlille Bibliotek 
 
Tilstede: 
Kjeld Hansen, Vestsjællands Amt (Formand for følgegruppen) 
Henrik Bundgård, sommerhus- og frijordsejerne 
Flemming Larsen, Friluftsrådet 
Karsten Vig Jensen, LandboSjælland 
Peter Christensen, Familielandbruget 
Arne Hastrup, Danmarks Naturfredningsforening 
Anders Fischer, Kulturarvstyrelsen, observatør 
Arne Jørgensen, Odsherred Skovdistrikt, observatør 
Morten Rolsted, Odsherred Skovdistrikt, sekretær for følgegruppen 
Palle Graubæk, Odsherred Skovdistrikt, referent 
 
Afbud fra: 
Niels Wichman, Det Regionale Museums Råd 
Kjeld Braun, repr. for kommunerne   
 
Kjeld Hansen bød velkommen til mødet  
 
Vedrørende udsendelse af dagsordenen til mødet i dag er det ikke alle der har modtaget den via mail formentlig 
p.gr.a. serverproblemer hos TDC. Kopi af dagsordenen blev derfor uddelt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 1 godkendelse af dagsordenen. 
Ingen bemærkninger til dagsordenen. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Nyt siden sidst. 
Morten Rolsted/Arne Jørgensen orienterede om udviklingen siden sidste møde. 

• Ny udgave af den tekniske rapport udleveret til følgegruppen. 
• Rapporten, samt sammendraget af den store rapport er lagt ud på projektets hjemmeside. 
• Meddelelse om ovenstående er sendt til samtlige.  
• Kopier af presseklip, jvf. sidste møde, blev udleveret 

 
Den store tekniske rapport (inkl. kortbilagene men excl. øvrige bilag) trykkes i 1. oplag i 200 eksemplarer, og sendes 
til lodsejere, foreninger og lignende. I rapporten er desuden vedlagt en CD-rom med alle bilagene. 
Sammendraget trykkes i 2000 eksemplarer og sendes ligeledes til lodsejere m.fl. 
Selve trykningen af den store rapport samt kortbilagene vil tage ca. 2 uger. 
Trykningen af sammendraget vil gå noget hurtigere, og det vil ligge klar til udlevering på det offentlige møde den 
22. august. 
Derudover forventes det også at visionshæftet vil være færdigt til det offentlige møde. Man skal være opmærksom 
på at visionshæftet er de visioner/forventninger man kan have til projektet. Der er i forordet til visionshæftet klart 
gjort opmærksom på dette. 
 
Den 16. d.m. er der modtaget en mail fra Henrik Bundgård vedrørende tidsforløbet. Mailen er bl.a. sendt til Folke-
tingets Miljø og Planlægningsudvalg, samt Miljøministeren og Kulturministeren. Derudover er en tilsvarende mail 
modtaget fra Kjeld Braun. 
Mailen har givet anledning til megen aktivitet mellem distriktet, Skov- og Naturstyrelsen og departementet. Det skal 
tages som et udtryk for at henvendelsen bliver taget seriøst.  
Miljøministeren følger hele projektet meget nøje og bliver løbende informeret om hvad der rører sig, og foranlediget 
af de reaktioner der har været, er ministeren indstillet på at forlænge høringsfristen med formentlig en måneds tid. 
Derudover forslag om et offentligt møde mere.  
 
1. offentlige møde vil primært være en gennemgang af den tekniske rapport, ved Cowi. 
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Det næste offentlige møde vil blive afholdt når lodsejere og andre interessenter har haft tid til at sætte sig yderligere 
ind i rapporten og på den baggrund kan diskutere forprojektet. 
 
Karsten Vig Jensen. God ide med et ekstra offentligt møde. 
 
Henrik Bundgård.  Det er aldrig rart at tage den slags midler i brug, men som lodsejer har vi følt det nødvendigt, for 
at blive hørt. Det må ikke opfattes som et personligt angreb.  
 
Arne Hastrup. Det er ikke rimeligt at tage den slags metoder i brug. Det er ikke rimeligt at politisere som det er sket 
her. Der er jo stadig kun tale om et forprojekt. 
Jeg føler ikke, at der er noget der bliver presset igennem, det er jo et skitseprojekt som nu er til åben debat og drøf-
telse. 
 
Enighed i følgegruppen om 2 offentlige møder. 
Det første møde er en teknisk gennemgang af rapporten. 
Det andet møde er en bred diskussion af hele forprojektet og rapporten. 
 
Arne Hastrup. Vil der være et tidsforløb på 4 eller 8 uger som høringsfrist. 
 
Henrik Bundgård. Det er nu erkendt, at der skal være en fase hvor offentligheden gives mulighed for at kommentere 
rapporten. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at debatten bliver sober. 
 
Peter Christensen. Mit bagland er på denne årstid tidsmæssigt presset, så derfor vil det for flere, være et problem at 
få tid til at sætte sig ordentligt ind i rapporten. Flere har indtil nu følt, at de ikke bliver hørt, at tingene bliver trukket 
ned over hovedet på dem, derfor godt med et ekstra borgermøde. 
 
Kjeld Hansen. Det er et forprojekt, og rapporten er meget grundig. Vigtigt at folk får tid til at sætte sig ind rappor-
ten. 
 
Flemming Larsen. Vigtigt at der bliver gjort opmærksom på at det offentlige møde den 22/8 er en gennemgang af 
den tekniske rapport. Næste offentlige møde vil så være et diskussionsmøde. 
Forlængelse af høringsfristen må også betyde, at kommunerne og amtet kan nå at komme med en indstilling. 
 
Henrik Bundgård. En meningsfuld proces kunne være at man på 1. offentlige møde klart redegør for baggrunden for 
mødet. 
Der kunne derefter afholdes et internt lodsejermøde 14 dage efter, hvor man kunne have sin egne eksperter med, og 
endelig 14 dage efter igen et offentligt møde. 
På denne måde er der også sat tid af til drøftelser blandt de involverede. 
 
Arne Hastrup. Ikke demokratisk med særlige lodsejermøder, de har fået megen information, derudover informeres 
de ligeledes via Jes Løkkegård´s besøg hos den enkelte lodsejer. Det er ikke noget følgegruppen skal arrangere. Det 
er hver enkelt følgegruppe medlems opgave at informere baglandet. 
 
Henrik Bundgård. Lodsejermødet indkaldes af de relevante medlemmer af følgegruppen. Øvrige medlemmer af føl-
gegruppen kan, som vi har aftalt tidligere, også indkalde til møder med deres bagland. 
Der bør laves en fælles pressemeddelelse fra formændene for både følgegruppen og styregruppen, hvori man formu-
lerer at man imødekommer den kritik der har været. Så vil jeg gerne tage en snak med Foreningen til bevarelse af 
naturen i den østlige del af Åmosen, for at høre om de overvejer at genindtræde i følgegruppen og dermed være en 
del af processen i resten af forløbet. 
 
Flemming Larsen. Vil det være muligt for Cowi at stille med en medarbejder til et evt. lodsejermøde? 
 
Morten Rolsted. 
Vedr. afholdelse af særlige møder med baglandet vil vi, som nævnt på sidste møde, være behjælpelige i det omfang 
det er muligt, endvidere betale for et mindre omkostninger som følge heraf.  
 
Morten Rolsted. Ændringerne i rapporten er ikke nået at blive markeret, men der er foretaget følgende væsentlige 
ændringer: 
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Kap. 7.7 side 6, der er kommet et helt underkapitel om naturpleje i en genoprettet mose. Stort set hele kapitlet er 
nyskrevet. 
Kap.  8.1.2. og fremefter er det hele nyt. Der er kommet et co2 regnskab og alle beregningsnøglerne er beregnet 
igennem for hvert af scenarierne. 
Kap. 9.4.4. Fredningserstatning. Kapitlet er blevet ændret i overensstemmelse med aftalen fra sidste møde. D.v.s. at 
beskrivelsen af fredningserstatninger nu er beskrevet på lige fod med de øvrige muligheder. 
Bilag 4. Biologiske registreringer er nu med.  
Bilag 6. Beregning af co2 regnskab er nu ligeledes med.  
Efter alle kortbilagene bagerst i rapporten er der indlagt en cd-rom, hvor alt materialet forefindes. 
Vedr. eksisterende vandhuller er de nu med, vist med en lidt anden blå farve. 
 
Arne Hastrup. Den store dræning, som skete i 60´erne, afdrænede et stort grundvandsmagasin i området. Er det ind-
arbejdet i rapporten i vandbalanceregnskabet? 
 
Anders Fischer. Det er et forprojekt, og spørgsmålet om opfyldning af grundvandsmagasinerne vil formentlig først 
blive indarbejdet, hvis projektet bliver til noget.  Mike 11 modellen tager kun højde for hvor meget vand der kom-
mer til overfladen. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3. Den tekniske rapport – den nye vision, debat og fortsættelse af sidste møde. Færdig sam-
mendrag og visionshæfte over projektrapporten. 
Henrik Bundgård. Det giver ingen mening at diskutere detaljer i rapporten nu, når vi først har fået den nye version i 
dag. 
 
Karsten Vig Jensen.  Konsekvenserne for bevaring af kulturminderne i de forskellige scenarier: hvem skal beslutte, 
hvilket scenarie der er nødvendigt for bevaring af fortidsminderne. Hvem skal beslutte hvis man vælger et mindre 
godt scenarie. 
 
Morten Rolsted. I sidste ende er det en afvejning af kultur – natur – interessenternes ønsker. Det er politikerne der 
beslutter. 
 
Arne Hastrup. Det er ikke umiddelbart gennemskueligt hvorfor Cowi mener at scenarie 3 giver den bedste natur i 
området. Alt andet lige vil et stort vandområde give den største biodiversitet og den største stabilitet. Kigger man på 
kortene over de forskellige scenarier er det kortet for scenarie 4 der giver den største vandflade. 
Umiddelbart er tegnene ”>” for vanddybderne i kortene med vanddybderne forkerte. Tegnet ”>” burde vendes om.  
 
Arne Jørgensen. Umiddelbart giver scenarie 3 flere forskellige naturtyper og større mosaik-natur, frem for en stor 
vandflade. 
  
Henrik Bundgård. Er det muligt, når den lægges på hjemmesiden, at rapporten deles op i en mindre filer, det vil gøre 
det nemmere for nogen at åbne/downloade den. Vil det ikke være rimeligt at rapporten sendes til medlemmerne i 
sammenlægningsudvalget. 
 
Kjeld Hansen. I første omgang får de sammendraget. Hvis der efterfølgende er nogen der ønsker den store rapport, 
kan de rekvirere den. 
 
Arne Jørgensen. Vi sender som nævnt rapporten til alle på adresselisten. Hvis I bliver opmærksomme på andre, som 
I synes der er oplagte skal have den, bedes I sende os en mail med navn og adresse på de pågældende. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Følgegruppens afrapportering. Er der kommet indlæg? 
Kjeld Hansen. Som nævnt tidligere kan indlæg fra de enkelte medlemmer af følgegruppen sendes til mig. Jeg vil 
sætte indlæggene ind i den skabelon der tidligere er aftalt. 
Den foreløbige deadline for indlæg fra følgegruppens medlemmer er sat til den 15. september, men som følge af den 
forlængede høringsfrist, vil jeg foreslå at fristen for aflevering af indlæg forlænges til den 1. oktober. 
 
Arne Hastrup. Præmisserne for følgegruppens afrapportering vil vel være at vi mødes og gennemgår de forskellige 
bidrag og efterfølgende kommer med en fælles indstilling, med de fodnoter der måtte være behov for. 
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Kjeld Hansen. På sidste møde blev kommunernes repræsentant, Kjeld Brauns, rolle og undertegnedes rolle som re-
præsentant for amtet, drøftet. I den forbindelse har jeg forelagt spørgsmålet for forvaltningen i amtet, og tilbagemel-
dingen herfra er den samme som den jeg gav på sidste møde: vi sider her som observatører og for at sikre at alle 
bliver hørt og at alle synspunkter kommer frem, og jeg sidder her desuden som mødeleder. 
Min afrapportering vil derfor omhandle min rolle som formand for følgegruppen.  
 
Arne Jørgensen. Der har i går været afholdt møde i styregruppen og her blev det besluttet at skrive til amtet og 
kommunerne og bede om en tilbagemelding omkring deres indstilling til projektet. 
 
Arne Hastrup. Det burde ikke være nødvendigt at få tydeligere tilkendegivelser fra amtet og kommunerne, i og med 
at der foreligger et godkendt kommissorium. 
 
Flemming Larsen. Man må gå ud fra, at hvis kommunerne og amtet havde noget grundlæggende imod projek-
tet/processen ville det være tilkendegivet på et tidligt tidspunkt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. Borgermøde den 22. august i Stenlille Hallen. Spørgsmål og forhold i forbindelse med den 
praktiske afvikling - ved Skov- og Naturstyrelsen. 
Arne Jørgensen. Som aftalt tidligere i dag drejer mødet sig primært om orientering om den tekniske rapport. 
Forslag til forløb for aftenens møde kunne være: 
 

• Velkomst ved Skov- og Naturstyrelsen. Præsentation af panelet. 
• Kort indlæg fra paneldeltagerne.  
• Orientering om det videre tidsforløb i processen 
• Gennemgang af den tekniske rapport ved Cowi 
• Opklarende spørgsmål fra salen. 

  
Kjeld Hansen. Det er vigtigt at informere tidligt om tidsforløbet/processen inden den tekniske fremlæggelse kom-
mer. Således at folk er med på, hvad der skal ske fremover. 
 
Flemming Larsen. Vigtigt at mødet ikke bliver en diskussion om holdninger til projektet, men kun opklarende 
spørgsmål. Det skal paneldeltagerne også være opmærksomme på i deres indlæg. 
 
Arne Jørgensen. Vi har ligesom til sidste offentlige møde spurgt Direktør Jens Thomsen, Stiftelsen Sorø Akademi, 
om han vil være dirigent til aftenens møde. Han har meldt tilbage, at det vil han gerne. 
Vi har forestillet os, at panelet skal bestå af følgende: 

• Kjeld Hansen, formand forfølgegruppen, 
• Jens Peter Simonsen, vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen, 
• Erik Johansen, kontorchef i Kulturarvstyrelsen, 
• Henrik Lynghus, projektansvarlig fra Cowi 
• Arne Jørgensen, skovrider på Odsherred Statsskovdistrikt. 

 
Arne Hastrup. Jeg vil anmode om at man overvejer en anden og lidt mere upolitisk ordfører end Jens Thomsen. Han 
klarede den tekniske del af ordførerhvervet godt, men leflede lidt for meget for stemningen i salen. 
 
Henrik Bundgård. Kjeld Braun kunne være et udmærket alternativ. Det vil samtidigt være et signal udadtil, idet han 
er forankret i lokalsamfundet. 
 
Kjeld Hansen. Kjeld Braun er en del af følgegruppen og bør derfor ikke være ordstyrer. Det skal være en person som 
ikke har haft noget med det her arbejde at gøre. Jeg har stor tillid til at Arne Jørgensen kan finde en person der kan 
styre mødet. 
 
Karsten Vig Jensen. Kjeld Braun kan risikere, som medlem af følgegruppen, at blive tvunget ind i en diskussion, og 
det er meget uheldigt. 
 
Karsten Vig Jensen. Jeg har fået kopi af mails mellem Susie Neergård og Jes Løkkegård, hvoraf det fremgår at Susie 
Neergård ikke vil deltage i lodsejerundersøgelsen, hvis ikke hun får kopi af samtlige lodsejeres udtalelser til Jes 
Løkkegård.  
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Det er min opfattelse, at der ikke skal nævnes noget offentligt om hver enkelt lodsejers holdning til projektet. Jes 
Løkkegård har fået til opgave at formulere nogle overordnede vurderinger på baggrund af sine besøg hos de enkelte 
lodsejere.  
 
Henrik Bundgård. Baggrunden for dette ønske er affødt af den lodsejerundersøgelse, der blev foretaget ved det store 
Nationalpark Åmosen - Tissø projekt. Denne rapport blev først offentliggjort længe efter det hele var afsluttet. Her 
kunne man ved gennemlæsning umiddelbart opfatte, at lodsejerholdningen var kritisk overfor det projekt rapporten 
var lavet til. Der kan være behov for at man får mulighed for at revidere/ kontrollere at konklusionen er korrekt. 
Man kunne lave et kontroludvalg, som har tavshedspligt, der får til opgave sikre at materialet er korrekt anvendt. 
 
Karsten Vig Jensen. Hver lodsejer vil, fra mødet med Jes Løkkegård, få et skriftligt notat til godkendelse. 
 
Morten Rolsted. Det er aftalt med Jes Løkkegård, at lodsejere der først ønsker at tale med ham, når de har læst rap-
porten, eller efter det offentlige møde, kan vente hertil. Derudover er det aftalt at lodsejere, som holder møder med 
Jes Løkkegård inden rapporten er klar, naturligvis skal have mulighed for at ændre deres udsagn til Jess Løkkegård, 
når de har læst rapporten. 
Selve hovedrapporten bliver naturligvis tilgængelig med det samme den er klar. Nogle lodsejere afgiver svar i for-
ventning om fortrolighed, blandt andet om økonomiske forhold m.v. Det er problematisk at videregive sådanne op-
lysninger. 
  
Ad dagsordenens pkt. 6. Godkendelse af referat af mødet den 10. august. 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt 
Intet. 
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Appendiks N 

Borgermøde i Stenlille hallen den 22. august 2006 
Referat af offentligt møde 22/8-06  
Stenlille Hallen kl. 19.00 
 
Indkaldelsen til aftenens offentlige møde er sendt direkte til alle lodsejere og andre involverede. Derudover er mødet 
annonceret i lokalpressen samt på skovdistriktets hjemmeside. Inden mødet overbragte Sussie Neergård fra Forenin-
gen til bevarelse af naturen i den østlige Åmose, resultatet af en underskriftsindsamling som foreningen havde fore-
taget i juni måned. Sussie Neergård opsummerede kort resultatet af deres undersøgelse, heraf fremgik det at 3 var 
for, 3 havde solgt ejendommen, 13 hverken for eller imod og 84 havde skrevet under på at de var imod vandstands-
hævning i området. 
Skovrider Arne Jørgensen, Odsherred Statsskovdistrikt bød velkommen til mødet. Takkede for det udleverede mate-
riale, vi ser på det og behandler det med den omhu det bør. Derefter blev givet en kort orientering om baggrunden 
for det skitseprojekt til bevarelse af kulturen og naturen i den østlige del af Åmosen, som nu nærmer sig sin afslut-
ning. Konsulentfirmaet Cowi har udarbejdet den tekniske rapport over skitseprojektet. Rapporten er nu færdig, den 
er grundig og meget omfattende. Rapporten er tilgået de 2 ministre, og den er desuden lagt ud på projektets hjemme-
side, derudover er der udarbejdet dels et sammendrag af den tekniske rapport og dels et visionshæfte, de 2 sidst 
nævnte er netop modtaget fra trykkeriet og vil blive omdelt til alle deltagerne i aftenens møde. 
Arne Jørgensen pointerede at det ikke er besluttet om der skal være et naturgenopretningsprojekt i den østlige del af 
Åmosen. 
Aftenens møde er først og fremmest tænkt som en præsentation af Cowi´s rapport. Endvidere orienterede han om at 
Miljøminister Conni Hedegård har besluttet, for at sikre at der gives god tid til at drøfte den tekniske rapport, at for-
længe høringsfristen frem til d.23/10-06. Det er desuden besluttet at der også skal være et ekstra offentligt møde 
hvor bl.a. rapporten kan drøftes. 
 
