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Indsatsområde Isefjord. 
Tempelkrog  
Referat af lodsejermøde nr. 3 
 
 
Afholdt: Mandag den 18. maj 2009 på Elverdamskroen 
 
Deltagere: Arne Jørgensen, (AJ)  SNS, Vestsjælland 

Peer Skaarup, (PS)  SNS, Nordsjælland 
Mogens Lindhardtsen (ML) SNS, Nordsjælland 
Morten Holme, (MOHO)  Holbæk Kommune 
Michael Møller Andersen (MMA) Holbæk Kommune 
Eskild Lund, (EL)  Lejre Kommune 
Erik Blegmand (EB)  Landbofor. Gefion 
Hans Lausten Hansen (HLH) FødevareErhverv

 Michael Hansen, (MH) 
Viggo Christensen, (VC) 
Ole Olsen, (OO) 
Kristjan Thomassen, (KT) 
Karsten Højholdt, (KH) 
Karen Nielsen (KN) 
Erik Damgaard Nielsen, (EDN) 
Erik Svane, (ES) 
Lissi Svane (LS)  
Svend Arild Nielsen (SAN) 
Ellen Arild Nielsen (EAN) 
Martin Christensen (MC) 
Bjarne Christensen (BC) 
Martin Sortkilde Knudsen (MSK) 
Erik Sommer (ES) 

Referent: Mogens Lindhardtsen 
 
Dagsorden:  
 

1. Velkomst og ordstyrer 
v/ Arne Jørgensen, skovrider i Skov- & Naturstyrelsen Vestsjælland 
 

2. Status for projektet 
v/ Peer Skaarup, projektleder i Skov- & Naturstyrelsen Nordsjælland 
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3. Jordfordeling – hvad er det? 
v/ Hans Lausten Hansen, FødevareErhverv 

4. Spørgsmål og svar 
 

5. Opsamling – og den videre proces 
 

 
Ad. 1. Skovrider Arne Jørgensen, Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland, 

bød velkommen og præsenterede aftenens program. Mødet er først 
og fremmest kommet i stand på baggrund af ønsker blandt lodseje-
re og følgegruppe om mere orientering til den samlede lodsejer-
kreds. Forud for mødet i aften har der har været holdt møde blandt 
en del lodsejere hvor der i fællesskab er formuleret 16 spørgsmål 
som er sendt til Skov- og Naturstyrelsen (SNS) den 14. maj. De vil 
blive besvaret. Et andet formål med mødet er orientering om, hvad 
en jordfordeling er. Dette vil H. Lausten Hansen fra FødevareEr-
hverv redegøre for.  

 
  
Ad. 2. Peer Skaarup orienterede om status for projektet. På bag-

grund af den tekniske og biologiske forundersøgelse, som Or-
bicon har udarbejdet, har FødevareErhverv gennemført en 
ejendomsmæssig forundersøgelse som blandt andet konklu-
derede, at hvis der skulle være mulighed for at gennemføre 
projektet, skulle der tilvejebringes ca. 40 ha erstatningsjord og 
gennemføres en jordfordeling. Der er ikke 40 ha i hus endnu, 
men der er forhandlinger i gang. Købspriser skal godkendes af 
SKAT hvilket er sket. Ved ejendomskøb over 5 mill kr. skal fol-
ketingets finansudvalg endvidere godkende handlen. Det for-
ventes at en jordfordeling vil kunne forløbe fra august i år til 
august næste år. Først på dette tidspunkt ved man endeligt 
om projektet falder helt på plads 

 
  
Ad 3.  H. Lausten Hansen, Direktoratet for FødevareErhverv oriente-

rede om, hvad en jordfordeling er. Jordfordeling har vist sig at 
være et fremragende værktøj i den slags projekter, hvor man 
på en meget ubureaukratisk måde kommer igennem, så de 
enkelte lodsejere kommer ud af det med tilfredshed og ofte en 
bedre arrondering af deres arealer. Ved jordfordelingen indgås 
aftaler på ét enkelt skema for hver involveret lodsejer. På ske-
maet nedskrives alle aftaler, og ved en given skæringsdato 
f.eks. 1. september 2010 gennemføres alle hand-
ler/byttehandler. Først bagefter sker tinglysning mv. Der er in-
gen udgifter for den enkelte lodsejer til tinglysning, ejendoms-
mægler og landinspektør.  

 
Der kan også gennemføres handler i forbindelse med en jordforde-
ling. Her skal der ikke ske godkendelse af SKAT. Der kan i jordfor-
delingen også indgå jord udenfor projektområdet som kan indgå 
som puljejord og befordre projektgennemførelsen.  
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Lodsejerudvalg 
I forbindelse med en jordfordeling nedsættes der et lodsejerudvalg, 
som består af udpegede lodsejere i området samt nogle landbrugs-
konsulenter. Lodsejerudvalget fastsætter de forskellige jordes byt-
teværdi således, at den bedste jord fastsættes til en takst 100.  
 
