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Skov- & Naturstyrelsen 
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J.nr.  SNS-4332-00353 
Ref. mogli 

   
    
   
  

Den 2. april 2009 
 
 
 
 
 
 
Indsatsområde Isefjord. 
Tempelkrog 
Referat af følgegruppemøde nr. 2 
 
 
Afholdt: Onsdag den 19. marts 2009 på Langtved Færgekro 
 
Deltagere: 

Arne Jørgensen SNS Vestsjælland 
Michael Hansen Lodsejer 
Kristjan Thomassen Lodsejer 
Viggo Christensen Lodsejer  
Knud Nielsen Dansk Sportsfiskerforbund 
Per Clausen  Danmarks Jægerforbund 
Rune Hylby  Tuse Å´s Ørredsammenslutning 
Holger Christensen Friluftsrådet  

 Pelle Andersen-Harild Dansk Ornitologisk Forening 
 Lars Palle  Holbæk Å-laug 
 Søren Christiansen Landboforeningen Gefion 
 Eskild Lund  Lejre Kommune 
 Morten Holme Holbæk Kommune 
 Michael Andersen Holbæk Kommune 
 Sara Christoffersen Holbæk Kommune 
 Peer Skaarup SNS, Nordsjælland 

Ida Dahl-Nielsen SNS, Nordsjælland 
Mogens Lindhardtsen SNS, Nordsjælland 
 

Referent: Mogens Lindhardtsen 
 
 

Dagsorden: 
 
1. Præsentation og kommentarer til referat 
2. Projektstatus 
 - Strategi for en mulig gennemførelse 
 - Tidsplan 
 - Lodsejerforhandling om opkøb af puljejord 
3. Opdatering af ejendomsmæssig forundersøgelse 
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4. Forslag til kommende møder/arrangementer 

- Lodsejermøde 
- Tur til Løvenborg for lodsejere og følgegruppe 

 - Ture til Løvenborg for alle (i samarbejde m. grønne org.) 
5. Diskussion 
6. Eventuelt  

 
 
Ad. 1. AJ bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. 
  
 KT ønskede at følge op på kommissoriet for følgegruppen om-

kring lodsejerrepræsentanternes rolle hvad angår information 
af de øvrige lodsejere.  

 
 Det besluttedes at information af lodsejerne først og fremmest 

varetages af projektlederen og at referater fra følgegruppemø-
der, udover anbringelse på hjemmesiden, fremover også ud-
sendes med brev til lodsejerne. PS pointerede at lodsejerre-
præsentanterne ofte kan viderebringe værdifulde tilkendegi-
velser fra baglandet til følgegruppen. 

  
 
Ad. 2. PS gav en status for projektet. SNS forfølger den strategi for 

en mulig gennemførelse der blev anbefalet af FødevareEr-
hverv i den ejendomsmæssige forundersøgelse. AJ og PS har 
besøgt 3 lodsejere som muligvis er interesserede i at sælge 
jord. Det vil være ønskeligt, med anbefaling i forundersøgel-
sen, at erhverve 40 ha puljejord før igangsættelse af en jord-
fordeling. Projektet har netop i dag fået grønt lys fra ledelsen i 
SNS til at gå videre med opkøb. Prisen skal godkendes af 
SKAT og køb over 5 mill. kr. endvidere af folketingets finans-
udvalg. 

 
 KT spurgte om erstatninger bliver skattepligtige eller ej. PS 

svarede, at vi har spurgt SKAT om et bindende svar. Efter fo-
relæggelse for Skatterådet er svaret, at erstatningerne er skat-
tepligtige efter ejendomsavancebeskatningsloven. 

 
 SC anbefalede hver enkelt lodsejer at tage kontakt til sin regn-

skabskonsulent eller revisor og få regnet økonomien i erstat-
ningstilbud igennem, når den tid kommer og lade skatteforhol-
det indgå i sine overvejelser. Skatteforhold er meget forskelli-
ge fra bedrift til bedrift og kan kun afklares med hver enkelt re-
visor. 