Til mødet i aften er der sammensat et panel som består af: 
Kjeld Hansen, amtsrådsmedlem, formand for følgegruppen, udpeget af Vestsjællands Amt. 
Jens Peter Simonsen, Vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen. 
Henrik Lynghus, seniorkonsulent, projektansvarlig, Cowi. 
Erik Johansen, kontorchef, Kulturarvstyrelsen. 
Arne Jørgensen, skovrider Odsherred Statsskovdistrikt, formand for styregruppen. 
 
Aftenens dirigent er som på det sidste offentlige møde, Direktør Jens Thomsen, Stiftelsen Sorø Akademi. 
 
Der vil blive skrevet referat af aftenens møde og det henstilles til evt. spørgere at man nævner sit navn og ens bag-
grund. Der vil være en båndoptager tændt, bl.a. af hensyn til referatskrivningen. 
 
En grovskitse for aftens forløb er følgende: 

1 Korte indlæg ved de enkelte paneldeltagere 
2 Gennemgang af den tekniske rapport ved Henrik Lynghus 
3 Opklarende spørgsmål fra salen 
4 Orientering om det videre tidsforløb i processen. 

 
Jens Thomsen. Jeg håber at aftenens vil forløbe i samme gode tone som på sidste møde. Vi går i gang med det sam-
me med et kort indlæg fra deltagerne i panelet og første indlæg kommer fra Jens Peter Simonsen, Skov- og Natursty-
relsen.  
 
Indlæg ved panelet. 
 
Jens Peter Simonsen. Jeg er her i dag som repræsentant for miljøministeriet. Baggrunden for hele forprojektet er de 
rapporter og undersøgelser der tidligere er lavet. Disse har vakt både kulturministerens og miljøministerens interesse 
og de har derfor bedt Skov- og Naturstyrelsen iværksætte dette forprojekt. Det har været en meget omfattende opga-
ve, og derudover forsinkede den lange vinter projektet. Dette har medført at den oprindelige tidsplan ikke holdt. 
Lodsejerne har givet udtryk for at der ikke var tid nok, i forhold til den oprindelige tidsplan, til at sætte sig ind i det 
omfattende materiale. Miljøministeren bakker op om det synspunkt og har derfor, som Arne Jørgensen nævnte, be-
sluttet, for at sikre at der er den fornødne tid til at sætte sig ind i rapporten, drøfte den med sit bagland og rådføre sig 
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med egne eksperter, at forlænge høringsfristen til den 23/10-06, samt besluttet at der skal holdes endnu et offentligt 
møde, som er blevet fastlagt til den 3/10-06.  
Det blev drøftet på følgegruppens sidste møde om mødet i aften skulle aflyses, men en enig følgegruppe fandt at det 
var en god anledning til at give Cowi mulighed for at gennemgå den tekniske rapport. På næste offentlige møde vil 
der blive god lejlighed til at stille spørgsmål til projektet. 
 
Erik Johansen. Jeg repræsenterer Kulturministeriet. 
Kulturarven her i Åmosen er enestående ikke alene på national plan men for hele Nordvesteuropa. De har ligget 
velbevaret i mosen i mere end 6000 år. De er bevaret fordi hele området har været vanddækket, og ilten derfor ikke 
har kunnet sætte gang i en forrådnelsesproces af alle de organiske ting der er gemt i mosen. Det er alle disse organi-
ske ting, der er så vigtige at bevare for de fortæller os hvordan livet har været levet dengang, og hvordan livsvilkåre-
ne har været. 
Nedbrydning af disse unikke fortidsminder tager for alvor fat i forbindelse med dræningen af området i 60’erne. Ved 
denne dræning af området har ilten fået adgang til jorden og forrådnelsen er startet. Derudover har dræningen med-
ført ved koldforbrændingen af jorden, at jordens overflade er sænket så meget, at der også sker en mekanisk ned-
brydning i form af påvirkning fra maskiner i.f.m. opdyrkningen af mosen og den almindelige landbrugsdrift i områ-
det. 
Mange vil sikkert spørge hvorfor vi ikke bare udgraver det, men et stort set enig folketing besluttede i 2001, at inten-
tionerne i loven bl.a. er at man skal bevare frem for at udgrave fortidsminderne. 
Der er mange eksempler på, at man andre steder i Europa har udgravet det hele, og derfor ikke er i stand til, med den 
nye teknologi og viden som vi har i dag, at få den viden og kendskab til fortiden som vi kan i dag. For at sikre de 
mange fortidsminder der stadig er i området, er det af yderste vigtighed at området igen sættes under vand og for-
tidsminderne derved sikres. 
 
Kjeld Hansen. Jeg er formand for den følgegruppe der blev nedsat efter det første offentlige møde. Jeg er udpeget af 
Vestsjællands amt og min opgave har, som Kjeld Braun der også er medlem af følgegruppen og udpeget af de invol-
verede kommuner, været at sikre at alle bliver hørt, samt, ligesom de øvrige medlemmer af følgegruppen, at bidrage 
med viden om området. 
 
Den nedsatte følgegruppe består af: 
Kjeld Hansen, Amtsrådsmedlem, udpeget af Vestsjællands Amt, formand for følgegruppen. 
Kjeld Braun, kommunalbestyrelsesmedlem i Stenlille Byråd, udpeget af Stenlille, Jernløse og Dianalund kommuner. 
Karsten Vig Jensen, bestyrelsesmedlem i LandboSjælland 
Peter Christensen, repræsentant for familielandbruget 
Flemming Larsen, formand for Friluftsrådets amtsbestyrelse i Vestsjællands Amt 
Arne Hastrup, udpeget af samrådet for Vestsjællands Amt af Danmarks Naturfredningsforening 
Niels Wichmann, Det regionale Museumsråd. 
Henrik Bundgård, repræsentant for sommerhus- og frijordsejerne i området. 
Der har været afholdt 8 møder i følgegruppen, og alle referaterne er lagt ud på projektets hjemmeside. 
 
Henrik Lynghus. Jeg kommer fra det rådgivende firma Cowi, hvor jeg er seniorprojektleder. Jeg er gruppeleder for 
det fagområde der hedder vand og naturgenopretning, og er projektleder på forprojektet her i Åmosen. Har desuden 
arbejdet med mange andre lignende projekter, bl.a. været projektleder på Skjern Å, Veststadil fjord, Varde Å samt et 
projekt i Vejlerne.  
 
Åmose projektet har en enestående mulighed for at blive Sjællands største projekt, der er ikke mange andre steder 
hvor der er så meget plads som i Åmosen. Projektets overordnede formål er at kombinere ønsker om bedre vilkår for 
naturen og sikre bevarelse af de enestående fortidsminder der er i området. Det er et meget stort og kompliceret pro-
jekt. Mange forskellige faggrupper har været involveret i udarbejdelsen af rapporten. Når jeg har givet en gennem-
gang af rapporten vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål. Der vil givet være spørgsmål, som jeg ikke vil være i 
stand til at besvare her og nu. Spørgsmålet vil blive noteret ned og der vil blive givet svar tilbage. Når man arbejder 
med så stort et projekt, og hvor samtidig tiden har været noget presset p.gr.a. den lange vinter vil der altid opstå situ-
ationer/spørgsmål undervej i forløbet, som vi ikke haft mulighed for at tage højde for i den foreliggende rapport. 
Disse forhold vil efterfølgende blive behandlet. 
 
Henrik Lynghus gennemgik herefter rapporten. Referatet af denne gennemgang kan ikke være fyldestgørende alene 
af den grund at han forklarede store dele af rapporten ved hjælp af slides/overheads af kort, skemaer og lignende på 
et stort lærred. Derfor er det efterfølgende et sammendrag af gennemgangen. 
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Yderligere kortfattet gennemgang af den store rapport kan findes i hæftet Teknisk sammenfatning af skitseprojektet 
for østlige Store Åmose, som udleveres til alle involverede og interesserede. 
 
Først og fremmest har vi gennemført en flyopmåling af området. Området er laserscannet ved overflyvning, denne 
scanning giver et punkt pr.2 m2 med en nøjagtighed på under 10 cm. pr. punkt. For at sikre at der ikke er sket fejl i 
flyscanning er der på traditionel vis foretaget kontrolmålinger ude i terrænet. Scanningen tager højde for træer, huse 
m.v. men kan ikke angive vanddybder, kun vandoverfladen. På tidspunktet for flyscanning var der flere steder endnu 
sne på skyggesiderne af f.eks. beplantninger. Disse fejlmuligheder er der taget højde for i det samlede resultat.  
 
Biologien i området er registreret bl.a. fra tidligere vurderinger, optællinger, registreringer, §3 fredninger. Derud-
over har vi foretaget undersøgelser i felten af både dyr og planter dels ved egne botanikere, zoologer ved konsulent-
firmaer og medarbejdere fra Vestsjællands Amt. Biologien i området er nærmere beskrevet i bilag 4, hvor også na-
turplejen er behandlet. 
 
Hydrologien i området er også undersøgt. Koldforbrændingen af tørvelaget har medført en vandret grundvandsgra-
dient. Dræningen har medført at ilten kan komme til, og derved sættes en proces i gang, hvor jorden omsættes til 
mineraler. Dette medfører at jordens volumen reduceres væsentlig, og derfor har mosens overflade flere steder sat 
sig op til ca. 2m gennem de sidste ca. 40 år. Endvidere trækker jorden sig sammen og danner såkaldte tørkespækker, 
hvorved dræningen af området nu sker både via grøfter og dræn og via disse tørkesprækker. 
 
Vi har undersøgt hvad der af tekniske anlæg i området. Med tekniske anlæg menes veje, vandledning, telefonlednin-
ger, el ledninger m.v. Området er kendetegnet ved kun ganske få af disse tekniske anlæg. De væsentligste anlæg er 
nogle højspændingstracheer. Til støtte for mange af vores registreringer benytter vi os af Orto- foto. Det er en flyfo-
tografering af hele Danmark, som Cowi selv står for. Den blev tidligere foretaget med års mellemrum, men de sidste 
år er det sket hvert år. Denne flyfotografering er et særdeles godt redskab til registrering af de eksisterende forhold 
ude i terrænet, og da de foreligger for en årrække er de gode til at registrere de forandringer der måtte være sket. 
 
Sideløbende med vores arbejde er der foretaget en undersøgelse af lodsejerholdingen til projektet. Vi har intet med 
denne lodsejerundersøgelse at gøre. Vi har alene forholdt os til tekniske, biologiske og kulturarvsmæssige forhold 
og derfor vil den rapport vi har udarbejdet kun være en del af hele beslutningsgrundlaget. 
 
Der er beskrevet 4 forskellige scenarier. Det første scenarie opererer ikke med vandstandshævning som følge af æn-
dringer i Åmose åen, men kun ved lokale indgreb på f.eks. grøfter og dræn, stryg i mindre vandløb. 
De tre øvrige scenarier opererer med at der etableres opstemninger i form af stryg i Åmose åen dels ved Tømmerup-
gården og ved Magleørevlen. Strygene etableres med natursten placeret på en helt speciel måde således at alle typer 
vandlevende dyr og insekter kan passere både op- og nedstrøms. Det er et lovkrav at strygene ikke kommer til virke 
som spærringer for dyr og insekters bevægelse i vandet 
Vi har store erfaring i etablering af sådanne stryg, også steder hvor der er behov for at strygene f.eks. i vinter- og 
forårsperioder, hvor der typisk er mere vand i åerne, vil være i stand til at lede den forøgede vandmængde videre, og 
derved at undgå utilsigtede oversvømmelser i oplandet. 
 
For hvert af de 3 scenarier, 2, 3 og 4, har vi lavet 3 forskellige modeller for opstemning af vand i Åmose åen, derud-
over er der beregnet på 2 grundvandsgradienter en for sommeren og en for den øvrige del af året. 
 
Der er foretaget en beregning af omkostningerne ved de forskellige scenarier. De forhold vi har lavet beregninger på 
er: 
Anlægsomkostninger, friluftslivet, naturpleje, arealkompensation og uforudsete udgifter. 
Vedrørende arealkompensationen er den delt i 2: en for ”lokal” engangs kompensation f.eks. hvis det viser sig behov 
for at lave et omfangsdræn ved en bygning eller lignende, og en for jord kompensation som omfatter udgifter til er-
hvervelse af jord, erstatning for vådgøring af dyrkningsjord, fredning og lignende. 
 
På baggrund af alle de mange undersøgelser vi har foretaget er der kommet en stor rapport. Vi har forsøgt med ud-
gangspunkt i de resultater vi er kommet frem til i rapporten at lave en værdisætning af de fire forskellige scenarier. 
De parametre vi har anvendt til denne værdisætning er: 
Landskab og friluftsliv, kulturarv og naturhistorie, vandløb og sø, samt næringsstoffer. Det er vanskeligt at lave en 
sådan værdisætning, men vi har valgt at gøre det, da det trods alt på en god måde viser, hvad man kan forvente ved 
de forskellige scenarier. 
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Metoden er at man f.eks. stiller spørgsmålet: Hvordan vil de forskellige scenarier være for f.eks. odderen. I denne 
værdisætning ligger ikke, at fordi scenarie 1 giver minus og de 3 andre giver plus, at hvis man bare gennemfører 
f.eks. scenarie 3 så er der oddere dagen efter. Formålet er at vurdere om levevilkårene vil være til stede i en sådan 
kvalitet at det opfylder de krav en given art stiller til sit leveområde. Tilsvarende er der også sket en pointtildeling i 
forhold til f.eks. sikring af kulturarven i området, friluftslivets muligheder. Når alle pointene er talt sammen har man 
således en værdisætning for de enkelte scenarier. 
 
Torben Møller Nielsen, lodsejer. Hvis jeg har forstået det rigtigt er det jeres opfattelse at de eksisterende forhold er 
uacceptable for de 4 værdier I sat op? 
 
Cowi: Ja det er korrekt. For alle de værdier der er sat op har vi givet ”point”, og det er summen af disse point der 
angiver om det enkelte scenarie er godt eller skidt. Skemaet er en retningsgiver, der indikerer om det er godt eller 
skidt for naturen. De eksisterende forhold er ud fra dette pointsystem ikke godt for naturen i forhold til andre 3 sce-
narier. 
 
Arne Jørgensen. Det er blevet nævnt, at man måske kunne tilpasse projektet. Det er overvejet om der er mulighed 
for at reducere projektområdet mod SØ. Kan du ikke fortælle mere om disse muligheder? 
 
Cowi: Vi har undervejs i projektet erfaret, på baggrund af bl.a. Ortofoto, at der er væsentligt flere bygninger end det 
f.eks. fremgår af kortet fra amtet og kommunen. Det havde vi ikke mulighed for at forudse, men vi må konstatere, at 
vi har fundet en del bygninger, som vi har valgt at kalde ukendte. Især i området omkring Garbølle er der flere af 
disse bygninger. Vi har derfor foreslået at friholde området ved Garbølle mose øst for Sandlyngåen og derved fri-
holde en del bygninger. Det er teknisk muligt, men det er ikke i den forbindelse endnu vurderet om det er accepta-
belt og om det vil få konsekvenser i forhold til det formål projektet har. Det skal vi til at regne på nu. 
 
Jens Thomsen: Hvad mener Skov- og Naturstyrelsen om det forslag? 
 
Jens Peter Simonsen.  Det er ny viden, og det er rimeligt at se på hvilke konsekvenser det får. Vi vil bruge det næste 
stykke tid på at regne på det. 
 
Boserup, lodsejer.  Der er på kortbilaget markeret at der er vand i det område jeg bor i, men i virkelighedens verden 
er der ikke vand. Derudover er udbredelsen af scenarierne ikke ens på kortene. 
 
Henrik Bundgård, lodsejer. Er man erstatningsberettiget, hvis ikke ens hus eller bygning er godkendt, men har ligget 
der i 50 år?  
Overvejer man at lave et scenarie 5, som indeholder det nye vi har hørt i dag, at området ved Garbølle mose kan 
udtages af projektområdet? 
 
Cowi: Vedr. uoverensstemmelser på kortbilaget og virkeligheden kan oplyses at kortene bl.a. er lavet ud fra eksiste-
rende §3 områder. Til det helt konkrete spørgsmål vil vi se på om kortet er korrekt. 
Der vil ikke blive lavet et scenarie 5. 
 
Jens Thomsen. Er rapporten kvalitetssikret? 
 
Cowi. Rapporten er kvalitetssikret. Beregninger m.v. er kontrolleret igennem, der kan være stavefejl og lignende, 
men ikke således at det ændrer på indholdet af rapporten. Der er tale om et forprojekt. Hvis projektet bliver til noget 
vil man i detailprojekteringen gå endnu mere i dybden med de forskellige kort m.v. 
 
Niels Søren Svendsen, sommerhusejer. Det der ligger mellem scenarie 3 og 4 er faktisk en beskrivelse af forholdene 
som de er i dag. Jeg opfatter det som stor usikkerhed i rapporten. 
 
Sussie Neergård, lodsejer. Når rapporten nu er kvalitetssikret, vil det så sige at der overhovedet ikke er fejl i rappor-
ten? 
 
Cowi. Den er som nævnt kvalitetssikret, men selvfølgelig kan der være mindre fejl, som tegnsætningsfejl, slåfejl og 
lignende. Det væsentlige er at de data og registreringer der er i rapporten er korrekte. Den opmåling der er foretaget i 
området er kontrolleret. Der er ikke betydende fejl, der ændrer på rapportens konklusioner 
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Sussie Neergård, lodsejer. Der står et sted i rapporten at der ikke er foretaget jordbundbundsundersøgelser og et 
andet sted står at det er på baggrund af de overordnede jordbundsforhold. Er det så ikke en alvorlig fejl? 
 
Cowi: Nej. Det er korrekt, som der står i rapporten at der ikke er foretaget en detailleret jordbundundersøgelse i om-
rådet, men alene en overordnet jordbundsvurdering, hvor vi har anvendt eksisterende beskrivelser af jordbundsfor-
hold. Derfor er det beskrevet som overordnet jordbundsforhold. I et skitseprojekt som dette går man ikke ud og laver 
jordbundsprofiler af hele området. Det er først ved en eventuel detailprojektering. 
 
Preben Linde. Jeg kommer fra Madesø området og her har vi været vidne til at man fylder byggeaffald i mosen. Bå-
de amt og kommune har efterfølgende givet godkendelse. Kan man på jeres foto fra sidste år og i år erkende opfyld-
ningen af mosen? 
 
Jens Thomsen. Jeg opfatter dette indlæg som værende rettet mod nogle andre forvaltninger end der repræsenteret her 
i dag i dette panel, men er der nogen i panelet der en kommentar til indlægget? 
 
Cowi: Det kommer an på hvornår opfyldningen er sket, men er det indenfor den periode hvor vi har taget flyfoto, vil 
man ud fra disse billeder tydeligt kunne se forandringen/opfyldningen fra den ene periode til den anden. 
 
Henrik Weidling, Dansk Ornitologisk Forening: Er det korrekt opfattet at scenarie 1 er et projektkatalog som kan 
bruges i de øvrige scenarier, hvor den generelle vandstandshævning ikke er tilstrækkelig? 
Der mangler en økonomi betragtning, hvis man ender med ikke at gøre noget i området. Der er vel ingen tvivl om at 
der på sigt sker en ændring af enkeltbetalingsordningen. Der må være noget økonomi på sigt, som må være interes-
sant for lodsejerne at kende til, hvis man vælger at gøre ingenting i området?   
 
Jesper Kristensen, Verup Mose. Der er forskel på det første kort vi har modtaget og det andet kort vi blev præsente-
ret for i.f.m. lodsejerundersøgelsen, den anden dag? 
Hvis der etableres stryg hvordan vil man rense dem? 
Hvordan med omkostningerne til den fremtidige arealpleje? 
Jorden har højst sat sig ½ meter, og ikke de 2 meter der har været nævnt i dag. 
 