Der blev spurgt om, hvad der sker hvis man er uenig i lodsejerud-
valgets takst for ens jord. Lausten svarede, at så kan man sige nej 
til at sælge og betonede stærkt at man ikke skal være nervøs for 
processen. Den er meget åben og kræver enighed og accept. 
 
Støtteordninger 
Foreligger der MVJ-ordninger på et areal eller andre forhold, indgår 
det i takseringen af arealet.  
Det er muligt at opnå enkeltbetalingstilskud på arealerne efter gen-
nemførelsen af projektet hvis der kan tages slæt, eller hvis der kan 
afgræsses i minimum 3 måneder jf. reglerne for ordningerne. 
 
Lausten har været involveret i gennemførelse af en lang række 
jordfordelinger primært i Jylland og på Fyn. Det er et succeskriteri-
um for jordfordelingen, at den kan gennemføres til alles tilfredshed, 
og der er meget gode erfaringer for, at det kan lade sig gøre, oply-
ste Lausten. 

 
 
Ad. 4. Erik Blegmand, Gefion, har sammen med en lodsejere i pro-

jektområdet samlet en række spørgsmål. Peer Skaarup tilken-
degav at SNS finder det fint, at man har formuleret konkrete 
spørgsmål på denne måde og at svarene formentligt vil give 
afklaring på mange spørgsmål af både generel og specifik ka-
rakter. Spørgsmål og svar blev omdelt til de tilstedeværende 
og gennemgået. PS pointerede at svarene ikke er kontrolleret 
juridisk, men er vores bedste bud. 

 
Svar på spørgsmål fra lodsejerne af 14. maj 2009 
 
Spørgsmål Svar Bem. 
1. Hvis man afgiver jord, 
skal det minimum være 
til den pris, der var gæl-
dende da SNS kom med 
det oprindelige tilbud. 
Det oprindelige tilbud 
blev den 12. juni 2008 
på Elverdamskroen op-
lyst til at være ca. 
200.000 kr/hektar 

DFFE vurderede i sin ejen-
domsmæssige forundersøgel-
se at pris-niveauet for om-
driftsjord var 200.000 kr/ha i 
juni 2008. Dette var ikke et 
købstilbud fra SNS. SNS kan 
købe jord til markedspris, og 
købsprisen skal godkendes af 
SKAT. 

SNS = Skov & 
Naturstyrelsen 
DFFE = Direk-
toratet for Fø-
devareErhverv 
(Fødevare-
ministeriet) 

2. Hvis man skal have 
erstatningsjord, kan man 
så beholde sit oprindeli-
ge, men fremover våde 
areal, uden at skulle til-

Ifm. jordfordeling fastsættes 
værdien af alle arealer før og 
efter gennemførelse af projek-
tet, og der udbetales erstat-
ning for værdiforringelsen. 
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bagekøbe dette?  
Det bliver en omkostning 
for lodsejerne at pleje de 
fremtidige arealer, derfor 
er det ikke rimeligt at 
lodsejerne modregnes 
værdien af de nye area-
ler.  

Restværdien skal modregnes i 
værdien af erstatningsjorden.  
Der kan fortsat oppebæres 
tilskud fra gældende land-
brugsstøtteordninger. Derud-
over kan SNS f.eks. tilbyde 
førstegangsudgifter til hegning 
af arealet ved ønske om 
græsning. 

3. Kan det sikres, at 
vandstanden i Kragemo-
sen ikke øges? Vil SNS i 
så fald acceptere, at 
Kragemosen holdes 
uden for projektet? 

Nej, det kan ikke sikres. Orbi-
con har vurderet, at vandstan-
den i Elverdamsåen og Amts-
skelgrøften ved Kragemosen 
vil blive højere.  
Dette kan påvirke Kragemo-
sen. 

 

4. Der er tale om et re-
guleringsprojekt i forhold 
til Vandløbsloven, hvortil 
der kan eksproprieres. 
Kan SNS bekræfte, at 
erstatninger er skattefrie, 
da projektet foregår un-
der ekspropriationslig-
nende vilkår? 

Nej. SNS har spurgt SKAT, 
der for en konkret ejendom 
har vurderet at erstatningerne 
er skattepligtige efter ejen-
domsavancebeskatningslo-
ven. SNS vil dog opfordre hver 
enkelt lodsejer til at kontakte 
SKAT omkring egne forhold. 

Der kan mulig-
vis ske mod-
regning af pri-
sen for egen 
jord og erstat-
ningsjord, så 
kun forskellen 
beskattes? 

