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Indsatsområde Isefjord. 
Tempelkrog Syd / Elverdams Å 
Referat af lodsejermøde  
 
 
Afholdt: Mandag den 12. november 2007 på Elverdamskroen 
 
Deltagere:  

Niels Ebbe Hansen, (NEH) 
Johan Scheel, (JS) 
Henning Fredslund, (HF) 
Finn Hallberg, (FH) 
Michael Hansen, (MH) 
Martin Sortkilde Knudsen, (MSK) 
Viggo Christensen, (VC) 
Frank Hansen, (FH) 
Karsten Højholdt, (KH) 
Ole Olsen, (OO) 
Kristjan Thomassen, (KT) 
Svend A. Nielsen, (SAN) 
Ellen Nielsen, (EN) 
Erik Damgaard Nielsen, (EDN) 
Thorkild Lundgaard, (TL) 
Erik Svane, (ES) 

 Arne Jørgensen, (AJ)  SNS, Odsherred Skovdistrikt 
Peer Skaarup, (PS)  SNS, Landsdelcenter Nordsjælland 
Ida Dahl Nielsen, (IDN)  SNS, Landsdelcenter Nordsjælland 
Mogens Lindhardtsen (ML) SNS, Landsdelcenter Nordsjælland 
Morten Holme, (MOHO)  Holbæk Kommune 
Eskild Lund, (EL)  Lejre Kommune 
Søren Christiansen, (SC)  LandboSjælland 

 
Referent: Mogens Lindhardtsen 
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Dagsorden:  
 

1. Velkomst og ordstyrer 
v/ Arne Jørgensen, skovrider i Odsherred Statsskovdistrikt 
 

2. ”Miljømilliarden” og Isefjord - og hvorfor er vi her i dag? 
v/ Peer Skaarup, projektleder i Landsdelscenter Nordsjælland 
 

3. Hvordan kan et vådområdeprojekt i Tempelkrog Syd se ud? 
v/ Mogens Lindhardtsen, projektmedarb. i Landsdelscenter Nordsjælland 
 

4. Spørgsmål og svar 
 

5. Det videre arbejde 
 
 
Ad. 1. Skovrider Arne Jørgensen, Odsherred Statsskovdistrikt, bød 

velkommen og orienterede kort om baggrunden, herunder den 
Særlige Vand- og Naturindsats (SVN) og Indsatsområde Ise-
fjord. Arne Jørgensen præsenterede Skov- og Naturstyrelsens 
repræsentanter, de tilstedeværende fra Holbæk- og Lejre 
Kommune samt LandboSjælland. 

  
Ad. 2. Skov- og Naturstyrelsens projektleder Peer Skaarup uddybede 

om Vand- og Naturindsatsen og Indsatområde Isefjord. 
 
 Folketinget har afsat 558 mill. kr til Vand- og Naturindsatsen. 

Der er vedtaget 11 indsatsområder med god geografisk spred-
ning i landet, herunder Isefjordoplandet. Beløbsrammen gæl-
der for perioden 2007-2009. 

  
 Indsatsen har fokus på de internationale mål som Danmark 

skal efterleve i de kommende år – først og fremmest Vand-
rammedirektivet. 

 
 Der er vedtaget kriterier for prioritering af indsatsen og udvæl-

gelsen af projekter fra Miljøministeriets side. Kriterierne læg-
ger vægt på indsats i større sammenhængende områder med 
store naturgenopretningspotentialer f. eks ådalsprojekter, 
vandløbsrestaurering, våde enge, kvælstofjernelse mm. Det er 
hensigten at projekterne skal gennemføres ved frivillige aftaler 
mod erstatning. 