Cowi. Vedrørende scenarie 1 er det korrekt at det hverken opfylder kravene til fremme af naturen eller bevarelse af 
kulturværdierne. Det er korrekt at scenarie 1 kan være med til at supplere de øvrige scenarier. 
Vedr. forskellige projektgrænser. Der blev udarbejdet og udsendt et sæt foreløbige kort, hvilket der også tydeligt 
blev gjort opmærksom på, da de blev sendt ud. Der arbejdes med en dynamisk model hvor der ændres på grænserne, 
derfor er der sendt et nyt sæt kort ud. 
Vedr. sætning af jorden er det korrekt at det ikke er overalt i området at den har sat sig 2 meter. Jo længere man 
kommer op på kanterne jo mindre sætning er der, men ude i det midterste af mosen har jorden sat sig op til 2m. Jo 
tykkere tørvelag jo mere sætning af jorden. 
Vedr. oprensning af strygene vil vandhastigheden være så stor at der ikke vil ske aflejringer af sedimenter. Derud-
over er sammensætningen af stenene i strygene tilpasset således at der ikke er mulighed for aflejringer. Der er an-
vendt mindre sten i bunden som fylder hullerne ud mellem de større sten. Tagrør og dunhammer skal fjernes idet de 
vil virke bremsende på vandet og dermed give mulighed for aflejring af sedimenter. 
Vedr. omkostninger til naturplejen i området er den omregnet for en 20 års periode til nutidsværdi. 
 
Jan Sørensen, lodsejer. Den store modstand mod projektet som I er blevet præsenteret for i dag, i form af den under-
skiftindsamling der blev afleveret ved mødets start, er det noget I vil forholde jer til? 
 
Jens Peter Simonsen. Kulturministeren og Miljøministeren har bedt os lave en forprojektering som afklarer hvad 
konsekvenserne og økonomien er for sådan et projekt. Herunder afklare hvad holdningen er til projektet. Hvorledes 
man vil vægte disse ting mod hinanden når den politiske beslutning skal træffes ved jeg ikke. Det må blive ministre-
nes afgørelse. Vedr. evt. ændring af projektområdet vil vi, som det er nævnt tidligere i aften, bruge det næste stykke 
tid på at regne på det.  
 
Jan Sørensen, lodsejer. For enden af min mark ligger et hus, som bliver oversvømmet, og disse mennesker har al-
drig hørt noget. 
Alligevel har jeg fået at vide at der har været noget på et følgemøde om at det hus bliver man nok nødt til at rive 
ned. 
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Kjeld Hansen. Det kan jeg svare meget kort på: det er aldrig blevet behandlet på noget møde i følgegruppen. 
 
Michael Hansen. Flot rapport, som indeholder megen viden..  
Det blev insinueret i starten at nogen bor ulovligt i området. Vil man bede Stenlille kommune om en afklaring på 
dette. Hvor mange huse drejer det sig om? 
 
Arne Jørgensen.  Cowi har bl.a. oplysningerne fra kommunen og andre der har registreringer af bygningerne i områ-
det.  
 
Cowi: Det er ikke insinueret, at der er nogen der bor i ulovligt opførte huse i området. Vi har valgt at kalde dem 
ukendte. De fandtes ikke på de kort/registre vi har arbejdet med, og det drejer sig om 39 bygninger i området. Det er 
først i forbindelse med gennemgangen af vores flyfoto at vi er blevet opmærksomme på, at der en del ukendte byg-
ninger i området. 
 
Peter Christensen, lodsejer. Jeg skulle have haft besøg af Jes Løkkegård i.f.m. den lodsejerundersøgelse han er i 
gang med. Men der dukkede aldrig nogen op, det er for dårligt. Er der andre der har haft samme oplevelser af aftaler 
der ikke er blevet overholdt? 
 
Jes Løkkegård. Jeg har talt med Peter Christensen, og han har fået en uforbeholden undskyldning, og der er aftalt et 
nyt møde. Mig bekendt er der muligvis en mere der ikke har haft det aftalte besøg. Vi vil naturligvis gerne høre hvis 
der er andre der har haft samme oplevelse. Indtil nu har vi besøgt ca. 120 lodsejere i området. 
 
Henrik Bundgård, lodsejer. Jeg har på flere følgegruppemøder nævnt at der er flere huse uden for projektområdet 
som også vil blive påvirket af en vandstandshævning. 
Vedr. de ikke kendte huse har mange betalt ejendomsskat, vand, el m.v. gennem mange år. De er også matrikuleret, 
og det misforhold at de ikke er registreret på kort, har jeg gjort opmærksom på flere gange på følgegruppemøderne. 
 
Karen Boysen, Danmarks Naturfredningsforening. Er der lavet kalkulationer over stigningen på huspriserne, som 
følge af den forøgede herlighedsværdi der bliver, hvis projektet gennemføres? 
 
Cowi. Der er i rapporten ikke lavet vurderinger på hvad herlighedsværdierne vil betyde for huspriserne. Men erfa-
ringer andre steder fra viser, at den forøgede herlighedsværdi der vil blive, f.eks. nærheden og udsigten til vand for-
øger husenes værdi. 
 
Hans Kjellerup, lodsejer. I rapporten er der ikke taget højde for herlighedsværdierne. F.eks. står der i bilag 7 side 8 
at 15% af det samlede areal er prissat til et beløb på 100 mil. Kr., altså må resten ikke være prissat, det er netop de 
områder der har herlighedsværdier, hvorfor er de ikke taget med?  
 
Cowi. Arealerstatning er ikke alene at købe, der kan også være tale om at folk beholder deres jord, og f.eks. får en 
erstatning for forskellen med landbrugsjord og vådgjort jord.. Det vi har forsøgt at beregne er forskellen i værdi for 
de arealer der bliver påvirket af en vandstandshævning. Det er korrekt vi har ikke en herlighedsværdi beregning 
med. 
 
Lars Kristensen, Danmarks Naturfredningsforening. Hvis vi venter 20 år med at gøre noget i Åmosen, hvor meget 
vil så være gået tabt? 
 
Peter Christensen, lodsejer. På side 98 under 7.3.1 står der at scenarie 1 er på 1150 ha., scenarie 2 990 ha. og scena-
rie 3 er på 1250 ha. hvordan hænger det sammen? 
 
Cowi. Det påvirkede område i scenarie 1 vil være på 1150 ha, her gøres intet ved åen, men de mange små tiltag i 
området som stopning af dræn og lukning af grøfter vil påvirke 1150 ha. Scenarie 2 vedrører alene området omkring 
Åmose Åen der påvirkes af en opstemning og derfor vil det berøre et mindre område. 
 
Mogens Østergård, lodsejer. Hvorfor opjusterer man ikke priserne til virkelighedens priser i stedet for at anvende 
nogle overslag der er urealistisk lave? 
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Sussie Neergård, lodsejer. I opererer i rapporten som om hele området er skov- eller landbrug. Det passer ikke. Sto-
re områder er frijord, som handles til helt andre høje priser. Vedrørende det ”nye” om udeladelse af en del af områ-
det i Garbølle Mose, blev det jo allerede nævnt i avisen for 2½ måned siden. 
 
Cowi. Vedr. ændring af projektområdet ved Garbølle mose er det først her til sidst at det er blevet nævnt som en 
mulighed, idet det først var sent i projektforløbet, at vi blev opmærksomme på at der rent faktisk var væsentligt flere 
bygninger i området end det fremgik af de kortbilag vi havde anvendt. 
 
Arne Jørgensen. Tanken har strejfet os undervejs i forløbet, og vi har nævnt det. Men man gør sig mange tanker i 
forbindelse med så stort et projekt, og det er som sagt først inden for de sidste dage at der har været tid til at under-
søge den, udfra den konkrete viden, projektet har givet os. 
 
Torben Møller Nielsen, lodsejer. Den biologiske undersøgelse der er udført i området af HabitatVision, er det nok 
til, sammen med de andre biologiske analyser, at ændre på de krav man har, når man vil ændre på et Habitatområde? 
 
Cowi. Man har ikke tænkt sig at ændre på Habitatdirektivets udpegninger. Vi har tilvejebragt materiale til en Natura 
2000 basisanalyse, som er et EU krav. 
 
Torben Møller Nielsen, lodsejer. Allerede på januarmødet påpegede jeg at det var meget vigtigt at undersøge om 
man overhovedet må ændre på et Habitatområde, og hvilke krav der så stilles. Der er stadigvæk ikke lavet en dyb-
degående flora - og faunaundersøgelse af området i forhold til EU Habitatdirektivet. 
 
Arne Jørgensen. Vedr. opjustering af priserne på jord. Når der handles jord er der et meget stort prisspænd fra han-
del til handel. Det afhænger meget af hvor man er i landet, om der er landmænd der har harmoniproblemer, om der 
er særlige interesser forbundet med arealet m.v. Priserne er ligeledes påvirket af hvor stor en bygningsmasse der 
hører til ejendommen. 
 
Arne Hastrup, Danmarks Naturfredningsforening. Der er i projektet sat penge af til erstatning til kloakering i områ-
det. Alle andre steder må folk selv betale for den kloakering der kræves som følge af vandrammedirektivet. Det må 
siges at være en god ordning for husejerne i området. 
Vedrørende herlighedsværdierne er der lavet en samfundsøkonomisk analyse, der belyser værdien af projektet. Re-
sultatet heraf er det samme som andre steder, at det set ud fra et nationaløkonomisk synspunkt vil være et stort aktiv. 
 
Karsten Vig Jensen, LandboSjælland. Jeg har ingen baggrund for på vegne af mine medlemmer at være for eller 
imod projektet Min opgave som medlem af følgegruppen har været at sikre at vores medlemmer fortsat vil være i 
stand til at drive et rentabelt landbrug. Derfor skal der sikres erstatningsjord til de involverede landmænd i området. 
Det er produktionslandbrug der sidder på en meget stor del af jorden. Har Skov- og Naturstyrelsen vilje til at skaffe 
erstatningsjord? 
Hvorledes sikrer man den nødvendige naturpleje af området som er afgørende for at bibeholde den natur man har 
valgt der skal være? 
 
Arne Jørgensen. Vi har viljen til at skaffe erstatningsjord, der er ingen tvivl om at jordbytte eller jordfordeling vil, 
hvis projektet bliver til noget, være et af de væsentlige redskaber. Vi hat fået tilkendegivelser fra landmænd i områ-
det om at de godt kunne være interesseret i at handle. 
Der vil skulle ske naturpleje i området fremover, det er nødvendigt for at undgå at det hele gror til. 
 
Inge Berqvist, Danmarks Naturfrednings Forening. Hvis ikke vi gør noget i området nu, og hvis den fortsatte dræ-
ning så medfører at grundvandet forsvinder yderligere, har vores efterkommere så krav på erstatning, for det mang-
lende grundvand? 
 
Karen Boysen. Hvilke konsekvenser vil det have for både kulturværdierne og naturværdierne hvis dræningen af om-
rådet fortsætter? 
 
Cowi. Vedrørende grundvandet vil en vandstandshævning i området medføre en øget volumen af grundvand. Det vil 
dog primært være om vinteren at der vil være nok vand, idet Åmose åen har en meget varieret vandstand hen over 
sommeren. Hvis ikke man gør noget må man forudse at grundvandsspejlet reduceres yderligere, men tidshorisonten 
herfor er umulig at forudsige. 
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Vedrørende konsekvenserne for naturen ved en fortsat dræning vil det for naturens vedkommende ved en fortsat 
dræning af området bl.a. betyde at de få resterende højmose rester der er i området vil forsvinde, de vil springe i 
skov. Naturen vil blive fattigere. 
 
Erik Johansen. Kulturværdierne i området vil forsvinde hvis processen fortsætter. Meget enestående og væsentlig 
information vil forsvinde. Det er meget enkelt jo mere vand der forsvinder jo færre fortidsminder vil blive bevaret 
for eftertiden. 
 
Henrik Bundgård. Hvordan gennemfører vi debatten frem til høringsfristens udløb den 23/10-06. Der er oprettet et 
dialogforum på nettet, hvor man kan diskutere og stille spørgsmål til projektet. Debatforummet kan findes på: 
http://www.groupcare.dk/da/group.asp?groupid=569789  eller man kan skrive til mailadressen: 
aamose@groupcare.dk 
Lodsejerne i området vil, når folk har haft mulighed for at sætte sig ind i rapporten, holde et møde om ca.14 dage for 
at drøfte rapporten og konsekvenserne af de forskellige scenarier. 
  
Bent Falk, medlem af Kulturmiljørådet i Vestsjællands Amt. Åmosens fortid er 6000 år gammel, vi skal passe på 
den. Det er vores generation der har sat gang i dræningen af Åmosen. Der skal gøres en stor indsats for at sikre at 
resterende del af denne enestående kulturarv bliver bevaret. 
 
Erik Johansen. Den arkæologiske kulturarv der ligger i Åmosen er berømt langt uden for landets grænser. Mange 
andre lande har allerede ødelagt deres kulturminder, så projektet følges med stor interesse af videnskabsmænd i an-
dre lande. Kulturministeriet er med her i dette projekt for at medvirke til at sikre kulturarven. 
 
Jens Peter Simonsen. Jeg hilser det meget velkommen at der, som Henrik Bundgård nævnte, er oprettet et debatfo-
rum. Som tidligere nævnt har miljøministeren besluttet at forlænge høringsfristen frem til den 23/10-06. 
 
Sussie Neergård, lodsejer. Hvorfor mener Skov- og Naturstyrelsen at lodsejerne ikke skal have adgang til svarene i 
den lodsejerrapport som Jes Løkkegård er i færd med at udarbejde? 
 
Arne Jørgensen. Hovedrapporten vil blive holdt i generelle vendinger og den vil naturligvis blive offentligt tilgæn-
gelig. Et niveau længere nede, hvor man kan læse om de enkelte landmænds samtaler med Jes Løkkegård, stiller det 
sig noget anderledes der kan være informationer om den enkelte lodsejer, f.eks. økonomiske forhold. Sådanne ting 
mener vi ikke, at vi kan tillade os at lægge frem offentligt. 
 
Niels Henrik Nielsen, lodsejer. Har man lavet undersøgelser, der viser om koldforbrændingen vil fortsætte, hvis ikke 
man gør noget? 
 
Cowi. Koldforbrændingen vil fortsætte indtil terrænet når ned til lidt over grundvandsspejlet, først her vil koldfor-
brændingen p.gr.a. vandets nærhed stoppe. 
 
Jan Sørensen, lodsejer. Vandet er ikke sunket, vandet er afdrænet. 
 
Arne Jørgensen.  Efter dagens møde er vi stadig klar over at meningerne til projektet er delte. Det er godt med den 
forlængede høringsfrist, det tager tid at læse rapporten igennem. Så snart vi har modtaget rapporten fra trykkeriet vil 
den sammen med Visionshæftet og Sammendraget af den tekniske rapport blive sendt til lodsejerne. Øvrige involve-
rede f.eks. kommuner, interesseorganisationer vil ligeledes modtage rapporten samt de 2 hæfter. Vi har i dag sendt 3 
af de første rapporter vi har modtaget ud til de 3 lokale biblioteker. 
Den store rapport samt Visionshæftet og Sammendraget af den tekniske rapport er lagt ud på projektets hjemmeside: 
www.aamoseprojektet.dk  
Lodsejerundersøgelserne ved Jes Løkkegård fortsætter det næste stykke tid. 
 
Til sidst tak for et stort fremmøde og en god og sober diskussion, ligeledes tak til Jens Thomsen for på fortrinlig vis 
at have ledet mødet i aften. 
 
 
Referent. 
Palle Graubæk 
Odsherred Stasskovdistrikt 
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Appendiks O 

Borgermøde i Stenlille hallen den 3. oktober 2006 

            Referat af offentligt møde vedrørende eventuel naturgenopretning i Å-mosen. 
 
Sted: Stenlille Hallen 
Tid:  Tirsdag d. 3/10-2006 kl. 19.00 
 
Indkaldelsen til dette møde er sket ved skriftlig invitation til samtlige lodsejere i det berørte område, ved annonce-
ring i Dagbladet Ringsted, Sjællandske, Venstrebladet og Kalundborg Folkeblad den 26/9-06 samt på projektets 
hjemmeside. 
 
Skovrider Arne Jørgensen, Odsherred statsskovdistrikt indledte mødet med at byde velkommen til de ca. 175 delta-
gere der havde taget i mod tilbuddet om at deltage i dette 3. offentlige møde om evt. naturgenopretning i den østlige 
del af Åmosen. 
På sidste møde blev den tekniske rapport, udarbejdet af Cowi, præsenteret og gennemgået. Udover den store tekni-
ske rapport er der desuden udarbejdet 3 hæfter: 
 

• Vision for Østlige Store Åmose 
• Teknisk sammenfatning af skitseprojekt for Østlige Store Åmose 
• Åmosen – fra fortid til fremtid 

 
Der er tidligere fra flere sider udtrykt ønske om en visualisering af hele projektet. Der er siden sidste møde arbejdet 
intenst på at få udarbejdet en film, der visualiserer de forskellige scenarier. Denne film er nu færdig og vil blive præ-
senteret af Cowi, som det første punkt i aften. Også aftenens 3. punkt er en imødekommelse af visualiseringsønsker-
ne. 
 
Aftenens program er planlagt til at være følgende: 
1. Visualisering af projektet i form af en film v/ Cowi 
2. Muligheder omkring Garbølle-Nørremose v/Cowi 
3. Hvilken natur er og hvilken natur vil komme, set med en botanikers øjne v/biolog Jon Feilberg. 
4. Kulturhistorie v/arkæolog Anders Fisher, Kulturarvstyrelsen 
5. Lodsejerundersøgelse v/advokat Jes Løkkegård 
Pause 
6. Følgegruppens arbejde v/medlemmerne af den nedsatte følgegruppe 
7. Debat 
8. Det videre forløb v/Vicedirektør Jens Peter Simonsen, Skov- og Naturstyrelsen 
 
Der er som på de øvrige 2 offentlige møder nedsat et panel til at svare på spørgsmål fra salen. Panelet er i dag ramt 
af afbud, idet Erik Johansen, Kulturarvstyrelsen, og Kjeld Hansen, formand for følgegruppen begge har meldt afbud 
på grund af sygdom. Tilbage i panelet sider Henrik Lynghus, Cowi, seniorforsker og projektleder på Åmoseprojek-
tet, Jens Peter Simonsen, vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen, samt undertegnede, Arne Jørgensen, skovrider på 
Odsherred Statsskovdistrikt. 
Derudover sidder i salen til at svare på spørgsmål, biolog Signe Nepper Larsen, Cowi, Jes Løkkegård, advokat, og 
Mikael Munthe Fog, advokat, som begge har stået for lodsejerundersøgelsen. 
Der vil som på de øvrige møder blive skrevet referat, og hele møde vil blive optaget på bånd. I dag vil det være An-
ders Fisher der kommer rundt med mikrofon og båndoptager, idet vores projektleder Morten Rolsted er på barselsor-
lov. 
 
Igen i dag har vi fået Direktør på Stiftelsen Sorø Akademi, Jens Thomsen, til at være dirigent. 
 
Endnu engang velkommen og jeg håber vi får et godt og konstruktivt møde. 
 