5. Hvis reglerne om er-
statning på ekspropriati-
onslignende vilkår ænd-
res inden projektet er 
gennemført, kan SNS så 
sikre, at erstatninger vil 
blive udbetalt efter de nu 
gældende regler? 

SNS har ikke kendskab til, at 
der findes regler om erstatning 
på ekspropriationslignende 
vilkår. Som udgangspunkt 
forventer SNS, at der skal be-
tales skat af erstatningerne. 
SNS er dog ikke myndighed i 
forhold til skatteforhold. Det er 
alene et forhold mellem den 
enkelte lodsejer og SKAT. 

Har der tidlige-
re været regler 
herom? 

6. Da der er generel 
utryghed og undren over 
for de fra fly målte høj-
dekurver foreslår lods-
ejerne, at SNS bekoster 
en opmåling foretaget af 
en landmåler. Vil SNS 
bekoste en ekstra opmå-
ling af landmåler og i 
samarbejde med lods-
ejerne opmåle udvalgte 
lokaliteter? 

SNS’ rådgiver Orbicon har 
verificeret højdemodellen på 
en række kontrolpunkter, og 
fundet god overensstemmel-
se. SNS vil dog gerne bekoste 
kontrolopmålinger af enkelte 
konkrete og udvalgte punkter i 
samarbejde med lodsejerne. 

 

7. Vil SNS snarest muligt 
etablere pejlebrønde 
rundt om hele projektom-
rådet, dels i umiddelbar 
nærhed af området, dels 

Ja, SNS vil i samarbejde med 
Orbicon komme med et oplæg 
til etablering af overvågnings-
pejlinger på udvalgte lokalite-
ter. Pejlerørene kan etableres 

Orbicons tilbud 
på 5-7 pejlerør 
med data-
opsamling i 2 
år i Kragemo-
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i kote +1,0 og +1,5 i for-
hold til det definerede 
vandspejl? Og i så fald 
hvornår? 

så snart vi har omfang og 
budget på plads. 

sen er på 
77.000 kr. 

8. Det forlanges, at SNS 
garanterer, at man i prin-
cippet for tid og evighed 
kan få skader udbedret 
af SNS, såfremt man 
både inden for og i rand-
området op til de våde 
arealer får afvandings-
problemer forårsaget af 
projektet. 

Ja, hvis SNS har handlet an-
svarspådragende. Efter reg-
lerne i alm. lovgivning. 

Krav! 

9. Vil SNS i princippet for 
tid og evighed betale 
ydelser til pumpelaget til 
pumpelaget svarende til 
de andele, som fremover 
er våde arealer? 

Pumpelagets vedtægter skal 
revideres i forbindelse med 
projektet. Det forventes, at 
ejerne af de oversvømmede 
arealer fortsat skal betale bi-
drag til pumpelaget for over-
svømmelsessikring (vedlige-
holdelse af diget) men ikke 
længere skal betale udgifter 
for tørholdelse af arealet 
(pumpeudgifter). 

Ændringerne 
skal behandles 
efter vandløbs-
loven af kom-
munerne, der 
er ansvarlige 
for revision af 
vedtægterne 
for pumpela-
get. 

10. Hvis man vælger at 
ekspropriere, efter hvilke 
principper vil man så 
gøre det? Er det størrel-
sen af det frivillige areal i 
forhold til det ufrivillige 
areal eller er det antallet 
af frivillige lodsejere i 
forhold til antallet af ufri-
villige lodsejere der er 
afgørende? 

SNS håber at kunne gennem-
føre projektet ved frivillighed, 
mod erstatning. 
SNS bekendt findes der ikke 
principper eller kriterier for 
ekspropriation. Det er en poli-
tisk vurdering, om det skal 
ske.  

 

11. Hvilke krav stilles der 
til fremtidig pleje af hen-
holdsvis de tørre og de 
våde arealer? 

Krav om ikke at gødske, sprøj-
te, dræne, jordbehandle eller 
tilskudsfodre på arealerne. 
Ønske om mest mulig lysåben 
natur (græsning) evt. med lidt 
krat. Der kan f.eks. aftales at 
arealet førstegangshegnes af 
SNS mod aftale om græsning i 
10 år (som Løvenborg) 

 

12. Hvordan bliver det 
nye vandløb vedligeholdt 
i forhold til bundkote og 
oprensning samt grøde-
skæring? 

I detailprojektet fastlægges det 
nye vandløbs skikkelse dvs. 
trace, dimensioner og bundko-
ter, og der stilles forslag til 
bestemmelser om den fremti-
dige grødeskæring og oprens-
ning af vandløbet. Når projek-

Projektet skal 
godkendes 
efter vandløbs-
loven af kom-
munerne. 
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tet er godkendt, gælder de nye 
dimensioner og koter. Det er 
kommunernes opgave at ud-
arbejde vandløbsregulativ 
med de nye stationeringer, 
dimensioner og koter samt 
bestemmelser om vedlige-
holdelsen. Og kommunerne er 
ansvarlige for at vedligeholde 
vandløbet i overensstemmelse 
hermed. 