 
 Skov- og Naturstyrelsens landsdelscenter har i maj 2007 or-

ganiseret projektet med en styregruppe, projektgruppe og føl-
gegruppe og herefter sammenkaldt kommunerne og interes-
seorganisationerne i Isefjordområdet og drøftet hidtil forbered-
te planer og ideer. Efter at have været oppe på 20 projekti-
déer, prioriterede man som 1. prioritet Løvenborg Gods, hvor 
der forelå et gennemarbejdet projektforslag og en næsten 
færdig aftale, og som 2. prioritet følgende 5 delprojekter som 
skulle undersøges nærmere:  
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Tuse-Mårsø Enge.  
Tempelkrog Syd/Elverdams Å.  
Vejlemølle Ådal. 
Hov Vig - Nakke. 
Lammefjord - Sørenden. 

 
Centralt i Skov- og Naturstyrelsen, har man efterfølgende prio-
riteret projektforslagene i forhold til projekterne fra det øvrige 
Danmark, og afsat penge i Isefjordområdet til Løvenborg, Tu-
se-Mårsø Enge og Tempelkrog Syd/Elverdams Å. De 3 pro-
jektforslag har et stort potentiale for kvælstoffjernelse og vil 
kunne bidrage væsentligt til forbedring af vandmiljøet i Ise-
fjord.  
 

 
Ad 3. Mogens Lindhardtsen præsenterede en grovskitse til et våd-

områdeprojekt langs Elverdams Å på strækningen mellem 
Holbækmotorvejen og landevejen Roskilde-Holbæk.  
Skitseforslaget tog udgangspunkt i etableringen af et naturom-
råde med stedvis våde sjap-enge på 21 ha. i kote 0,5 meter 
DNN (Dansk Normal Nul), omgivet af 37 ha. fugtige og tørre 
enge op til kote 1,50 meter. Vådområdet kan etableres ved at 
Elverdams Å forlægges tilbage mod det oprindelige leje i mid-
ten af ådalen i et restaureret forløb i stedet for det nuværende 
regulerede leje, som er udrettet og forlagt i kanten af ådalen. 
 
Mogens Lindhardtsen pointerede at der er tale om et meget 
foreløbigt grundlag, som er skitseret for Skov- og Naturstyrel-
sen af det rådgivende konsulentfirma Carl Bro. Der er rige mu-
ligheder for at tilrette projektforslaget efter de ønsker og op-
lysninger der kommer frem under de kommende grundigere 
undersøgelser. ML lovede at man vil lytte til alle forslag og væ-
re åben for at inddrage disse i projektet, i det omfang de vur-
deres som forsvarlige ud fra tekniske, biologiske, økonomiske 
og landskabelige forhold. 

 
 
Ad. 4. Af den efterfølgende diskussion fremdrages flg: (initialer refe-

rer til deltagerliste) 
 
 OO spurgte til hvilken erstatning de berørte lodsejere kan for-

vente. 
 
 AJ svarede at der kan indgås aftale om en engangserstatning 

hvor ejeren kompenseres for forringelsen af dyrkningsværdi-
en, men fortsat ejer arealet og fremover kan udnytte græsning, 
høslæt og jagt. Erstatningssummen kan eksempelvis udnyttes 
til køb af anden jord eller hvad man nu ønsker. Hvis man blot 
ønsker at sælge er det en mulighed, men der kan også kom-
penseres ved at man indgår i en jordfordeling og af den vej 
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erhverver noget erstatningsjord uden for vådområdet, hvis det 
kan lykkes at erhverve puljejord på egnen. Skov- & Natursty-
relsen vil gøre sig umage for at træffe individuelle aftaler som 
imødekommer den enkelte bedrift og de planer og ønsker man 
har. AJ gav eksempel på den netop indgåede aftale med Lø-
venborg Gods, men pointerede at det ikke er sikkert at erstat-
ningsprisen umiddelbart kan overføres på forholdene i Elver-
dams Å/Tempelkrog. 

 
 KT fremførte at en plejepligt på engene godt kan blive en stor 

byrde. Det betyder meget om der er restriktioner omkring til-
skudsfodring, opstilling af læskur til husdyr osv. 

  
ML svarede at det er mere rigtigt at kalde det en plejeaftale 
end en plejepligt. Det er rigtigt at vi er interesserede i at træffe 
plejeaftaler for arealerne, med henblik på at de udvikler sig na-
turmæssigt gunstigt, men plejen vil i så fald blive handlet ind i 
erstatningsaftalen. Spørgsmålet om læskure og tilskudsfodring 
vil vi skrive os bag ørene og forholde os til.  
 