Jens Thomsen. Vi har et langt program foran os, så derfor vil jeg overlade ordet til Henrik Lynghus for en præsenta-
tion af visualiseringen. Når der kommer spørgsmål fra salen, bedes man sige sit navn samt relation til projektet. 
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1. Visualisering v/Henrik Lynghus 
  
Henrik Lynghus. På sidste møde blev der blandt deltagerne blandt andet ytret ønske om at få projektet visualiseret, 
således at det blev mere overskueligt hvad det egentligt drejer sig om. Vi har derfor siden sidste møde arbejdet på en 
sådan visualisering. Der vil blive vist 4 film. Hver af de 3 første film viser et af de 3 scenarier 2, 3 og 4. Den sidste 
film vil, via 3 stop undervejs, vise forskellen imellem de forskellige scenarier i forhold til hvordan det ser ud i dag. 
Filmene er tilgængelige på projektets hjemmeside, men kvaliteten er ikke så god som den der vises her, idet de fyl-
der overordentligt meget ca. 80 mb og derfor vil det for mange være vanskeligt at hente dem ned på en computer. 
Visualiseringen er lavet på baggrund af de flyfotograferinger der er foretaget i området. Materialet er derefter bear-
bejdet og bl.a. gjort 3-dimesionelt. Man skal forestille sig at man flyver langsomt ind over området i en helikopter 
fra øst mod vest, i en højde af ca. 500m. Der er for lettere at identificere, hvor man er, sat forskellige stednavne på. 
Filmen blev derefter vist og kommeneteret undervejs af Henrik Lynghus. 
 
Sussie Neergård. Garbølle-Nørremose er ikke med i filmen, hvorfor ikke? 
Henrik Lynghus. Garbølle-Nørremose er med i starten af filmen. 
Arne Jørgensen. Filmen er et forsøg på at anskueliggøre de forskellige scenarier. 
 
Det er efterfølgende besluttet at lave kopier af visualiseringen og sende den til bl.a. samtlige lodsejere, således at 
den kan ses i væsentlig bedre kvalitet. CD’en er vedlagt referatet. 
 
2. Forslag til Garbølle-Nørremose løsning v/Henrik Lynghus. 
 
Henrik Lynghus.  PÅ sidste møde blev det kort nævnt og diskuteret at der måske var en mulighed for helt at holde 
Garbølle-Nørremose ude af projektområdet. Der er efterfølgende arbejdet på at se hvilke muligheder og hvilke kon-
sekvenser en udtagning af området vil få.  
Umiddelbart vil en udtagning af området, set ud fra de overordnede interesser for hele projektet, ikke medføre større 
forringelser af det samlede projekt. I Garbølle-Nørremose området er der i dag begrænsede kulturværdier, gode ek-
sisterende naturværdier, det er et relativt lille område og der er mange små ejendomme. Derudover er der i området i 
forhold til resten af projektområdet relativt mange tekniske anlæg i form af el-ledning, vandledninger, veje, broer og 
lignende, og det ville derfor, hvis man hævede vandstanden i Garbølle-Nørremose være forbundet med dyre afvær-
geforan- staltninger. 
På baggrund af dette efterfølgende arbejde og undersøgelser er det vurderet at der er 3 muligheder for at udtage 
Garbølle-Nørremose af det det samlede projekt. 
 
De nærmere beregninger, tekniske redegørelser og lignende, samt forslag og begrundelse til forslag til valg af løs-
ning vil blive beskrevet nærmere i et tillæg til den tekniske rapport. Tillægget vil blive eftersendt til lodsejerne samt 
andre interesserede, derudover vil det blive lagt på projektets hjemmeside. 
 
3. Hvilken natur er og hvilken natur vil komme, set med en botanikers øjne v/biolog Jon Feilberg 
Det kendetegnende ved området er den fredfyldthed som man oplever når man færdes i området. Der er ikke mange 
andre steder på Sjælland, hvor man kan færdes uforstyrret både hvad angår larm og hvad angår den landskabelige 
uforstyrrethed. Denne ro giver rimeligt gode forhold til f.eks. de store rovfugle, råvildtet og kronvildtet. Plantemæs-
sigt er det i dag kun de 4 "lynger", Ulkestrup Lyng, Store Lyng, Sandlyng og Verup Mose der indeholder botaniske 
spændende elementer, bl.a. i form af rester af de gamle højmoser med deres sjældne og sårbare plantesamfund. De 
øvrige områder er præget af påvirkning fra landbruget og her er der ikke i samme omfang en spændende botanik. 
Hvis projektet bliver gennemført på et eller andet niveau bør der tages hensyn til de 4 "lynger". Man skal sikre at de 
kun modtager vand i form af nedbør og ikke vand fra den næringsberigede Åmose Å. Man bør også sikre at de ikke 
periodisk tørrer ud på grund af dræning. Hvis disse forhold opfyldes og hvis man udfører naturpleje i "lyngerne" i 
form af jævnlig nedskæring og fjernelse af opvækst, samt lukning af dræn og grøfter, vil man give unikke planter 
som Soldug og lignende arter gode betingelser for fortsat at trives i området. Set ud fra en botanikers synspunkt gi-
ver scenarium 3 de bedste muligheder for sikring og genskabelse af de plantearter, som hører til området. De øvrige 
områder i projektet forbedres ved vådgøring og græsning. 
 
4. Kulturhistorie v/arkæolog Anders Fisher, Kulturarvstyrelsen. 
Kulturarven i Åmosen er det væsentligste og mest fundrige i Danmark. Det er Nordeuropas rigeste sted for bl.a. fi-
skeredskaber fra ældre stenalder, og indlandsbopladser, som er meget velbevarede. 
Der er mange fund fra yngre stenalder, som f.eks. stammebåde og ofringer. 
Det ældste kendte menneske på Sjælland fra 7.700 år f.K. er fundet her. De ældste kendte fund af tamkvæg 3.950 år 
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f.K. er ligeledes fra Åmosen. 
Der er således mange fund i området, som har stor betydning for vores forståelse af fortiden og de første menneskers 
liv. Der er stadig meget tilbage i området, som hvis det bliver bevaret kan, når vi får ny viden og nye tekniker, for-
tælle os endnu mere om livet i Åmosen. Det er derfor af allerstørste vigtighed at området vådgøres således at den 
forbrænding og maskinelle påvirkning af jorden der foregår nu stopper. Kun derved kan vi sikre kulturarven for vo-
res efterkommere. 
 
5. Lodsejerundersøgelse v/advokat Jes Løkkegård. 
Takket være en positiv indstilling fra lodsejerne er det lykkedes at besøge de fleste lodsejere i området. 
Til mødet hos den enkelte lodsejer har jeg medbragt bl.a. kortmateriale der viser de forskellige situationer. På mø-
derne er drøftet de faktuelle forhold på de respektive ejendomme, hvilke krav/ønsker man måtte have til at indgå i 
projektet. Hvilke krav/ønsker til en evt. øget offentlig adgang i området. 
Der er efter hvert møde skrevet et kort referat, som efterfølgende er sendt til de pågældende lodsejere til godkendel-
se, samt med mulighed for at afgive yderligere kommentarer til det skrevne. 
Det har været et stort arbejde, og der har indimellem været noget tidspres, hvilket har afstedkommet, situationer, 
med meget korte svar frister. Besøgene hos de enkelte lodsejere har været delt mellem Michael Munthe Fog og un-
dertegnede. 
Den færdige rapport af brugerundersøgelsen vedlægges referatet. 
 
Lene. DN Tølløse. Er fordelingen af holdningerne til projektet sat i forhold til hektar? 
Jes Løkkegård. Resultatet af undersøgelse er ikke sat i forhold til hvad den enkelte ejer. Vi har ikke haft materiale til 
rådighed der viste, hvor mange hektar den enkelte lodsejer har. Det har heller ikke været en del af opgaven. Den har 
alene været at undersøge den enkelte lodsejers holdning til projektet. 
 
6. Følgegruppens arbejde v/medlemmerne af den nedsatte følgegruppe. 
Kjeld Braun. Jeg er medlem af byrådet i Stenlille kommune og den nye Sorø Storkommune. Jeg repræsenterer byrå-
dene fra Stenlille, Jernløse og Dianalund kommuner. Min opgave har været at se til og sikre at alle bliver hørt og 
informeret. Den demokratiske proces i forløbet er stort set fulgt. 
Det er et fantastisk projekt, og det vil være et stort gode for vore nærområder. Jeg håber at der kan findes en løsning 
som kan tilgodese de ønsker og krav der har været til projektet. Til sidste vil jeg gerne udtrykke stor respekt for det 
arbejde som Kjeld Hansen, som formand for følgegruppen, har udført. 
 
Arne Hastrup. Jeg repræsenterer Danmarks Naturfredningsforening. 
Fra DN’s side håber vi at følgegruppen kan nå til enighed om at komme med en fælles indstilling til projektet. Vi 
har endnu ikke lagt os fast på hvilket scenarium vi vil anbefale, men det skal være et der sikrer kulturværdierne i 
området og samtidigt forbedrer naturen i området. Det skal være et mosaik landskab som er med til at sikre at vi 
lever op til den forpligtigelse Danmark har i forhold til Habitatdirektivet.  
Det er vigtigt at man i forbindelse med projektet sikrer at der ikke sker en øget tilførsel af næringsstoffer til området. 
Hvis ikke dette sker, vil større områder indenfor en årrække gro til med tagrør. 
Det nye scenario omkring udtagelsen af Garbølle-Nørremose området lyder interessant, det bliver spændende at 
modtage yderligere information om mulighederne og konsekvenserne. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg repræsenterer de ca.10 sommerhusejere der er i Garbølle-Nørremose området. Mit ærinde 
har været at sikre at alle involverede bliver hørt. Det var fra starten en kamp overhovedet at få plads i følgegruppen. 
Vedrørende den tekniske rapport er den fejlfyldt, der mangler bl.a. kildehenvisninger, således at man har mulighed 
for at kontrollere de konklusioner der er. Den biologiske del er også mangelfuld bl.a. giver de rødlistede arter der er 
i området ikke anledning til konklusioner i rapporten. Når man nu konstaterer at der er fejl i rapporten kunne man 
godt ønske at lodsejerne fik mulighed for at inddrage med egne eksperter. 
Hvis Garbølle-Nørremose området udtages af projektområdet, vil vi inddrages for at sikre at vi får adgang til pro-
jektområdet, således at der f.eks. gives os ret til at sejle og færdes i området. 
 
Karsten Vig Jensen. Jeg repræsenterer LandboSjælland i følgegruppen. Mit formål med at sidde i følgegruppen har 
lige fra starten været at sikre at de landmænd der er i området fortsat kan blive med at leve af deres landbrug. De 
fleste af vores medlemmer i området er afventende. LandboSjælland har følgende krav til et evt. projekt: 
Der skal sikres erstatningsjord til landmændene. Det er afgørende at staten opkøber jord til jordfordeling. Landbo-
Sjælland støtter tanken om oprettelsen af jordfond. 
Der skal gives kompensation for øvrige konsekvenser ved projektet f.eks. længere transportafstand til markerne, 
skærpede krav til husdyrbrugene og lignende. 
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Det er vigtigt i forhold til planlægningen for vores medlemmer at der fortsat er en god og konstruktiv dialog om 
projektet, samt at man i god tid informerer om evt. involvering i projektet. 
Vi har med tilfredshed noteret os at man i den tekniske rapport er opmærksom på nødvendigheden af den fremtidige 
naturpleje i området, således at man sikrer at det hele ikke gror til. 
 
Peter Christensen. Jeg repræsenterer Familielandbruget. Det var først på et meget sent tidspunkt, at jeg fik at vide at 
jeg skulle komme med et indlæg her i dag. Som aktiv landmand sidder jeg ikke ved computeren hele tiden for at 
vente på spørgsmål eller opgaver som kræver et hurtigt svar. Der har været flere andre eksempler på meget korte 
svarfrister bl.a. i lodsejerundersøgelsen. Det er ikke rimeligt at man giver så korte frister til svare. Vedrørende natu-
ren i Åmosen i dag, synes jeg det er påfaldende at den skildres som om der slet ikke er noget i dag. Det er forkert, 
der er allerede i dag meget god og spændende natur i området.  
 
Flemming Larsen. Jeg er Friluftsrådets repræsentant i følgegruppen. Det er en god rapport der er lavet. Der mangler 
større naturområder på Sjælland, der er stort set ikke nogen. Vi har her muligheden for at genskabe naturen som den 
var før ændringerne for alvor begyndte i 60'erne. Vi har forpligtigelser i forhold til Habitatdirektivet, som vi skal 
leve op til. Området er også udpeget som Natura 2000 område.  
Arbejdet i følgegruppen har bl.a. givet kendskab til de mange spændende ting der er i området. Vi skal tale sammen 
og i fællesskab skabe et stort spændende område både for dem der bor der og for dem der besøger området. Vi bak-
ker op om projektet, og hvis man tager det nævnte område ud og derved tilgodeser de pågældende lodsejere, uden at 
det går udover projektet som helhed, er jeg sikker på at vi alle kan blive enige herom.  
 
Niels Wichman. Jeg kommer fra det Regionale Museumsråd. Museerne er med for at sikre kulturarven for vores 
efterkommere. Det er en skattekiste af format der er i området, som bør sikres for eftertiden. Ny viden og nye meto-
der vil fremover kunne give ny viden og forståelse af fortiden. Vi har her et projekt som sikrer både kultur og natur. 
Vi vil gerne være med. 
 
7. Debat 
 
Hans Kjellerup, lodsejer. Hvordan vil man sikre at vandspejlet i Sandlyngåen holder, når man hæver vandspejlet? 
Cowi. Den dybe Sandlyng å bevares, og det vil kun være i det nye sideløbende vandløb på vestsiden af Sandlyngåen, 
at vandstanden vil blive hævet. For at undgå gennemsivning vil der skulle lægges en membran. 
 
Sussi Neergaard, lodsejer. Jeg har 3 spørgsmål. 
1. Hvornår kommer der et lodsejermøde, hvor man får mulighed for at spørge til projektet? 
2. Hvornår kommer den mand med bærbar pc'er som vi blev stillet i udsigt på det første offentlige møde? 
3. Hvordan definerer Skov- og Naturstyrelsen begreberne information og inddragelse, idet det jeg oplever nu kun er 
information og ikke inddragelse? 
Kurt Jul, DN Tornved. Hvis man vælger scenario 3, vil man ikke berøre Garbølle-Nørremose området, det er en god 
løsning, som vi går ind for. 
 
Henrik Bundgaard, lodsejer. Får man adgang til den nye natur der evt. kommer. Det er vigtigt at der sikres adgang. 
Der er mange eksempler på, at når et område ved naturgenopretning får en spændende natur bliver adgangen forhin-
dret for offentligheden. 
 
Arne Jørgensen. Vedrørende Sussi Neergaards første spørgsmål omkring muligheden for at stille spørgsmål, har 
denne mulighed været under hele forløbet. Vi har løbende haft kontakt med en lang række lodsejere både via telefo-
nen og via personlige kontakter. Det er et stående tilbud, at Morten Rolsted kommer ud til jer – enten enkeltvis eller 
i grupper. Endvidere har et af formålene med den bredt nedsatte følgegruppe været at man kunne kontakte den, hvis 
der var uafklarede spørgsmål, og hvor man kan give sin mening tilkende. Endelig er der med mødet i dag afholdt 3 
offentlige møder. 
Man skal være opmærksom på, at dette kun er et forprojekt. Hvis det besluttes at projektet skal gennemføres vil der 
ganske naturligt komme yderligere muligheder. 
Vedr. adgangen til området. Det er vores forventning afhængig af i hvilket omfang projektet evt. bliver gennemført, 
at der vil være en differentieret brug af arealerne. Der vil kunne være arealer, som huser sårbare dyr eller fugle, som 
ikke vil være tilgængelige, og der vil være områder hvor offentligheden vil få gode muligheder for færdsel. Vores 
erfaring siger at publikum ofte følger de anlagte stier, søger mod fugletårne, steder hvor der er opsat borde og bænke 
og andre lignende publikums faciliteter. De mest publikumsbesøgte områder bør så vidt muligt være de evt. offent-
ligt ejede arealer. 
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Sussi Neergaard. Vi har ikke haft reel mulighed for at spørge ind til den rapport som vi først for nylig har modtaget. 
 
Peter Christensen. Det blev nævnt at 137 lodsejere var besøgt, jeg sidder med en lodsejerliste på 113, hvor kommer 
de sidste lodsejere fra. 
 
Torben Møller Nielsen, lodsejer. Vi er vel enige om at det er et naturgenopretningsprojekt for habitatarterne: Odder, 
Pigsmerlig og Stor Vandsalamander. Hvilke konsekvenser får vandstandshævningen for disse tre arter? 
 
Jens Peter Simonsen. Vi har udfoldet store bestræbelser på at give mulighed for at spørge ind til projektet, bl.a. som 
Arne Jørgensen nævnte har der med mødet i dag været afholdt 3 offentlige møder, der er nedsat en følgegruppe med 
meget lokal forankring. Jes løkkegård har været rundt til alle de lodsejere der ønskede besøg. 
 
Jes Løkkegård. Vedr. antallet af lodsejere var der flere, der ville blive berørt end først antaget, derfor er listen udvi-
det. Vedrørende ”manden med pc’eren” var det mig, men Sussi Neergaard ville ikke mødes med mig. 
 
Signe Nepper Larsen. Vi har samlet tilgængelig information ind bl.a. fra Amtet, Jon Feilberg og andre, derudover 
har vi selv foretaget rekognoscering i området. Først når der er tale om et egentligt projekt er der krav om en konse-
kvensvurdering for de nævnte arter. 
 
Arne Hastrup, DN. Vi har et afsluttende møde tilbage i følgegruppen. Vi skal bruge tiden her i dag til at høre lods-
ejernes holdning til projektet, og ikke bruge tiden på diskutere om man har haft mulighed for at spørge eller lignen-
de. 
 
Henrik Bundgaard, lodsejer. Jeg har tre spørgsmål. 
1. Jeg har fundet 3 eksempler på fejl i bilagene til rapporten. Vi må forvente, når Cowi siger at rapporten er kvali-
tetssikret, at den så også er det. 
2. Vedrørende odderen findes den overhovedet i området mere? 
3. Vedrørende lodsejerundersøgelsen skrev jeg tilbage til Jes Løkkegård at jeg først ville deltage når Cowi's rapport 
forelå. Efterfølgende er der ikke holdt møde, til sidst kun en svarfrist på en dag det er ikke rimeligt. 
 
Jes Løkkegård. Det er korrekt at der er givet en kort frist. Der er også skrevet ud, at uanset hvornår evt. tilbagemel-
dinger er kommet vil de tilgå Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Lodsejer. Hvorfor går vi egentligt videre med dette projekt når 54 har meldt ud at de er imod projektet? 
 
Torben Møller Nielsen, lodsejer. Der bør selv i et forprojekt være foretaget en regulær kortlægning af de 3 arter. 
 
Niels Ågård Jørgensen, lodsejer (delvist). Det blev nævnt at der er et opland på 33 km2. Hvad forventer man der skal 
ske i dette opland til Åmosen? 
 
Kurt Jul, DN Tornved. Vi er rent faktisk et meget langt stykke hen ad vejen enige om projektet. Det er detaljer vi 
snakker om og ikke om vi skal have et projekt eller ej. 
 
Cowi. De nævnte 33 km2 er oplandet til Sandlyngåen. Det er det område der samler nedbøren op ned mod åen. Der 
er ingen planer for det område, det er blot et udtryk for hvor stort et område det er der leder vand til åen. 
 
Henning Fougt, formand for styregruppen Nationalpark Tissø - Åmosen.  Det er fint at man nu undersøger mulighe-
derne for at friholde Garbølle-Nørremose området for det samlede projekt. For det øvrige område er det en god ting 
at man vil genskabe naturen i det store område og samtidig give offentligheden mulighed for øget adgang. Det lyder 
som om at mange er positive overfor projektet, og det vigtigt i det videre arbejde at forsætte dialogen og samarbejdet 
med de berørte lodsejere. 
 