 
 KT tilkendegav at nogle ejere i området var utilfredse med at 

de tilbudte priser tilsyneladende vurderes at være faldende 
pga. lavkonjunkturen. PS svarede at vi er nødt til at skele til 
markedsprisen, men vil tro at ejerne står relativt godt, fordi den 
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ejendomsmæssige forundersøgelse anslog et gennemsnitligt 
prisniveau på toppen af højkonjunkturen.  

 
  
Ad. 3. VC spurgte hvornår der bliver lavet ejendomsmæssig forun-

dersøgelse i Kragemosen. PS svarede at det enkleste er at 
Kragemosen indgår i jordfordelingssagen og så vil hver enkelt 
ejendom blive behandlet grundigt i forbindelse hermed. 

 
 VC spurgte endvidere hvad man gør hvis der bliver vådere 

end beskrevet. PS svarede at SNS er erstatningspligtige for de 
tab vi påfører jordejerne med projektet. 

 
 MH anbefalede at man registrerer vandspejlspåvirkningen i 

Kragemosen med sætning af pejlerør som tidligere drøftet. KT 
tilføjede at man burde sætte pejlerør om hele projektområdet. 

 
 PS svarede at det vil blive taget op i næste fase – dvs. i for-

bindelse med detailprojekteringen. Indtil nu har processen gå-
et på at få grønt lys til at kunne gå videre. 

 
  
Ad. 4. Der var enighed om at afholde et lodsejermøde snarest, idet 

lodsejerrepræsentanterne tilkendegav at ønsket om mere in-
formation er stort blandt lodsejerne. PS tilkendegav at man 
blandt andet vil sørge for, at FødevareErhvervs konsulent vil 
fortælle om proceduren og fordelene ved jordfordeling, som 
har været benyttet med stor succes i flere gennemførte våd-
områdeprojekter landet over. 

 
 Det besluttedes at arrangere en tur for lodsejere og følgegrup-

pe til Løvenborg Gods, hvor ejeren Christian Ahlefeldt vil være 
med til at fremvise det genoprettede vådområde som blev 
etableret i december 2008. 

 
 Der var ydermere tilslutning til at lave en tilsvarende tur for 

hele offentligheden i samarbejde med de grønne organisatio-
ner når publikumsfaciliteterne ved Løvenborg (bl.a. fugletårn) 
er etableret. 

  
  
Ad. 5. KT spurgte om projektet kan minimeres til den centrale og 

vådeste del af det skitserede projektområde. ML svarede at 
det taler for scenarie 2 i Orbicons projektforslag, hvor vådom-
rådet opstår alene ved afbrydning af pumpedrænet under mo-
torvejen og forlægning af Elverdams Å til dele af det gamle 
åleje. Derudover bliver det terrænhøjderne i forhold til vådom-
rådets vandspejl der afgør hvilke arealer der bliver vådere. 
Man kan ikke tage enkeltområder indenfor det påvirkede areal 
ud af dette. 
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 PAH tilkendegav at for DOF er udgangspunktet maksimal na-

tur og miljøeffekt og at DOF går ind for at projektet bliver så 
stort som muligt. 

 
 PC tilkendegav at Jægerforbundet gerne ser et projekt realise-

ret, men at det er vigtigt, at lodsejerne også er tilfredse. 
 
 VC mente at jagten vil blive dårligere for nogle arter hvis vi 

laver projektet.  
 
 RH tilkendegav at TØS ser positivt på projektet, men ser nø-

digt at nedtrækkende ørredsmolt dør i en ny sø. 
 
 LP tilkendegav at man i Holbæk Å-laug først og fremmest er 

interesserede i at kunne komme af med vandet fra deres 
dræn, men ellers er positive. 

 
 
Ad. 6. Intet at bemærke. 

 
 