13. Kan arealer efter 
projektets gennemførel-
se sælges frit? Kan 
fremtidige våde arealer 
f.eks. sælges til en ikke 
jordbruger? 

Nej. Der vil fortsat være land-
brugspligt på arealerne og 
Landbrugslovens bestemmel-
ser er gældende. 

 

14. Betaler SNS for bi-
sidder ved de kommen-
de forhandlinger? 

Nej  

15. Fra hvilket årstal 
stammer de vandanaly-
ser, som er basis for 
projektet? Der er sket 
mange opstramninger i 
forhold til landbrugets 
anvendelse af kvælstof i 
de seneste år. Er van-
danalyserne repræsen-
tative for tilstanden i 
2009? 

Orbicon har beregnet kvæl-
stofbelastningen af vådområ-
det med baggrund 
i stoftransportmålinger fra 
overvågningsstationen i Elver-
damså ved Kragebro fra årene 
1998-2006. 

 

16. Er det en mulighed 
at lodsejere overdrager 
pasningen af de våde 
enge til Skov- og Natur-
styrelsen og i givet fald 
til hvilken årlig pris? 

Nej, SNS har ikke hjemmel til 
pleje af privatejede arealer, da 
dette ville være konkurrence-
forvridende. 

 

 
  Af den efterfølgende diskussion kan nævnes: 
 
 Frivillighed - ekspropriation 
 Der blev spurgt til, hvorvidt der eventuelt vil ske ekspropriati-

on, hvis nogle lodsejere ikke ønsker at indgå i projektet. PS 
oplyste at Miljøministeren lægger vægt på at projektet kan 
gennemføres ved frivillige aftaler mod erstatning. Der findes 
dog lovhjemmel til at ekspropriere til sådanne vådområder, 
men om der eventuelt vil blive gjort brug af denne mulighed, vil 
først blive afgjort, når resultatet af en mulig jordfordeling fore-
ligger. Det blev endvidere spurgt om man, hvis en enkelt bliver 
eksproprieret, efterfølgende vil regulere de frivillige erstatnin-
ger til samme niveau. PS svarede, at det vil man ikke. 
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 Skat af erstatninger  
 PS har som nævnt forespurgt SKAT om erstatninger er skatte-

frie med udgangspunkt i et konkret eksempel og fået Skatte-
rådets svar som beskrevet. KT spurgte om det er muligt at 
spørge SKAT om yderligere 3 eksempler. PS afviste dette. Vi 
har ikke grund til at kunne forvente andet end at erstatninger-
ne er skattepligtige. Lausten tilføjede, at det vil være spild af 
tid. Der er lavet 10.000 ha vådområder i de seneste år og der 
er ikke givet skattefrihed. Man kan placere pengene i ny jord, 
nyt tag på stalden, eller ratepension og undgå skat, - eller hæ-
ve pengene og betale skat. 

 
 Pumpelaget 
 Det blev fremført, at det kunne blive en ekstra byrde for de 

tilbageværende parter i pumpelaget, når parter i vådområde-
projektet trækkes ud. Det blev diskuteret om parter opstrøms 
for motorvejen har gavn af diget når de ikke længere bliver del 
af tørholdelsen ved pumpning. Den nye partsfordeling vil blive 
fastlagt i forbindelse med vandløbsreguleringssagen efter 
vandløbslovens bestemmelser. Eventuelle erstatninger og 
kompensationer skal afgøres efter samme regler. MH tilken-
degav, at det er vigtigt at alle er glade og ikke påføres ulem-
per, - også udenfor projektområdet. 

 
 Kontrolopmålinger og pejlerør 
 Højdemodellen er verificeret af Orbicon med en række kon-

trolopmålinger og der er fundet god overensstemmelse. Der 
blev givet tilsagn om, at der kan foretages enkelte ekstra kon-
trolnivellementer på udvalgte vigtige steder for evt. fejl, hvor 
disse vil have stor betydning. Der vil endvidere blive etableret 
et antal pejlerør hvor der er tvivl om projektets påvirknings-
grænse. Orbicon udarbejder et oplæg, som udsendes til lods-
ejerne til kommentering. Kommenteringen kan måske sam-
tænkes med ønsker om eventuelle kontrolmålinger af højde-
modellen. 

 
  
Ad 5. PS opsamlede mødet og redegjorde for det videre forløb. 
 

Det forventes, at der inden for meget kort tid gives den endelige be-
villing og godkendelse til igangsætning af jordfordeling, opkøb af 
puljejord og igangsætning af detailprojektering. 
 

 Pejlerør etableres snarest. 
  
 AJ: Takkede for deltagelsen. 