Henrik Bundgaard, lodsejer. Jeg vil ikke udtale mig om det store projekt. Jeg er her på vegne af sommerhusfolket i 
Garbølle-Nørremose området, for at sikre at vi bliver hørt. I det øvrige område må det være de berørte lodsejere der 
udtaler sig. 
 
Cowi. Vedrørende kvalitetssikring, så er det sket og rapporten er i orden. Vedrørende en total kortlægning af de 
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nævnte 3 arter er det ikke sket og det er heller ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt. 
Vedrørende registrering af odder er der en godkendt registrering fra midt i 90'erne. 
 
Hans Henrik Erhardi, vildtkonsulent Odsherred Skovdistrikt. Som det blev nævnt er der en godkendt registrering af 
odder fra midt i 90'erne, derudover er der i år indsamlet ekskrementer, som er sendt til DNA analyse på Danmarks 
Miljøundersøgelse for undersøgelse af om det er fra odder eller andre mårdyr. 
 
Magnus Bang Hansen, formand DOF-Vestsjælland. Vi har på baggrund af de sidste 2 års overordentligt mange regi-
streringer af fuglelivet i Åmosen lavet en rapport. Rapporten er tilsendt Cowi. 
Vi er meget interesseret i at dette projekt bliver til noget, vi vil arbejde seriøst på at det bliver gennemført. Mange af 
vores medlemmer bor ganske tæt på, og det vil være et meget stort aktiv for naturen, og dermed for fuglelivet, hvis 
området genskabes. 
 
Signe Nepper Larsen. Den nævnte rapport indgår i den store tekniske rapport som et bilag. 
 
DN. Uanset hvor mange fodfejl der måtte være kan der ikke herske tvivl om at projektet skal gennemføres. Udover 
naturen vil også lokalsamfundene rundt om Åmosen nyde godt af dette projekt. 
 
Kristian Larsen, lodsejer (delvis). Det er fint at naturen skal sikres og genoprettes. Men man skal være klar over det 
berører mange husdyrbrug i området. Der er i forvejen mange restriktioner, og de vil ganske givet ikke blive færre. 
 
Hans Kjellerup, lodsejer. Vi har et område som vi er mange der holder meget af. Man kan ikke fortænke os i at vi 
værner om vores ejendomme. Vi er ikke uenige om at der  er områder der  trænger til naturgenopretning. Derudover 
er det godt at Garbølle-Nørremose området friholdes. 
 
Per Hartmann, skovdyrkerforeningen. Vanddybderne er som de er skitseret ikke dybe nok. Området vil i løbet af 
ganske få år gro til først med tagrør siden med pil og lignende. Udsætning af bæver kunne være et godt middel mod 
tilgroningen. 
 
Arne Hastrup, DN. Vi har en forpligtigelse i forhold til Habitatdirektivet til sikre og genskabe naturen. Andre steder 
hvor man har lavet større naturgenopretningsprojekter, er der, selvom der var modstand i starten, ikke ret mange der 
efterfølgende er modstandere. Det vil blive et stort aktiv for lokalsamfundene. 
 
Cowi. Tagrørene vil i løbet af en kortere årrække brede sig ud til ca. ½ meters vanddybde, længere ude på dybere 
vand vil der også komme tagrør, men ikke som et stort sammenhængende rørskovsområde, men som små spredte 
bevoksninger/øer. 
 
Henrik Bundgaard, lodsejer.  Holdningen i vores område er at det skal bevares som det er. Resten forholder vi os 
ikke til. Vi vil dog sikres adgang til at bruge det genoprettede område. Det er f.eks. almindeligt at man som lodsejer 
får ret til sejlads med en eller 2 både. Vedrørende oplandet til området bør man her arbejde på at få stoppet øget til 
ledning af næringsstoffer. 
 
8. Det videre forløb v/Vicedirektør Jens Peter Simonsen, Skov- og Naturstyrelsen 
Jens Peter Simonsen.  
Tak for en god aften og for en god debat. Er der spørgsmål, som I føler, I ikke har fået svar på, er I naturligvis meget 
velkomne til at rette henvendelse til skovdistriktet. 
Om man vil gennemføre projektet eller ej, selvom alle ikke er med, er en politisk afgørelse. Det er ikke noget vi af-
gør. 
Høringsfristen er som tidligere nævnt udsat til den 23/10-06. Vi håber at der kommer mange tilkendegivelser om-
kring projektet. De tilkendegivelser der måtte komme vil blive sammenskrevet og indgå i det materiale der sendes til 
Miljøministeren og Kulturministeren. 
 
Hjemmesider: 
www.Skovognatur.dk 
www.Vestamt.dk  
www.Kuas.dk 
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Vedrørende optagelse af referatet på bånd har det desværre efterfølgende vist sig, at kun dele af mødet, på grund af 
tekniske problemer, er blevet optaget på bånd. 
 
Referent: Palle Graubæk, Odsherred skovdistrikt 
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Appendiks P 

Følgegruppemøde den 11. oktober 2006 
 
Referat af følgegruppemøde d. 11/10-06 i Stenlille Hallen 
 
Tilstede: 
Kjeld Hansen, Vestsjællands Amt (Formand for følgegruppen) 
Henrik Bundgård, sommerhus- og frijordsejerne 
Flemming Larsen, Friluftsrådet 
Karsten Vig Jensen, LandboSjælland 
Peter Christensen, Familielandbruget 
Arne Hastrup, Danmarks Naturfredningsforening 
Niels Wichman, Det Regionale Museums Råd 
 
Anders Fischer, Kulturarvstyrelsen, observatør 
Arne Jørgensen, Odsherred Skovdistrikt, observatør 
Henrik Lynghus, Cowi 
Palle Graubæk, Odsherred Skovdistrikt, referent 
 
Fraværende: 
Kjeld Braun, repr. for kommunerne   
 
 
Kjeld Hansen bød velkommen til mødet. 
 
Karsten Vig Jensen. Inden vi går i gang med punkterne på dagsordenen vil jeg gerne have afsluttet sagen vedr. de 
mails som Henrik Bundgaard har rundsendt. Jeg har aldrig mødt Sussi Neergaard i.f.m. Naturpark Tissø – Åmosen. 
Jeg har aldrig givet udtryk for det som Henrik Bundgaard skriver i mailen. Jeg kommer først ind i styregruppen for 
Naturpark Tissø-Åmosen på et sent tidspunkt. Hvor jeg erfarer  at lodsejerne stort set ikke er hørt. Mit arbejde i sty-
regruppen er gået med at sikre at lodsejerne blev inddraget. Det er meget kritisabelt at Henrik Bundgaard derfor 
bringer den slags bemærkninger frem, og jeg forventer i dag at få et dementi fra Henrik Bundgaard. 
 
Arne Hastrup. Jeg har udbedt mig dokumentation for de omtalte udtalelser. For at der ikke skal være tvivl om hvad 
Henrik Bundgaard har skrevet udleveres en kopi af den omtalte mail, samt forslag til en fælles udtalelse fra følge-
gruppen fra mødet i dag. Jeg ønsker punktet afsluttet i dag. Det er nogle stærkt kompromitterende udsagn både mod 
mig og mod LandboSjælland, som Henrik Bundgaard har bragt. Den fælles udtalelse skal overbringes både til styre-
gruppen og miljøministeren. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg har ikke forberedt mig på dette, da det ikke er på dagsordenen. Jeg har bedt min kilde kom-
me med en skriftlig dokumentation der kan bekræfte mine udtalelser i mailen. Hvis jeg ikke får den dokumentation 
vil jeg naturligvis trække mine ord tilbage. Vedrørende det som jeg refererer at Arne Hastrup har sagt, har han for-
mentlig sagt det efter mødet. 
Det er en alvorlig sag for mange lodsejere. Hvis det ikke er på dagsordenen skal der heller ikke tages referat. 
 
Kjeld Hansen. Da vi holdt det første møde i følgegruppen, aftalte vi jvf. referatet fra mødet under pkt. 2, at man ikke 
skulle gå efter manden men efter bolden. Jeg mener at jeg på møderne har givet plads til megen rummelighed i di-
skussionerne på mødet. Jeg føler også at følgegruppen har fået sat mange fingeraftryk i Cowis rapport. Vi har været 
med til at sikre at der kom en hjemmeside omkring projektet, at referater blev skrevet, afholdelse af offentligt møde 
m.v. 
Det er derfor uacceptabelt og urimeligt at de omtalte mail er sendt bl.a. med cc. til ministeren. 
 
Karsten Vig Jensen. Vi har talt meget sammen her rundt om bordet både hårde og humoristiske ord er sagt. Jeg rea-
gerer fordi der er skrevet uden om gruppen her. Det er ikke rimeligt at bruge andenhåndsoplysninger på den måde. 
Jeg vil derfor have en reaktion fra Henrik Bundgaard her på mødet i dag. 
 
Arne Hastrup. Jeg er helt enig med formanden omkring de spilleregler der blev aftalt på det første møde. Jeg kan 
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kun tolke Henrik Bundgaards tavshed som et udtryk for at han ikke vil trække sine udtalelser tilbage. Der har været 
god tid til at komme med et dementi.  
 
Henrik Bundgaard. Hvis man ønsker at behandle punkter skal det på dagsordenen og derfor vil jeg ikke udtale mig i 
dag. 
 
Arne Hastrup. Jeg kan ikke acceptere at sagen slutter her. 
 
Ad dagsordenens pkt. 1 godkendelse af dagsordenen. 
Kjeld Hansen. Der er sendt forslag til dagsorden ud via mail d. 6/10-06. 
 
Arne Hastrup. Jeg vil gerne have at mit fremlagte forslag til udtalelse bliver medtaget som et punkt på dagsordenen. 
Henrik Bundgaard. Det nævnte punkt finder jeg ikke bør med på dagsordenen, der burde være givet mere tid. 
Karsten Vig Jensen. Jeg har tidligere skrevet, d.3/10-06, at jeg anmodede om en udtalelse fra Henrik Bundgaard. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg har følgende emner som nye punkter til dagsordenen: 
1. Opdaterede lodsejerlister. 
2. Er der et habilitetsproblem i lodsejerundersøgelsen 
3. Vurdering af hæftet "Åmosen – fra fortid til fremtid". 
 
Henrik Lynghus. Jeg har på vegne af Cowi en udtalelse omkring kommunikation og medier. 
 
Kjeld Hansen. Dagsordenen for mødet vil på baggrund af de nævnte ønsker være således: 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Nyt fra Skov- og Naturstyrelsen og Cowi (lodsejerundersøgelse og udtag af Garbølle) herunder indlæg fra Henrik 
Lynghus. 
3. Opsamling på borgermødet i Stenlillehallen - hvor står projektet nu? 
4. Input til følgegruppens endelige afrapportering. 
5. Præsentation af udkast til følgegruppens afrapportering - ved Kjeld Hansen. 
6. Behandling af Arne Hastrups forslag til udtalelse. 
7. Det videre forløb og følgegruppens opløsning - ved Skov- og Naturstyrelsen. 
8. Opdaterede lodsejerlister. 
9. Habilitetsproblemer i lodsejerundersøgelsen? 
10. Vurdering af hæftet "Åmosen – fra fortid til fremtid". 
11. Evt. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 2.  Nyt fra Skov- og Naturstyrelsen og Cowi (lodsejerundersøgelse og udtag af Garbølle) her-
under indlæg fra Henrik Lynghus. 
Arne Jørgensen. Lodsejerundersøgelsen udført af Jes Løkkegård og Michael Munthe Fog er i dag udsendt via mail 
til følgegruppens medlemmer. (Ref: Der er efterfølgende fra Jes Løkkegård fremkommet en korrektion til undersø-
gelse, idet én lodsejer er flyttet fra gruppen ”for projektet” til gruppen ”mod projektet”. Den korrigerede lodsejerli-
ste lægges på projektets hjemmeside til erstatning for den ”gamle”)  Den første rapport vi modtog gav mulighed for 
at man kunne regne ud hvem de enkelte besvarelser dækkede over. Det ville ikke være rimeligt i forhold til den ano-
nymitet som lodsejerne var blevet lovet ved undersøgelsens start. Derfor er det nu ændret således at det ikke muligt 
mere. Derudover har vi bedt Cowi på baggrund af undersøgelsen udarbejde en opgørelse i forhold til berørte hektar. 
Både en for det fulde projekt og en hvor Garbølle-Nørremose området ikke er med. Cowi forventer at have resultatet 
i løbet af nogen tid. Aftalen om brugen af dataene er alene mellem Cowi og Jes Løkkegård. Årsagen til at oplysnin-
gerne i lodsejerundersøgelsen alene er et anliggende mellem Cowi og Jes Løkkegård, er at vi ønsker ikke at vide 
hvad de enkelte lodsejere har sagt til Jes Løkkegård. 
 
Peter Christensen. Opgaven med fordelingen af hektar i forhold til de enkeltes besvarelser betyder det at lodsejerne 
bliver kontaktet igen for at høre hvor meget der er inde projektet og hvor meget der er udenfor. 
 
Cowi. Vi har data som gør os i stand til at skille ud hvad der er indenfor og hvad der er udenfor projektet, så derfor 
er der ikke brug for at kontakte lodsejerne igen. Selve gennemgangen af dataene og besvarelserne kræver meget stor 
Edb-kapacitet, så derfor vil der gå nogen tid inden undersøgelsen er færdig. 
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Henrik Bundgaard. Jeg vil foreslå at man også medtager en dimension der hedder ejendomsværdi. Derudover bør 
følgegruppen have en kopi af opgavebeskrivelsen, samt lodsejerliste. 
 
Cowi. Grunden til at der er ændrede lodsejerlister er at vi undervejs i projektet på baggrund af bl.a. de hydrologiske 
undersøgelser har ændret på projektgrænserne i forhold til det oprindelige projekt. Den ændres igen hvis ændringen 
med udtagningen af Garbølle-Nørremoseområdet besluttes. 
 
Henrik Bundgaard. Er der forskellige lodsejerlister i.f.t. de enkelte scenarier. Hvis sådanne findes bør de sendes ud 
med referatet. 
 
Cowi. Scenarie 1 og 4 danner den yderste grænse, dette giver tilsammen 138 lodsejere. Der er intet til hindrer for, at 
den opgavebeskrivelse vi får i.f.m. med viderebearbejdningen af Jes Løkkegård's lodsejerundersøgelse udsendes til 
følgegruppen, en forudsætning er dog at anonymiteten i forhold til de enkelte lodsejeres besvarelser ikke brydes.  
 
Peter Christensen. Jordpriserne er vanskelige at beskrive. Den reelle handelsværdi kan ikke gives. 
 
Kjeld Hansen. Det væsentligste må være, at der ikke hersker tvivl om at der vil blive givet erstatning eller erstat-
ningsjord. 
 
Arne Jørgensen. Den pris der er kendt via den offentlige vurdering siger, som Peter Christensen nævnte det, ikke 
meget om den reelle handelspris. Det vil derfor ikke være relevant at medtage det i den opgave som Cowi har fået 
med at bearbejde besvarelserne i forhold til hektar. Desuden kan bygningernes placering og værdi have stor betyd-
ning. 
 
Karsten Vig Jensen. Det er vigtigt hele tiden at huske på at det vi arbejder med og drøfter her er et forprojekt. Vi 
skal derfor ikke bruge tid på detaljer. Hvis projektet bliver til noget bliver det en forhandling mellem den enkelte 
lodsejer og Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Arne Hastrup. Man arbejder sig i forprojektet frem mod de relevante lodsejergrupper, og det har jeg fuld tillid til. I 
den forbindelse kunne det være rart at vide om Henrik Bundgaard er talsmand for lodsejere i eller uden for projekt-
området. 
 
Kjeld Hansen. Det er sidste møde i følgegruppen i dag, så derfor er det sidste spørgsmål fra Arne Hastrup ikke en 
diskussion der skal tages i dag. 
 
Cowi. Vedrørende offentlighed og pressemeddelelser er der flere gange kommet læserbreve der stiller os i et dårligt 
lys. Det er normalt Cowi´s helt klare politik ikke at blande sig offentligt i en sag. Denne gang har der dog været så 
meget forkert at vi føler os nødsaget til at kommentere på det.  
Cowi fremlagde derfor følgende udtalelse: 
 
Til Følgegruppen. 
Skitseprojekt Åmosen er blevet flittigt omtalt i medierne, og COWI er i samme forbindelse ikke gået ram forbi. 
COWI kommunikerer helst ikke gennem pressen, dette er også tilfældet i denne sag. 
 
Men vi er gennem usædvanlig grov propaganda og forkert begrundede angreb bragt i pressemeddelelser, avisartik-
ler og læserbreve fra Sussi Neergård og Torben Møller Nielsen, blevet beskyldt for at gennemføre et skitseprojekt 
med fejl og mangler. 
 
Argumenter og dokumentation for disse fejl er ikke fremlagt, man hævder blot, at COWIs arbejde er fejlbehæftet. 
Det hævdes også, at COWI ikke vil besvare spørgsmål..  
 
Dette er forkert! 
 
COWI besvarer gerne spørgsmål til skitseprojektet, der stilles f.eks. ved de allerede afholdte offentlige møder, eller i 
form af skriftlige indsigelser i forbindelse med den offentlige høring. 
 
COWI besvarer som tidligere nævnt ikke spørgsmål, der stilles gennem pressen. 
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Jeg skal derfor anmode om, at SNS eller Følgegruppen opfordrer Sussi Neergård og Torben Møller Nielsen m.v. 
om, at dokumentere de påståede fejl skriftligt, samt at dette sker offentligt, gerne gennem Skov- og Naturstyrelsen i 
forbindelse med den igangværende offentlighedsfase. COWI vil herefter besvare de spørgsmål omkring skitseprojek-
tet, der modtages. Eventuelle fejl vil naturligvis blive adresseret, åbent og ærligt. 
 
Henrik Lynghus 
Gruppeleder for Vand og Naturgenopretning 
 
 
Arne Hastrup. Det har faktisk undret mig længe at der ikke er kommet en reaktion fra Cowi på disse urimelige be-
skyldninger. Der har i følgegruppen været rig mulighed til, undervejs i forløbet at stille spørgsmål til Cowi. Det er 
derfor så meget desto mere urimeligt at der kommer disse urigtigheder i aviserne. 
Jeg skal til mit bagland redegøre og evaluere forløbet og her vil jeg tage det med. 
 
Henrik Bundgaard. En del opfatter at Cowi ikke er en selvstændig part i denne sag, men som noget man kæmper 
imod. Det er ikke unaturligt. Jeg og andre har rejst faglige spørgsmål på de offentlige møder, som jeg ikke har fået 
svar på. 
 
Karsten Vig Jensen. Som tidligere sagt er det et forprojekt og der er en grænse for detaljeringsgraden. Først hvis 
projektet bliver til noget går man i detaljer. 
 
Flemming Larsen. Der er svaret fint på de spørgsmål der er rejst på de offentlige møder. 
 
Arne Jørgensen. Oplægget var oprindeligt hvorledes sikrer man natur og kultur. Til at lave disse forundersøgelser 
hyrede Skov- og Naturstyrelsen Cowi. Jeg synes de har lavet et godt stykke arbejde, man kan altid undervejs i forlø-
bet i så stort et projekt diskutere om der skal ske ændringer. Følgegruppen har bidraget med mange gode forslag og 
ideer, som er taget med i arbejdet. Følgegruppen skal give os konstruktive input, det er bl.a. derfor det har været så 
vigtigt med den lokale forandring. 
Jeg har fuld forståelse for at Cowi ikke blander sig i den offentlige debat. 
 
Peter Christensen. Cowi har været i pressen og fortalt at de synes at det er et godt projekt. De burde holde sig neu-
trale. 
 