SC tilføjede at der er krav om at permanente græsarealer skal 
vedligeholdes ved afgræsning eller slåning mindst hvert andet 
år. Der kan være en del ”købmandskab” i indgåelsen af en af-
tale. Landboforeningen bistår gerne med rådgivning når der 
skal udformes aftaler, men vi skal længere frem i projektforlø-
bet. 

  
 FH Spurgte til frivillighed kontra ekspropriation. Der kan være 

et skattespørgsmål. 
 

PS svarede at vores minister nødigt vil bruge ekspropriation i 
naturgenopretningen, så udgangspunktet er helt klart frivillige 
aftaler mod erstatning. Det er rigtigt, at ekspropriationserstat-
ninger er skattefri, så der er eksempler på, at lodsejere har 
bedt om at blive eksproprieret af den grund. Vi vil undersøge 
det nærmere. SC tilføjede, at i et andet projekt (Hesselbjerg 
Mose) fik man indført at aftalen var indgået på ”ekspropriati-
onslignende vilkår” og erstatningen blev dermed skattefri. AJ 
tilføjede at man ved magelæg er ude over det spørgsmål. 
 
KH tilkendegav modstand mod projektet. Mente at man hellere 
skulle bruge samfundsressourcer på CO2-begrænsning. Men-
te at man handler hen over hovedet på ejerne. 
 
JS syntes ikke at man handler hen over hovedet på ejerne, 
fordi ejerne jo altid kan sige nej til at indgå en aftale. Mente at 
det var positivt at man holder et møde som dette tidligt i forlø-
bet. 
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KT mente at man hellere burde lave en dæmning ved 
Munkholmbroen og pumpe sig til flere engområder. 

 
MH spurgte til om han risikerede nye krav til sin husdyrproduk-
tion, når naturen rykker tættere på bedriften. 
 
SC svarede at et evt. vådområdeprojekt som det beskrevne, 
ikke vil ændre disse forhold med de nuværende regler. Buffer-
zoner og afstandskrav er noget der oprettes om mere næ-
ringsfattige naturtyper som højmoser og overdrev. 
 
MSK fremførte at åen i forvejen stiger i disse år, så man skulle 
måske se om man ikke kunne få noget godt ud af området al-
ligevel. 
 
MH spurgte om projektet vil påvirke ejendomsvurdering og bi-
drag til digelaget. 
 
AJ svarede at ejendomsvurderingen baseres på hektarprisen, 
og at den vil være lavere på våd eng end på agerjord. ML tilfø-
jede at partsfordelingen til digelaget skal undersøges nærme-
re. Projektet kræver en myndighedstilladelse efter vandløbslo-
ven og alle forhold heromkring vil blive behandlet længere 
henne i forløbet. 
 
MSK spurgte om ejerne kan dyrke jagt, vildtremiser og energi-
pil i projektområdet. 
 
ML svarede, at man nok vil tilstræbe lysåbne naturtyper og 
forsøge at undgå træbeplantning, men at der må drives jagt 
efter jagtlovens bestemmelser, med mindre der aftales andet i 
erstatningsaftalen. 
 
OO spurgte til om der var afsat penge nok til projektet og hvad 
der ville ske hvis der ikke var. 
 
PS svarede at budgettet er lagt på et meget foreløbigt grund-
lag, bl.a. med erfaring fra den indgåede aftale på projektet i 
Løvenborg. Er fortrøstningsfuld overfor at projektet vil blive 
gennemført også hvis budgettet måtte skulle justeres. 
 
KH fremførte at han havde indsendt en række skriftlige 
spørgsmål og foreløbig kun er blevet svaret, at det vil indgå i 
overvejelserne. Ønsker mere konkrete svar.  
 
