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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 
organisationer/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 konstitueringsmøde, 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 organisationer/organer/interessentgrupper. Hvis et medlem afgår i utide, kan 
et nyt medlem udpeges af den pågældende organisation/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 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 
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 Kulturarvsstyrelsens 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 sommerferien 2006. 
Præcis dato aftales nærmere. 
 
§ 8. De enkelte repræsentanter skal sikre, at de holdninger og indstillinger de tager i 
arbejdet er i overensstemmelse 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 fremkommer 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 Følgegruppens 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 overskrides ( 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). 