Cowi. Det kan jeg ikke erindre at vi har gjort.  
Vedrørende kritikken af at vi ikke svarer på spørgsmål, kan jeg oplyse at vi har fået et høringssvar fra Torben Møller 
Nielsen. Vi har forsøgt at luge fejl væk. Det virker som om at Torben Møller Nielsen ikke er ajourført med f.eks. 
rødlistearter. Der er i vores Tekniske rapport ikke betydende fejl. 
 
Cowi. I det udleverede skitseprojekt "Åmosen, Sandlyngå og Garbølle" er der fejl, de vil naturligvis blive rettet. 
Bl.a. er der i kortbilagene over konsekvenserne faldet arealer ud, det vil naturligvis blive rettet. Vi fik til opgave at 
beskrive mulighederne for at udtage Garbølle-Nørremose området af projektområdet. I det udleverede udkast til 
skitseprojekt er der kun lavet beregninger for et enkelt år. Der vil i den endelige udgave være foretaget beregninger 
for mange flere år. Desuden er økonomiberegningerne endnu ikke færdige, men en udgift i størrelsesordenen 10 
millioner kroner til anlægsudgifter er nok ikke helt urealistisk. Der vil i forbindelse med økonomiberegningerne bli-
ve foretaget en beregning af hvor meget der spares i erstatning og følgeomkostninger ved en udtagelse 
af Garbølle-Nørremose området af det samlede projekt. 
 
Arne Hastrup. Vi støtter udtagningen af Garbølle-Nørremose området. 
 
Karsten Vig Jensen. Der er åbenlyse fordele ved dette projekt. Det virker fornuftigt at der arbejdes videre med det. 
 
Niels Wichman. Det er et skitseprojekt og Cowi har allerede bearbejdet data der ligger langt ud over hvad man kan 
forvente i et skitseprojekt. De har været meget imødekommende og hurtige. Det er naturligt at man i så stor en rap-
port vil kunne finde punkter der kan "bores" i, men det er først hvis projektet bliver til noget at man skal ned i de 
enkelte detaljer.  
 
Flemming Larsen. Vi har ingen problemer med at udtage Garbølle-Nørremose af projektet. Lystfiskerne vil givet 
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også synes at det er en god ide, da der fjernes flere spærringer i åløbet, hvilket bevirker at vandringerne for fiskene 
bliver forbedret væsentligt. Vi bakker op om den foreslåede ændring. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg er meget tilfreds med at man udtager området omkring Garbølle-Nørremose. Vi er klar over, 
at hvis det besluttes at udtage området, vil vi heller ikke have adgang til de midler der afsættes til naturpleje indenfor 
projektet, til naturpleje i Garbølle-Nørremose området. Der er brug for naturpleje i Garbølle-Nørremose området, så 
derfor må vi, på lige fod med mange andre, ud andre steder for at finde disse midler til naturpleje. 
 
Cowi. Man kan i et andet projekt give naturen et løft i Garbølle-Nørremose området, men ikke indenfor rammerne af 
Åmoseprojektet. En pumpestation placeret i den nuværende Sandlyngå, som i en evt. udtagning af Garbølle-
Nørremose vil blive til en afvandingskanal, vil ikke sikre området for altid. Hvis koldforbrændingen fortsætter vil 
det i løbet af et antal år blive nødvendigt at pumpe yderligere i forhold til i dag, og det vil være i konflikt med Kultu-
rarvstyrelsen. Det skal forstås lovgivningsmæssig som den nuværende situation, og ikke når jorden sætter sig yderli-
gere.   
 
Peter Christensen. Der er flere steder meget slam i Sandlyngåen, da den ikke har været renset, som den burde i følge 
vandløbsregulativet fra 1999. Man skal derfor være opmærksom på hvilken bundkote man går ud fra. Det bør være 
koten fastsat i regulativet og ikke den aktuelle bund. 
 
Cowi. Der skal måles både på en vinter- og en sommervandstand. Vandstanden kan styres via en pumpestation. 
 
Arne Jørgensen. Vi har bedt Cowi om at udarbejde dette tillægsprojekt for at imødekomme de mange reaktioner fra 
lodsejerne i området. Ud fra de mange tilkendegivelser der har været indtil nu, går det i retning af en indstilling om 
at Garbølle-Nørremose udgår helt af projektet. Men vi har ikke modtaget alle høringssvarere endnu og der kan 
komme andre tilkendegivelser. Vedrørende økonomien vil konsekvensen naturligvis også være, som Henrik Bund-
gaard nævnte det, at midler til eventuel naturgenopretning og naturpleje i Garbølle området må man søge andre ste-
der på lige fod med andre naturgenopretningsprojekter. 
 
Henrik Bundgaard. Det må være rimeligt at amtets udpegning af området som lavbundsareal tages op til fornyet 
vurdering, således at lodsejerne gives mulighed for fortsættelse af byggeri m.v. 
 
Kjeld Hansen. Det er ikke i dette forums regi at tage stilling til lavbundsudpegningen. 
 
Peter Kristensen. Jeg kan ikke umiddelbart udtale mig for eller i mod udtagningen af Garbølle-Nørremose området, 
idet jeg ikke vil tages til indtægt for kun at hytte mit eget skind, i kraft af min plads i følgegruppen. Skitseprojektet 
er desuden helt nyt og det skal først drøftes nærmere med mit bagland. Jeg vil komme med et svar inden d. 23/10-
06. 
 
Niels Wichman. Museerne har ikke problemer med at gå ind for dette nye skitseprojekt. Vedrørende de øvrige scena-
rier har vi brugt meget tid på dem. Først i detailprojekteringen kan de endelige konsekvenser vurderes. Jeg har i øv-
rigt stor forståelse for Peter Christensen´s holdning. 
 
Henrik Bundgaard. Min procedure frem til den 23/10-06 er udarbejdelse af en indstilling til projektet, som sendes til 
"mine" lodsejere til kommentering og stillingtagen. Indstilling vil primært dreje sig om udtagningen af Garbølle-
Nørremose området. Jeg kan for det store projektområde tilslutte mig en løsning der giver den mest varierede natur. 
 
3. Opsamling på borgermødet i Stenlillehallen - hvor står projektet nu? 
Arne Jørgensen. Bortset fra akustikken så synes jeg det var et godt møde i Stenlillehallen den 3/10-06. Jeg synes der 
tegner sig et mere nuanceret billede af holdningerne til projektet, skepsissen til projektet synes at være afløst af en 
større forståelse og opbakning til et projekt i området, end tidligere. 
Referatet fra det offentlige møde vil i morgen blive sendt til samtlige lodsejere sammen med Jes Løkkegårds rapport 
og visualiserings cd´en. 
Fra Kulturarvstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen holder vi lav profil for ikke at påvirke processen frem til afleve-
ringen af høringssvarene. 
 
Arne Hastrup. Der var en meget bedre stemning på dette møde og en klar drejning imod en accept af projektet. 
 
Henrik Bundgaard. Vi burde på et tidligere tidspunkt være informeret om at vi skulle holde et indlæg. Derudover er 
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3 min. pr. følgegruppemedlem ikke meget set i forhold til hvad der var tildelt af tid til de øvrige indlægsholdere. 
Den politiske diskussion blev klemt for meget sammen tidsmæssigt. 
 
Niels Wichman. Min opfattelse var at vi kom ind som erstatning p.gr.a. forfald fra Kjeld Hansen. Det var jo oprinde-
ligt planlagt at Kjeld Hansen skulle have holdt et indlæg på vegne af følgegruppen. Fordelingen af tiden var fornuf-
tig nok, hovedformålet var den nye rapport, og det var godt. 
 
Arne Jørgensen. Der har gennem nogen tid fra flere sider været efterlyst visualisering af forholdene efter genopret-
ningen – hvordan vil området komme til at se.  De 2 første indlæg var for at imødekomme disse ønsker. Visualise-
ringsfilmen tog nogen tid, men vi havde forinden drøftet at det var overordentligt vigtig at få anskueliggjort hvad der 
egentligt sker. Derfor fandt vi at det var hensigtsmæssigt at der blev givet nogen tid til både film og indlæg fra Jon 
Feilberg. Derudover var der jo også præsentationen og gennemgangen af mulighederne for udtagningen af Garbølle-
Nørremose området. 
 
Anders Fisher. Der var enkelte af følgegruppens indlægsholdere som fik væsentligt mere tid end de nævnte 3 min, 
bl.a. varede Henrik Bundgaards indlæg 10 min.  
 
4. Input til følgegruppens endelige afrapportering.  
Kjeld Hansen. Jeg kan ganske kort opsummere hvad status er. Jeg har indtil nu modtaget materiale fra alle undtagen 
Kjeld Braun, Henrik Bundgaard og Peter Christensen. Både Henrik Bundgaard og Peter Christensen har tidligere i 
dag givet udtryk for at deres indlæg, når de har kontaktet deres bagland, vil komme til tiden. 
 
5. Præsentation af udkast til følgegruppens afrapportering - ved Kjeld Hansen. 
Udkast til skabelon for afrapportering udleveret og gennemgået. Efterhånden som der kommer materiale ind vil jeg 
indskrive det i rapporten og efterfølgende videresende det til følgegruppen.  
 
Arne Hastrup. Udleverede et oplæg til debat. Der er i oplægget ikke taget stilling til de enkelte scenarier, men om de 
overordnede forhold i projektet. Der er tale om et forslag til en fælles indstilling om at der skal være et projekt i om-
rådet. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg tror det bliver svært at lave en fælles indstilling. Bedre at de enkelte følgegruppemedlemmer 
gives plads til komme med indlæg. Der kan laves en sammenfatning, og derefter en mulighed for at argumentere for 
holdningen. 
 
Arne Hastrup. Vi arbejder ud fra kommissoriet. Er man uenig heri må det være i form af et notat der kommer med i 
rapporten. Danmarks Naturfredningsforening har endnu ikke lagt sig fast på hvilket scenarie vi vil anbefale. Vi lytter 
og forhører os blandt vore medlemmer, via den diskussion der er i samrådet. 
 
Karsten Vig Jensen. Grundlaget i Arne Hastrups oplæg er ganske udmærket, dog mangler der en tilkendegivelse og 
en erkendelse fra forsamlingen her at det er landmændene der skal afgive jord, og at der skal sikres erstatningsjord 
på en eller anden måde. 
 
Niels Wichman. Vi er efterhånden kommet så langt, at vi som følgegruppe kan indstille at der laves i projekt. Efter-
følgende kan man så diskutere detaljerne, om man går ind for det ene eller andet scenarie må være op til de enkelte 
følgegruppemedlemmer at argumentere for. 
 
Kjeld Hansen. Som jeg hører det her i dag, lyder det som om vi i fællesskab kan indstille at der arbejdes videre med 
et projekt, hvor Garbølle-Nørremose er udtaget. De må så være op til de enkelte at argumentere for hvilket scenarie 
det skal være. Hvis vi kan blive enige om det synes jeg vi er nået rigtig langt. 
 
Henrik Bundgaard. Er scenarie 3 godt nok for kulturarven? 
 
Niels Wichman. Det bedste er så meget vand som overhovedet muligt, men vi er også realistiske. 
 
Flemming Larsen. Der mangler i Arne Hastrups forslag noget om friluftslivets muligheder. 
Fælles indstilling om afsætning af midler til blandt andet afhjælpning af uventede konsekvenser ved en vandstands-
hævning, naturpleje, erstatning for stort publikumstryk bør også nævnes. Staten bør erhverve et stort centralt område 
i projektet. Jeg vil komme med en mere detailleret indstilling om hvad Friluftsrådet ønsker. Jeg mener ikke at det 
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skal med i den generelle indstilling kun de punkter jeg lige har nævnt. 
 
Anders Fisher. Scenarie 3 og 4 er ikke lige gode, men scenarie 3 er bedre end ingenting. 
 
Kjeld Hansen. Jeg forventer at vi kan blive enige om at man skal gå videre med et projekt. Frem til d. 23/10-06 har 
man så mulighed for at kommentere yderligere og komme med et endeligt bud.. 
 
Henrik Bundgaard. God ide og jeg vil præcisere det for mit bagland. En mulighed kunne være scenarie 3 minus 
Garbølle-Nørremose området, med fuld erstatning til dem der må afgive jord. 
Vi burde også forholde os til resten af vandløbssystemet både op og nedstrøms. 
 
Arne Hastrup. Jon Feilberg udtalte på det offentlige møde 3/10-06 at scenarie 4 ville ødelægge de eksisterende høj-
moser. Denne udtalelse vil han gerne trække tilbage, for ved en nærmere gennemlæsning af den tekniske rapport 
viser det sig at det ikke er tilfældet. 
Vedrørende Odderen vil det være rimeligt at få 2 uvildige eksperter på odder til at udtale sig om hvilket scenarie der 
vil være bedst for odderen. 
 
Cowi. Vedrørende højmosernes påvirkning ved scenarie 4 er det korrekt at de ikke vil blive påvirket. Vedrørende 
odderen er der meget dygtige eksperter på bl.a. DMU som vil kunne komme med en udtalelse. 
Biodiversitet er en meget vigtig faktor, og der kan laves, som Arne Hastrup efterlyser, en beregning på det, men det 
har ikke været opgaven. 
 
Flemming Larsen. God ide at Kjeld Hansen sammenskriver de enkelte følgegruppemedlemmers indlæg og sender 
det til godkendelse. 
 
Kjeld Hansen. Jeg vil foreslå at vi holder et møde den 22/10-06. Her burde alle have afstemt deres holdninger i.f.t. 
deres bagland, således at der på mødet kun vil være tale om en finjustering af den endelige rapport. 
 
En enig følgegruppe bakkede op om dette forslag. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg kan muligvis ikke komme til mødet den 22/10-06. Ifald jeg ikke kan komme, er det så ok. at 
Hans Kjellerup kommer i stedet for? 
 
Ingen indvendinger herimod fra de øvrige følgegruppemedlemmer. 
 
Niels Wichman. Vores hovedopgave er om vi skal have et projekt. Det er vigtigt at vi forholder os til det. 
 
6. Behandling af Arne Hastrups forslag til udtalelse. 
Arne Hastrup. Det jeg har citeret Henrik Bundgaard for er, at han ikke vil dementere de påstande han har fremført 
omkring Danmarks Naturfredningsforening. Henrik Bundgaard har haft mulighed for at dementere sine udtalelser i 
starten af mødet, men det afviste du. 
Jeg har forstået at Karsten Vig Jensen også ønsker et klart dementi her i følgegruppen. 
Kopi af mail af 6/10-06 udleveret. Dels indeholdende de udtalelser der ønskes dementeret af Henrik Bundgaard og 
dels indeholdende et forslag til en fælles udtalelse fra følgegruppen. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg henviser til hvad jeg tidligere i dag har sagt om denne sag. Jeg henviser til den mail jeg har 
skrevet, som alle har fået kopi af. 
 
Karsten Vig Jensen. Jeg har allerede for en uge siden udbedt mig dokumentation fra Henrik Bundgaard på det jeg 
har sagt. Så der har været god tid til at fremskaffe dokumentationen. Jeg vil gerne have en diskussion her om bordet 
om man vil støtte os, i det forslag til en fælles udtalelse, som Arne Hastrup og jeg er enige om, at det er uacceptabelt 
og meget forkert af Henrik Bundgaard at komme med sådanne udtalelser og sende det uden for gruppen her. 
 
Kjeld Hansen. Vi kommer ikke videre med denne sag hvis ikke Henrik Bundgaard vil kommentere det. 
 
Henrik Bundgaard.  Jeg har sagt til Karsten Vig Jensen, at jeg følger op på det. Hvis jeg ikke kan dokumentere det 
jeg har skrevet vil jeg komme med et dementi. 
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Arne Hastrup. Jeg ved ikke hvordan følgegruppen vil tackle det, men hvis ikke der kommer en afklaring på sagen 
her i dag, vil jeg forsætte sagen på det møde vi lige har aftalt. 
 
Karsten Vig Jensen. Jeg bakker op om Arne Hastrups ønske om at få en afklaring i dag. 
 
Arne Hastrup. Det er nogle meget kompromitterende udtalelser Henrik Bundgaard er kommet med, både mod Dan-
marks Naturfredningsforening og LandboSjælland. Jeg vil derfor at sagen afsluttes i dag.  
 
 
Mødet herefter suspenderet i 5 min. efter ønske fra Arne Hastrup for i samråd med Karsten Vig Jensen at formulere 
en fælles udtalelse fra følgegruppen, vedrørende de manglende dementier fra Henrik Bundgaard. 
 
Efter mødets genoptagelse: 
 
Arne Hastrup. Både Karsten Vig Jensen og undertegnede er enige om at vi fastholder det fremlagte brev, forelagt 
følgegruppen d.d. med forslag til fælles udtalelse. 
 
Øvrige følgegruppemedlemmer tilsluttede sig forslaget til udtalelse, bortset fra Peter Christensen, som fandt at efter-
som Henrik Bundgaard havde givet udtryk for at han ville fremlægge dokumentation for sine udtalelser, så burde 
han gives tid til dette. 
 
Niels Wichman. Når man fremlægger bemærkninger om andre bør man altid sikre sig at de er korrekte. På baggrund 
af den mailkorrespendance der har været havde jeg forventet at få en afklaring i dag. Der bør fastsættes en frist for 
hvornår den ønskede dokumentation skal være tilvejebragt. 
 
 
8. Opdaterede lodsejerlister. 
Henrik Bundgaard. Det er en underlig situation at der i denne her lodsejerundersøgelse pludselig dukker så mange 
nye lodsejere op. Jeg har tidligere spurgt til en opdateret lodsejerliste. Vi har ikke fået den endnu, og det er ikke ri-
meligt. Øvrige spørgsmål jeg har, er faglige og førend jeg får svar på dem vil jeg ikke forholde mig til undersøgel-
sen, og hvis jeg ikke får tilstrækkelige svar på mine spørgsmål, vil jeg formulere mine holdninger.  
(Ref: Lodsejerlister er udsendt pr. mail d. 11/10-06 kl. 14.35) 
 
9. Habilitetsproblemer i lodsejerundersøgelsen? 
Henrik Bundgaard. Jeg har skrevet en mail til Arne Jørgensen, med kopi til Kjeld Hansen, med mange spørgsmål 
om habilitetsproblemer i undersøgelsen. 
 
Niels Wichman. Det kan undre at der først kommer spørgsmål til Jes Løkkegård´s habilitet nu. Vi har i lang tid vist 
hvem der skal stå for lodsejerundersøgelsen. Det burde være påpeget på et tidligere tidspunkt. At der først rejses 
spørgsmål nu hvor man kender resultatet, kunne give en tanke. 
 
Arne Hastrup. Jes Løkkegård har udtalt, og vil stå ved, at han i forbindelse med sine interview har fået udtalelser fra 
lodsejere der har udtrykt frygt for pression fra Foreningen til bevarelsen af naturen i den østlige Åmose. Det er fak-
tisk en meget alvorlig sag i en demokratisk proces som denne. 
 
10. Vurdering af hæftet "Åmosen – fra fortid til fremtid". 
Henrik Bundgaard.  Hæftet ”Åmosen fra fortid til fremtid” nærmer sig demagogi. Der er i dag allerede masser af 
vildt i området, og der er ikke så dødt som det er skildret i hæftet. 
 
11. Evt. 
Intet. 
 
Dagsordenens punkt 7.  ”Det videre forløb og følgegruppens opløsning - ved Skov- og Naturstyrelsen”, blev udsat 
til næste møde. 
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Appendiks Q 

Følgegruppemøde den 22. oktober 2006 (Bromølle Kro) - inklusiv bilag "DN's baggrundsanalyse" 

 
Referat af følgegruppemøde d. 22/10-06 på Bromølle Kro. 
 