PS oplæste spørgsmålene, som handler om det er rimeligt at 
bruge miljøpenge på sådanne projekter, når det er vigtigere at 
begrænse CO2, samt hvorfor man vil nedlægge landbrugsjord 
når kornproduktionen i EU er mindre end forbruget og hvorfor 
man ikke bruger udyrkbare marginaljorder i stedet. 
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PS svarede at spørgsmålene omhandler folketingets politiske 
prioriteringer og beslutninger omkring vandmiljø og natur, som 
vi har til opgave at søge gennemført. Vi har kort redegjort i 
dag for den politiske prioritering der ligger bag indsatsen og 
uddyber den gerne skriftligt. 
 
MH spurgte om der vil blive taget hensyn til hvis ejendommen 
har en arealstump i tilknytning til projektområdet, men uden for 
influensafgrænsningen. Desuden om mistet harmoniareal bli-
ver indregnet i erstatningen. PS svarede bekræftende til beg-
ge dele. 
 
MSK fremhævede, at med forpagtningspriser på 4-5000 
kr/ha/år, rækker 7 mill. kr i engangserstatning ikke langt. Er 
der ikke flere penge i MVJ-aftaler? (MVJ = Miljøvenlige Jord-
brugsforanstaltninger) 
 
SC svarede at de gamle muligheder med f.eks 20-årig MVJ ik-
ke findes mere. Vi skal arbejde med engangserstatninger. 
 
MH spurgte hvordan man stiller sig til opkøb af dyreenheder. 
 
IDN mente ikke det vil kunne komme i betragtning. De sager 
der har været andre steder i landet, har handlet om nærhed til 
meget næringsfattige naturtyper som ville forsvinde, hvis ikke 
dyreenhederne blev reduceret. Generelt om priser og erstat-
ninger vil Direktoratet For FødevareErhverv (DFFE) være sta-
tens rådgiver og tage drøftelsen med hver enkelt lodsejer i den 
ejendomsmæssige forundersøgelse. 
 
VC fremførte at han først blev informeret om mødet i morges 
og var utilfreds med ikke at være inviteret i tide. 
 
PS beklagede at der var skabt usikkerhed om sammensæt-
ningen af lodsejerkredsen i projektområdet. Der blev i august 
måned skrevet til lodsejerne i et større område, som senere 
efterfølgende er begrænset væsentligt til det nu præsenterede 
område. Det betyder at nogle, hvis ejendom ligger uden for det 
påvirkede område, (f. eks. Kragemosen), ikke har været invite-
ret til i dag. Vi burde have skrevet ud til de der med god grund 
kan være i tvivl herom, eller have inviteret lidt bredere. 

 
 
Ad 5. PS præsenterede en foreløbig tidsplan frem til og med 2009. I 

de næste måneder vil vi sende rådgivningsopgaven i udbud 
og få udarbejdet en teknisk- og biologisk forundersøgelse og 
dernæst en ejendomsmæssig forundersøgelse. Herefter vil 
der blive indkaldt til et nyt lodsejermøde inden sommerferien 
2008. 

 



 7 

 
Bemærkninger til referatet: 
 
 Karsten Højholdt har den 9. december 2007 fremsendt føl-

gende kommentarer/supplement til referatet: 
 
 Ved starten af mødet blev det oplyst af Mogens Lindhardtsen 

og Peer Skaarup at der havde været tilsvarende ”våde enge ” 
projekter i Elverdams ådalen og Tempelkrog Nord, men disse 
projekter var blevet stoppet grundet modstand fra lodsejerne.   
Der blev på mødet konstateret at kun en meget ringe del af 
kvælstofudledningen til Isefjorden stammede fra Elverdams Å, 
hvilket kunne ses på en planche. Peer Skaarup og Mogens 
Lindhardtsen oplyste at man ville være ked af det, såfremt mil-
jømilliarden gik til Jyske projekter- man ville gerne have del i 
pengene til Sjællandske projekter. På et direkte spørgsmål fra 
undertegnede hvorfor man ikke stoppede dette Tempelkrog 
Syd projekt når der var modstand imod det, blev der svaret at 
man ville prøve at overtale lodsejerne til accept af projektet. 