Tilstede: 
Kjeld Hansen, Vestsjællands Amt (Formand for følgegruppen) 
Henrik Bundgaard, sommerhus- og frijordsejerne 
Flemming Larsen, Friluftsrådet 
Karsten Vig Jensen, LandboSjælland 
Peter Christensen, Familielandbruget 
Arne Hastrup, Danmarks Naturfredningsforening 
Niels Wichman, Det Regionale Museums Råd 
 
Anders Fischer, Kulturarvstyrelsen, observatør 
Arne Jørgensen, Odsherred Skovdistrikt, observatør 
Henrik Lynghus, Cowi 
Palle Graubæk, Odsherred Skovdistrikt, referent 
 
Afbud: 
Kjeld Braun, repræsentant for kommunerne   
 
 
Kjeld Hansen bød velkommen til et "historisk" møde idet dette er det sidste i den lange række af følgegruppemøder 
der har været afholdt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 1 godkendelse af dagsordenen. 
Kjeld Hansen. Der er sendt forslag til dagsorden ud via mail d. 19/10-06. 
Henrik Bundgaard. Jeg vil gerne have et punkt på dagsordenen der hedder godkendelse af referatet fra d. 
11.10.2006. 
 
Kjeld Hansen. Godkendelse af referat kommer på som et punkt 1b. 
Dagsorden herefter godkendt. 
 
Dagsordenen ser herefter således ud: 
 
1a.  Godkendelse af dagsorden 
1b.  Godkendelse af referat af 11/10-06 
2.    Siden sidst ved SNS og følgegruppens opløsning. 
3.    Drøftelse og beslutning for layout af følgegruppens rapport 
4.    Drøftelse og beslutning af følgegruppens rapport 
5.    Eventuelt 
 
Ad dagsordenens pkt. 1b. Godkendelse af referat af 11/10-06. 
Henrik Bundgaard kunne ikke godkende det fremsendte referat. Forslag til ændringer vedlægges som bilag til dette 
referat. 
Alle var enige i, at den fulde ordlyd af det forslag til fælles udtalelse som Arne Hastrup og Karsten Vig Jensen hav-
de udarbejdet vedr. Henrik Bundgaards mails, skulle sættes ind i referatet af 11/10-06. 
Den fulde ordlyd er således: 

  
Udtalelse fra møde i følgegruppen, 11. okt. 2006 til referat: 
Henrik Bundgaard, repræsentant for frijords- og sommerhusejerne har på dette møde ikke fremført dokumentation, 
ved referater eller lydbånd, eller reference til andre følgegruppemedlemmer, formanden og observatører – der på 
nogen måde har sandsynliggjort og berigtiget ovenstående. Dette meddeles Styregruppen, Miljøministeriet og Mil-
jøministeren ved formanden for Følgegruppen, Kjeld Henning Hansen. 
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Herudover havde ingen af de øvrige medlemmer bemærkninger til referatet, som de godkendte. 
 
Til Henrik Bundgaards bemærkninger til referatet var der følgende kommentarer: 
 
Kjeld Hansen. Det er et forløbsreferat, og derfor finder jeg det i orden, at der en dialog inden 1. punkt på dagsorden 
og at det refereres. 
 
Arne Hastrup. Jeg refererede et citat fra Dagbladet d. 6/10. Derudover er det korrekt at jeg spurgte til hvem Henrik 
Bundgaard repræsenterede, og at det blev ikke kommenteret på mødet. 
 
Arne Jørgensen. Den udsendte lodsejerliste er den liste som Jes Løkkegård har udarbejdet. Det præciseres i referatet.  
 
Henrik Bundgaard. Jeg har sendt en mail til Karsten Vig Jensen, hvori jeg trækker mine udtalelser tilbage. Læste 
efterfølgende en mail op fra Hans Kjellerup, som også har følt sig truet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Siden sidst ved SNS og Følgegruppens opløsning. 
Arne Jørgensen. Siden sidste møde er scenariekort vedrørende udtagning af Garbølle-Nørremose området udsendt 
via mail d.19/10-06.  
Det viser sig nu at Peter Christensen og Karsten Vig Jensen ikke har modtaget de nævnte kort, hvorfor vi sender 
dem igen.  
Jes Løkkegårds arealopgørelse med fordeling i ha. er nu modtaget. Den er udarbejdet både med antallet af lodsejere i 
hele det store projektområde og med antallet af lodsejere hvor Garbølle-Nørremose er udtaget. Resultaterne er i søj-
lediagrammer, som dog endnu ikke er helt færdige. 
Den er delt op 3 tre kategorier: negative - mellemgruppe - positive. 
Mellemgruppen er måske for stor og unuanceret og Jes Løkkegård "splitter" den mere op. 
Den udarbejdede ny opgørelse sendes til følgegruppen. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg savner stadig en redegørelse fra Jes Løkkegård om hvilken metode der er anvendt. Man kan 
ikke lave en kvantificering ud fra en blød spørgeundersøgelse. Findes de spørgsmål som Jes Løkkegård har stillet på 
skrift, og er det de samme spørgsmål der er anvendt overfor alle lodsejerne? 
 
Arne Jørgensen. Jes Løkkegård har besøgt lodsejerne, og efterfølgende har lodsejerne haft mulighed for at korrigere 
og kommentere på det som de har sagt til Jes Løkkegård. 
Kopi af dele af kontrakten mellem Skov- og Naturstyrelsen og Jes Løkkegård er sendt til Henrik Bundgaard. 
 
Cowi. Konsekvenserne langs Sandlyng Å er nu også med i forbindelse med materialet omkring udtagelsen af Gar-
bølle-Nørremose området. 
 
Følgegruppens opløsning. 
Arne Jørgensen. Følgegruppens opgave har under forløbet bl.a. været at komme med input til projektet, så sagen 
belyses bedst muligt og alle synsvinkler kommer med. Høringsfristen udløber d. 23/10-06. Herefter mødes styre-
gruppen og indsender på baggrund af de indkomne høringssvar en sammenfatning til Miljøministeren. Følgegrup-
pens arbejde er således i følge kommissoriet færdigt og følgegruppen opløses. 
 
Karsten Vig Jensen. Vi lægger stor vægt på at man, hvis projektet bliver til noget, sikrer at lokale kræfter medtages i 
det videre arbejde. 
 
Arne Hastrup. Vi har I vores høringssvar foreslået, hvis projektet bliver til noget, at der nedsættes en ny styregruppe, 
forvaltningsgruppe eller lignende. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg ønsker fremover ikke, i et evt. videre arbejde at repræsentere sommerhus- og frijordsejerne. 
Hvis Garbølle-Nørremose udtages må det blive en repræsentant fra de berørte grundejere der evt. skal deltage. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3. Drøftelse og beslutning for layout af følgegruppens rapport. 
Kjeld Hansen. Uddelte råskitse til layout. Forsidebilledet må gerne vise at det ikke er en teknisk rapport, men en 
rapport der kommer på baggrund af både offentlige møder og møder i følgegruppen. Både Skov- og Naturstyrelsens 
og Kulturarvsstyrelsens logoer bør fjernes, vi har arbejdet uafhængigt af de nævnte. Ligeledes bør Cowi's navn ned-
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tones. Det er følgegruppens arbejde der fremgår af rapporten. 
 
Arne Jørgensen. Helt enig i Kjeld Hansen bemærkninger, dog bør det måske i teksten nævnes at det financeres af 
Skov-og Naturstyrelsen, samt at Cowi har stået for udarbejdelsen af den tekniske rapport. 
 
Henrik Bundgaard. Det er vigtigt at både layout og tekst udformes på en måde at alle kan læse rapporten Jeg mener 
stadig at den tekniske rapport ikke har været god, derudover er bl.a. hæftet "Vision for østlige Store Åmose” ikke 
retvisende og ærlig overfor området som det er i dag. 
 
Flemming Larsen. Jeg har fuld tiltro til at formanden vælger det rette billede og tekst til forsiden. 
Øvrige medlemmer enige i denne betragtning, og Kjeld Hansen har mandat til at vælge billeder til rapporten. 
 
Drøftelse og beslutning af Følgegruppens rapport. 
Kjeld Hansen. Det er 3. revidere udkast der er sendt rundt. Jeg har modtaget forslag til ændringer og tilføjelser, men 
de er ikke medtaget i dette udkast. 
 
Peter Christensen. Man kan ikke forvente at vi alle er enige. Der bør derfor stå "afsluttende rapport fra følgegrup-
pen", i.s.f.  "en anbefaling" 
 
Kjeld Hansen. I kommissoriet står der at vi skal komme med en anbefaling, der kan så efterfølgende komme be-
mærkninger fra de enkelte medlemmer. 
 
Niels Wichman. Det væsentlige er at der kommer en indstilling, af denne vil det så fremgå, hvordan indstillingen er. 
 
Arne Hastrup. Jeg vil foreslå at vi tager udgangspunkt i Kjeld Hansen 3. udkast, for at være sikker på at alle har set 
det vi skal forholde os til. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg har et forslag til tekst i en ny version, men ok. at tage udgangspunkt i 3.udkast. 
 
Kjeld Hansen gennemgik herefter forslag til layoutet til følgegruppens afrapportering. 
Side 2 Indholdsfortegnelse: Sikrede at alle organisationer og navne var korrekte.  
Side 3 indeholder forordet til rapporten, og her har jeg som formand skrevet, på et meget overordnet plan, lidt om 
rapporten og følgegruppens arbejde. Endelig har jeg, på baggrund af den fælles indstilling som blev vedtaget på sid-
ste møde, udarbejdet et forslag til en tekst til følgegruppens samlede indstilling. Endvidere har jeg som tidligere 
nævnt udarbejdet et skema, hvori de enkelte følgegruppemedlemmers holdninger er krydset af ud for de forskellige 
scenarier. 
 
Henrik Bundgaard. Jeg har et forslag til tekst til en fælles udtalelse fra følgegruppen. Henrik Bundgaard læste heref-
ter sit forslag op. 
 
Niels Wichman. Henrik Bundgaards forslag foregriber begivenhedernes gang, det kommer først senere i forløbet. 
Den fælles indstilling bør primært være om det store projekt. Det væsentlige er at vi kan melde ind at vi ønsker et 
projekt, detailprojekteringen vil man altid kunne diskutere på et senere tidspunkt. 
 
Arne Hastrup. Den indstilling jeg kommer med er upolitisk og udarbejdet på baggrund af bl.a. Cowis rapport og 
møderne i følgegruppen. Det må være en samlet afvejning af hvad der er bedst for kulturarven og for naturen. Vi 
indstiller at Garbølle-Nørremose udtages, og derfor er denne helt ude af projektet. 
 
Peter Christensen. Vi ved alle at det et skitseprojekt, men der mangler stadig nogen afklaring. Derfor kan jeg hver-
ken udtale mig for eller i mod projektet. De landmænd jeg repræsenterer ønsker ikke på baggrund af de undersøgel-
ser, vi kender indtil nu, at være med. 
 
Flemming Larsen. Det bør være en kort indstilling. Vi må herefter på et andet sted i rapporten komme med uddy-
bende egne holdninger. 
 
Karsten Vig Jensen. Jeg er enig i at det skal være en kort indstilling. Vi peger ikke på noget konkret scenarie. Vi er 
ikke imod projektet. 
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Henrik Bundgaard. Jeg har ikke opbakning i mit bagland til at anbefale at man går videre med nogen af de 4 scena-
rier, men foreslår alene retablering af Sandlyng Å. Jeg kan derfor ikke være med i en fælles indstilling med det 
tekstforslag som fremlagt af Kjeld Hansen. 
 
Arne Hastrup. I vores indstilling kommenterer vi ikke de retningslinjer der er udstukket fra Skov- og Naturstyrelsen. 
Det kunne være interessant at høre om Peter Christensen accepterer de "redskaber" der er nævnt i rapporten til at 
komme videre med projektet, f. eks. oprettelse af en jordfond. Intentionerne er at løse det bl.a. på landbrugets præ-
misser. 
 
Peter Christensen. Vi kan ikke forholde os til projektet før end der f.eks. er etableret en jordfond. Hvis man vil det 
her, må man i gang med at købe jord. 
 
Cowi. Vore undersøgelser lover ikke, som nævnt i Henrik Bundgaards forslag til tekst til fælles indstilling, at de 
fortidsminder der er i Garbølle-Nørremose området ikke vil forgå. Det kan vores undersøgelser ikke bære. Desuden, 
en retablering af Sandlyng Å giver kun mening i forbindelse med vandstandshævning i det område, hovedprojektet 
arbejder med. 
 
Anders Fischer. Der er et område, en kile, nord for selve Garbølle-Nørremose, ude i selve hovedbassinet, hvor der er 
mange fortidsminder. Det bør overvejes om det kan sikres at det fortsat er med i det store projektområde. 
 
Karsten Vig Jensen. Familielandbruget og LandboSjælland har samme interesser. Vi har nogle krav til projektet, 
som vi skal have opfyldt for at være med. Vi bliver involveret uanset hvilket scenarie man evt. beslutter. Derfor har 
jeg ikke sat kryds nogen steder i skemaet. 
 
Peter Christensen. Jeg går ind for at der arbejdes videre med projektet med de forbehold jeg tidligere har nævnt, det 
skal med som en fodnote.  
 
Henrik Bundgaard. Vi kan ikke lave en fælles indstilling. Der kan være en overordnet formulering med én indstil-
ling der går ind for projektet og med en anden indstilling der går imod.  
 
Niels Wichman. Som tidligere drøftet bliver vi jo ikke enige om scenarierne. Teksten i det foreliggende udkast fra 
Kjeld Hansen er god, evt. skal der stå at et flertal af følgegruppen indstiller at man går videre med projektet. Man 
kan så se nede i skemaet hvem der indstiller hvad og hvem der ikke gør. Her har man så f.eks. fra landbrugets side 
muligheder for at nævne de forbehold man har. 
 
Alle enige om at den løsning der anbefales vedr. udtagning af Garbølle-Nørremose er løsning 3, hvor Sandlyng Å 
retableres, genslynges og forlægges til et gammelt løb. 
 
Henrik Bundgaard. Det skal fremgå klart og tydeligt af teksten hvad flertallet indstiller og hvad mindretallet indstil-
ler. 
 
Niels Wichman. Fodnoterne bør erstattes af tekst og indskrives i skemaet. 
 
På baggrund af diskussionerne omkring formuleringen af teksten i følgegruppens samlede anbefaling af projektet, 
blev der udarbejdet et nyt forslag til tekst. 
 
Det nye forslag til teksten i følgegruppens anbefaling samt formuleringen af forbehold nævnt i skemaet blev efter-
følgende drøftet, med nogle rettelser og ændringer. Teksten herefter renskrevet, udleveret og godkendt af alle. Den 
således vedtagne tekst vil blive indskrevet i følgegruppens rapport. 
 
Baggrunden for følgegruppens arbejde og kompetencer. 
Ingen bemærkninger til tekstforslaget, ud over enkelte adresserettelser. 
Følgegruppens arbejdsform. 
Henrik Bundgaard. Vi har ikke som der står nævnt været teknisk rådgivende. 
 
Kjeld Hansen. Jeg er ikke enig i denne betragtning. Vi har bl.a. med vores lokalkendskab været medvirkende til at 
informere om faktuelle forhold. Det er også nævnt, at vi har haft fagfolk udefra for at fortælle om særlige forhold 
omkring projektet. 
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Følgegruppemedlemmernes indstilling. 
Der mangler endnu et par enkelte bidrag, noget er modtaget lige før mødet. De vil komme med i den 4. reviderede 
udgave. Når de er modtaget og indskrevet, vil materialet blive sendt til Skov- og Naturstyrelsen som vil sørge for 
trykningen. 
 
EVT. 
Karsten Vig Jensen. De indkomne høringssvar, får vi dem tilsendt? 
 
Arne Jørgensen. Der vil blive udarbejdet en eller anden form for et sammendrag, som vil blive tilsendt følgegrup-
pen. 
 
Arne Jørgensen. Det er som bekendt det sidste møde i følgegruppen og jeg vil derfor gerne på vegne af Skov- og 
Naturstyrelsen takke alle for den store indsat I har ydet i den forløbne periode. Der er kommet rigtig mange gode 
input til arbejdet. Det har været en spændende proces at være en del af. 
Tak til jer alle og især Kjeld Hansen for det store arbejde, du som formand for følgegruppen har udført.   
 

Bilag til appendiks Q 

Danmarks Naturfredningsforenings baggrundsanalyse for anbefaling af vandstandshævning svarende til sce-
narie 4 
 
 
Udarbejdet af Arne Hastrup, Danmarks Naturfredningsforenings, repræsentant i følgegruppen, 19. okt. 2006.  Be-
regnet på fremlæggelse på følgegruppemøde 22. okt. 2006.         
 
Udgangspunktet 
 
De overordnede kriterier og rammer har for Danmarks Naturfredningsforenings analyse og dermed indstilling været 
en naturgenopretning der: 

1)  skaber det største 
2) det mest sammenhængende 
3) det mest stabile og robuste naturområde 
4) med den største ”mosaikopdeling” / randeffekt 
 

      af naturtyperne 
 

      a) kær, moser (højmose) 
      b) åbne vandflader – søer, vandløb og vandhuller 
      c) tørre og fugtige enge 
      d) rørskov 
      e) naturskove. 

 
Ud fra dette vil vi pege på det skitseprojekt, der giver den største biologiske mangfoldighed og sammenhængskraft – 
BIODIVERSITET. 
Og som samtidigt giver den bedste beskyttelse og sikkerhed for udvikling af Natura 2000 naturtyperne samt habitat-
direktiv-arterne – de nuværende og kommende (potentialet). 
 
Realiseres naturgenopretningen efter disse kriterier, vil det samtidigt give den sikreste beskyttelse af det organiske 
materiale i tørvelagene – KULTURARVEN – samt de kvartærzoologiske og kvartærbotaniske levn – 
NATURHISTORIEN.  

 
Dette vil desuden give det ”smukkeste” landskab. 

  
Baggrundsmaterialet 
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Rapporten ”Naturgenopretning i Åmosen – et skitseprojekt ” (SNS/COWI, aug.2006) er baseret på et meget omfat-
tende datamateriale, der er analyseret grundigt i relation til problemstillingerne omkring naturbeskyttelse, naturgen-
opretning samt effektiv sikring af kulturværdierne. Det er Danmarks Naturfredningsforenings vurdering, at analyse 
og problemstillinger – på de centrale områder – fuldt ud kan danne grundlag for en indstilling, der optimalt sikrer 
disse værdier. 
 
Analysen er, udover rapporten, baseret på informationer, spørgsmål og debat på følgegruppemøderne, de offentlige 
møder samt intern information (vidensdeling) i Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Præmisser 
Garbølle Nørremose (ca. 5 % af projektarealet) udtages af projektet ved tilbageføring af Sandlyng Å til sit oprindeli-
ge leje. Åen naturgenoprettes desuden ved fjernelse af spærringer og etablering af stryg og gydebanker, således som 
foreslået af COWI på offentligt møde den 3. okt. samt detaljeret gennemgået på følgegruppemøde den 11. okt. 2006. 
Dvs. COWI´s løsning 3 (se tillægsnotat 1 til skitseprojekt – udgave til følgegruppemøde den 11. oktober 2006, 
COWI ). Habitat-ansvarsarten Pigsmerling, der primært lever i strømmende vandløb med sandbund, vil få forbedre-
de betingelser ved denne naturgenopretning. 
 
På forespørgsel har COWI oplyst, at scenarie 3 og 4 ikke udgør nogen risiko for indtrængning af næringsrigt vand til 
højmosen og potentielt udviklende højmose ( ref. konsultation mellem COWI, DN og Biomedia). Bekræftet af 
COWI på følgegruppemøde 11. okt. 2006 (se referat). 
 
De kvartære ”fossiler” i tørvelagene og sedimentet er af international betydning for tolkningen af naturens udvikling 
siden istiden i Danmark og Nordvesteuropa. Disse værdier er ikke kortlagt, men de antages at følge kulturarven. 
Dette organiske materiale sikres bedst ved størst mulig vanddække. 
 
For at opnå og sikre den mest naturlige eutrofe tilstand i et evt. naturgenoprettet vådområde, ved vandstandshæv-
ning, må det efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering indgå som en præmis, at der samtidigt med genop-
retningen etableres tilstrækkeligt store VMPII/III områder i det østlige vandløbsopland – Vanløse Sand mv. – efter 
aftale med landbruget. Desuden at gældende vandløbsregulativer revurderes og fastlægges iht. 
VANDRAMMEDIREKTIVET. Naturlige eutrofe tilstande er afgørende for beskyttelsen og udviklingen af den næ-
ringsfattige natur (højmosen); men også for BIODIVERSITETEN i de naturligt eutrofe enge, kær og søer. 
 
Det størst mulige vanddække giver en bedre og sikrere beskyttelse af KULTURARVEN og kvartærzoologien (ref. 
fremlægning, debat og spørgsmål til Kulturarvsstyrelsen på følgegruppemøderne). 
 
For Danmarks Naturfredningsforening er det desuden klart, at der ikke er interessekonflikt mellem bevarelsen af 
kulturarven og beskyttelsen af truede naturtyper, primært højmoser, samt en omfattende naturgenopretning af enge, 
moser, rørskov og åbent vand (søer). 
 
Grundvand og vandløbsopland udenfor projektområdet 
Den størst mulige vandstandshævning vil – alt andet lige – være det bedste udgangspunkt for genetablering af 
grundvandsmagasinerne i det nærmeste opland - mulige drikkevandsmagasiner? Magasinerne er i ukendt grad redu-
ceret/afdrænet ved de store tørlægninger af Store Åmose. 
 
Det størst mulige vanddække vil – alt andet lige – give den bedste kvalitetsbeskyttelse af det underliggende grund-
vand. Anaerobe forhold ”forhindrer” omdannelsen af sulfider i det organisk materiale (tørv) til sulfatforbindelser, 
der lettere udvaskes til grundvandet og forringer vandkvaliteten (ref. Niels Philip Jensen, Vestsjællands Amt ). 
 
Den højest mulige vandstandshævning vil - alt andet lige – give den bedste beskyttelse mod udtørring af kilder og 
bække i det nærmeste opland udenfor projektområdet. BIOMEDIA har oplyst, at Vestsjællands Amt har registreret 
højt værdisatte skovbække i skovområder nord for projektområdet. 
 
Den højest mulige vandstand vil give det største vandvolumen og areal, og dermed den bedste fortyndingseffekt, ved 
konstant tilførsel af næringsstoffer. Som det fremgår af COWI´s analyse giver dette også den største N2-
denitrifikation og fosfatbinding. Alt andet lige vil dette give den bedste beskyttelse mod yderligere eutrofiering og 
dermed tilgroning af vådområdet i selve Store Åmose, men også have en positiv effekt på vandkvaliteten i Tissø 
(habitatområde). 
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Bemærkninger til habitat-ansvarsarterne 
Odder 
På baggrund af formodet bedre ynglemuligheder (brinker) har COWI i teksten værdisat scenarie 3 højere end sc.4. 
men i værdisætningen dog ligestillet de to scenarier (bilag 8 i hovedrapporten).                           Til dette skal be-
mærkes, at det større og mere stabile vandvolumen i sc. 4 – alt andet lige – vil give en større og mere divers fiske-
biomasse, og dermed et bedre fødegrundlag for odderen og en forventelig større reproduktionsevne (flere unger) og 
dermed en større spredningskapacitet i vandløbssystemet og til naboområder. Danmarks Naturfredningsforening 
forventer, at en naturgenoprettet Store Åmose, vil blive et kerneområde for Odder, der på langt sigt vil spredes ud 
over de sjællandske vandløbssystemer til tidligere ynglepladser, hvorfra den er forsvundet i relativt nyere tid.  
                           
En præmis for en sådan – ikke urealistisk – udvikling er, at der skabes fri passage ved Bromølle, der ligger uden for 
projektområdet. Danmarks Naturfredningsforening skal på grundlag af ovenstående anmode om en revurdering af 
COWI´s værdisætning, ved en udtalelse fra odderspecialisterne (Københavns Universitet og DMU). 
 
Stor Vandsalamander 
Arten vurderes som scenarie-indifferent, da levestedet er små vandansamlinger. Artens krav kan etableres ved kon-
krete tiltag i projektets randzone. 
 
Pigsmerling   
Arten vil tilgodeses ved en vandløbsrestaurering af ikke kun Sandlyng Å, men også Fugle Å og selve Åmose Å, 
opstrøms projektområdet. 
 
Bemærkninger til fuglediversitet 
Scenarie 3 kan betragtes som en lavvandet sø af temporær karakter, dvs. tidvis delvis 
udtørring og bundfrysning (ustabil fiskediversitet). 
 
Scenarie 4 vil der ud over centralt have karakter af stabil sø med mere stabil fiskebestand (grundet større vandvolu-
men og dybde) og dermed mere optimale betingelser for de led i fødekæderne, der er fiskeædende. For fugles ved-
kommende er det f.eks. Rørdrum, Fiskeørn og Havørn (lever af fisk i yngletiden). 
 
I dette scenarie vil der desuden, på bunden og i den frie vandmasse, udvikles et betydeligt større areal med under-
vandsvegetation, submers plantevækst, med sin særegne økologi. En meget eutrofieringsfølsom naturtype. 
 
COWI´s værdisætning for scenarierne (skitse) er delvist baseret på fuglegrupper og ikke alle relevante arter er med-
taget. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har derfor detailanalyseret forskellen mellem scenarie 3 og 4, f.s.v.a. den potenti-
elle udvikling i fuglediversiteten, og dermed den underliggende diversitet i de lavere fødekædeled (vandinsekter og 
vandplanter m.m.). Det er velkendt, at stor diversitet og stabilitet på høje trofiske niveauer i et økosystem afspejler et 
tilsvarende diverst og komplekst fødegrundlag (biologisk mangfoldighed). 
                                                                                                                                                           
Grundlaget for nedenstående analyse er, at for samtlige naturtyper (undtagen omdriftsarealer og tørre enge) er area-
lerne størst i senarie 4, der samlet har et 22% større naturareal (§3) end scenarie 3 (Hovedrapporten tabel 7- 4 og 
tabel 7-5 ). Dette er sammenholdt med de konkrete arters 
krav til levested – type vådområde. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at scenarie 4 har den største procentdel åbent vand – 18 % (5 % efter maks. tilgro-
ning) modsat scenarie 3 – 11.3 % (1.3 % efter maks. tilgroning).  
 
60 danske ynglefuglearter med tilknytning til ferskvandsvådområder er vurderet. Heraf er 18 annex I (AI) arter i.h.t. 
EU-Fuglebeskyttelsesdirektivet – dvs. ansvarsarter for den danske stat (heraf er Sort Stork, Hvid Stork, Fiskeørn og 
Dværgmåge pt. usikre som danske ynglefugle). I dag er kun en annex I-art, Rørhøg, sikker ynglefugl i østlige Store 
Åmose. Rød Glente yngler i oplandet. Følgende AI-arter er ofte truffet i området: Hvid Stork, Trane og Engsnarre; 
men har ikke optimale ynglebetingelser i dag. Til Engsnarren – på den globale Rødliste – skal bemærkes, at de fug-
le, der registreres, primært er uparrede fugle på sekundære biotoper. Tilsvarende gælder Plettet Rørvagtel og ellers 
fugle i almindelighed. Samtlige AI-arter vil begunstiges ved en vandstandshævning. 
 



142 

Følgende 5 arter vurderes som scenarie 3/4 indifferente: Rød Glente, Engsnarre, Alm. Ryle, Mosehornugle og Isfugl 
(primært tilknyttet vandløb). 
 
Følgende 13 arter vil i særlig grad begunstiges ved scenarie 4: Rørdrum, Hvid Stork, Sort Stork, Skestork, Havørn, 
Fiskeørn, Rørhøg, Plettet Rørvagtel, Trane, Brushane, Dværgmåge, Fjordterne og Sortterne. Bem: Storkene, Fiske-
ørn og Havørn som en del af et ”homerange”. 
 
Ud over disse AI-arter må det forventes, at der vil ske indvandring af vådområdearter, der i dag ikke er danske yng-
lefugle, alt efter spredningskapacitet fra Central- og Østeuropa. 
 
Af de resterende 42 arter vil de 32 (75 %) i særlig grad begunstiges ved sc. 4. Adskillige vurderes at kunne udvikle 
bestande af national betydning. 10 arter vil være scenarieindifferente. Kultursteppearter, dvs. fugle tilknyttet land-
brugslandet, vil have de bedste betingelser i sc. 3. (Agerhøne, Sanglærk m.fl ). Disse arter indgår ikke i analysen. 
 
I ovenstående analyse er ikke indtænkt højmosearter, som f.eks. Hjejle og Tinksmed, da den  
forventede højmoseudvikling ikke vil have tilstrækkelig størrelse. 
 
På baggrund af ovenstående (udarbejdet af cand. scient. Arne Hastrup) anmoder Danmarks 
Naturfredningsforening om, at værdisætningen for naturværdierne (bilag 8) f.s.v.a. fuglelivet, revurderes forud for 
endelig indstilling til Miljøministeren, evt. efter udtalelse fra Jon Fjeldså, Københavns Universitet.  
 
 
Overordnede økosystembetragtninger omkring Store Åmose 

 
Kerneområde og spredningscentrum 
En naturgenoprettet Store Åmose af tilstrækkeligt stort omfang vil blive det største og mest  
sammenhængende vådområde i Østdanmark – faktisk et af landets største. Det vil derfor have stor kapacitet som 
KERNEOMRÅDE og SPREDNINGSCENTRUM for en lang række organismer tilknyttet den våde natur. Foruden 
Odder kan nævnes en række vandfugle, ja vandlevende organismer i almindelighed. Vi vurderer også, at området vil 
blive kerneområde for den introducerede bestand af Krondyr. 
 
Også for stærkt reducerede naturtyper (højmose og andre mosetyper) vil det forventes at blive 
et spredningscenter (jf. COWI). 
 
Vi værdisætter scenarie 4 højest p.g.a. størrelse, sammenhængskraft (størst vandvolumen) og randeffekt. 
 
Det skal bemærkes, at den våde natur i Østdanmark er stærkt fragmenteret og generelt for tør. 
Derfor er det vigtigt på sigt i anden naturforvaltning, at sikre og forbedre de eksisterende  
spredningskorridorer, der udgår fra Store Åmose. Danmarks Naturfredningsforening foreslår derfor, at der i anden 
naturforvaltning udarbejdes kollektive naturplaner i disse korridorer i samarbejde med landbruget, f.eks. i Garbølle 
Nørremose. 
 
Naturpleje 
En stor del af en naturgenoprettet Åmose ønskes fastholdt som kulturlandskab, primært afgræssede enge. Fastlæg-
gelse af og retningslinier for denne pleje er vigtig, herunder også økonomi og muligheder. Vi foreslår, at det primært 
bliver landbruget, som forestår denne pleje, og at der indgås aftaler om ekstensiveret drift og omlægning til kvæg-
brug.  
 
Efter vores vurdering vil de relative udgifter pr plejet arealenhed være mindst i scenarie 4. Dertil kommer, at det 
areal, der af hensyn til kulturarven, skal plejes maskinelt er relativt stort og dyrt i scenarie 3. 
 
En eutrofieringsbeskyttelse (se under præmisser) vil reducere tilgroningshastigheden og dermed plejeudgifterne. 
Scenarie 4 har den højeste ”bufferkapacitet”. For at sikre optimale vilkår for naturpleje, ved nedbørsekstremer, fore-
slår Danmarks Naturfredningsforening en strygløsning, der i videst muligt omfang tilgodeser dette. 
 
Værdisætning – hovedrapportens bilag 8 
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Danmarks Naturfredningsforening er grundlæggende enige i COWI´s vurderinger (skitse); men har følgende kom-
mentarer og tilføjelser. Desuden er foretaget en nuanceret prioritering mellem scenarie 3 og scenarie 4, i stor ud-
strækning baseret på bilagsteksten. 
 
Vi har gennemgået samtlige parametre; men i denne analyse/fremstilling valgt dem, som vi foreslår revurderet og 
evt. yderligere dokumenteret ved en endelig projektering i forbindelse med en VVM-redegørelse. 
 
Naturværdierne 
N1 Naturskov. Vi vurderer, at langt størstedelen af skoven i projektområdet er uplejet yngre skov – ekstensiv skov-
drift – af naturværdi og derfor bør bevares efter en ”skovplan”. Men DN foreslår det scenarie (4?), der bedst kan 
udvikle en dansk urskovssuccession, dvs. primært en Elleskov/-sump, i randzonen. 
 
N4 Næringsrige moser. Vi giver scenarie 4 et plus, jf. teksten. 
 
N5 Kalkrige Kær. Uanset scenarie kræver en beskyttelse aktive tiltag. Scenarierne 3 og 4 ligestilles. 
 
B2 Odder. Scenarie 4 værdisættes højst (jf. ovenstående afsnit om odder). 
 
B4 og B5 Fuglelivet. På grundlag af bemærkningerne i ovenstående afsnit om fuglediversitet værdisættes scenarie 4 
markant højere end scenarie 3. Det gælder også Vadefugle. Andre fugle- 
forekomster, træk- og vintergæster er ikke analyseret. 
 
B8 Vandinsekter. Scenarie 4 vil give den største variation i vådgøring og dermed de fleste nicher, se endvidere oven-
stående bemærkning om submers vegetation. Sc. 4 værdisættes højest. 
 
B9 Insekter på hede og i skov. Mulighederne afhænger af lysåbenhed og dermed pleje – tilsvarende kunne anføres 
om Krybdyr. Scenarierne 3 og 4 ligestilles. 
 
Forslag til tillægsparametre: B14 og B15 
 
B14 Pattedyr ud over Odder. Nogle Flagermusarter har præference for åbent vand (Hans Baagø pers.med.). Vi vur-
derer samlet, at en vådgøring ikke vil have effekt på Rådyr og Krondyr, men naturligt nok en negativ effekt på gna-
verne. Samlet vurderer vi scenarierne 3 og 4 som ens – noget afhængig af rødlistestatus. 
 
B15 Fisk. I scenarie 4 vil udvikles den mest diverse og stabile fiskebestand (se ovenstående bemærkninger) som 
derfor værdisættes højere end 3. 
 
B13 Fisk. Må betragtes som en lystfiskerparameter, der foreslås flyttet til pkt. 5. Danmarks Naturfredningsforening 
er ikke bekendt med, at der i Åmose Å-systemet findes naturlige bestande af vandrefisk indenfor Laksefamilien. 
Genopretning af sådanne bestande vil kræve, at spærringen ved Bromølle fjernes (uden for projektområdet) samt at 
vandløbene naturgenoprettes (Sandlyng Å m.fl.) Danmarks Naturfredningsforening vil støtte sådanne tiltag. 
 
Landskab og friluftsliv 
P2 – P5 Publikumsfaciliteter. Disse 4 parametre vil grundet det største frie vandareal i scenarie 4 give de bedste 
oplevelsesmuligheder. Derfor værdisætter vi scenarie 4 højere end scenerie 3. Det er vores vurdering, at værdiudvik-
lingen afhænger af, hvilket konkret projekt, der vælges ved en evt. vandstandshævning. 
 
Arealberegninger for stabilt åben vandflade viser lave værdier for begge scenarier (se tabel 7-4 og 7-5 i hovedrap-
porten) - dog mest vand i scenarie 4. De lave værdier må give alvorlige overvejelser omkring mulighederne for den 
rekreative udnyttelse, herunder sejlads (se nedenfor). 
 
S1 Sejlads med kano og kajak. Der er en indbygget konflikt mellem kanosejlads og naturbeskyttelse samt andre op-
levelsesinteresser. Det meget lille åbne vandareal i scenarie 3 umuliggør sejlads; men vil evt. kunne styres ved sce-
narie 4, som DN derfor værdisætter højere end sc. 3. 
 
S2 Motorbådssejlads. Er efter DN´s vurdering uforenelig med formålene med naturgenopretningen. Vi foreslår der-
for, at denne parameter – med undtagelse af mulighed for turbådssejlads – udgår af værdisætningen.  
 



144 

Kulturarven 
Danmarks Naturfredningsforenings værdisætning er baseret på COWI’s hovedrapport samt informationer i følge-
gruppen, herunder udleveret materiale. 
 
For samtlige otte parametre vil scenarie 3 være en ringere løsning end scenarie 4 – og vil for flere parametres ved-
kommende være utilstrækkelig for effektiv sikring af værdierne. Scenarie 4 er markant bedre, om end ikke optimal. 
Det er derfor, Danmarks Naturfredningsforening helt overordnet har indstillet en vandstandshævning svarende til 
minimum scenarie 4! 
 
Vi foreslår, at der ved en detailprojektering af scenarie 4, evt. ved indarbejdelse af elementer fra scenarie 1, opnås en 
effektiv beskyttelse.                                        
 
H1 og H2 Naturhistorie: Spor af tidligere dyreliv og planteliv. Vi vil fremføre den samme argumentation, som 
ovenfor om kulturarven. Scenarie 4 værdisættes højere end scenarie 3. 
 
Vandløb, søer og næringsstoffer 
S1 Sø-tilgroning. Det skal bemærkes, at det ikke kun er søarealet, der vil få øget tilgroningshastighed ved lave vand-
stande; men også de lav- og sjapvandede områder udenfor det naturplejede område. De vil gro til i krat. Tilgronin-
gen vil - alt andet lige – accelerere ved næringssaltbelastning (hypereutrof tilstand, se oven for). Vi er enige med 
COWI i værdisætningen. 
 
Q1 – Q3 Vandkvalitet. I scenarie 4 vil der ske den største denitrifikation og fosfatbinding, ligesom dette scenarie har 
det bedste CO2-regnskab. Derfor vil vi værdisætte scenarie 4 højere end scenarie 3. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Ligevægtes naturbeskyttelse, naturgenopretning og kulturarvsbeskyttelse i en politisk beslutning om evt. naturgen-
opretning af den østlige del af Store Åmose - så er det Danmarks Naturfredningsorenings overbevisning, at ”værdi-
summen” ved at tage udgangspunkt i scenarie 4 er markant større end scenarie 3. 
 
Perspektiveres dette til de økonomiske kalkuleringer ved scenarierne, vil man også få mest natur og kulturarv for 
pengene ved scenarie 4. 
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I rapporten fremlægger følgegruppen sine samlede anbefalinger for naturgenopret-
ning af østlige Store Åmose. De enkelte medlemmer uddyber desuden deres syns-
punkter. Endvidere fortæller rapporten om gruppens arbejdsform og offentliggør 
referater og fotos fra gruppens virksomhed.

Følgegruppen har fungeret som forbindelsesled mellem borgerne og de statslige 
myndigheder, som har haft ansvaret for at udarbejde skitseprojektet til naturgen-
opretning af Åmosen. Gruppen repræsenterer berørte lodsejere, kommuner og amt 
samt lokale organisationer med interesser i Åmose-området. 

Rapporten afspejler en intens dialog med de statslige myndigheder i perioden  
januar til oktober 2006. Debatten har i væsentligt omfang påvirket udformningen  
af skitseprojektet. Som resultat af dialogen synes der nu at være bred opbakning i det 
midt- og vestsjællandske til at videreføre arbejdet med at genskabe naturen i Åmosen 
og at bevare dens enestående fortidsminder.


