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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 Folketingets Miljø og Planlægningsudvalg, samt Miljøministeren og Kulturministeren. 
Derudover er en tilsvarende mail modtaget fra Kjeld Braun. 



 2

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. 
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 drøftelse. 
 
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 rapporten. 
 
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. 
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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 følgegruppen 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 formulerer 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: 
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 indarbejdet 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 kommer til overfladen. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3. Den tekniske rapport – den nye vision, debat og fortsættelse af sidste møde. 
Færdig sammendrag 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. 
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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. 
 
Kjeld Hansen. På sidste møde blev kommunernes repræsentant, Kjeld Brauns, rolle og 
undertegnedes rolle som repræsentant for amtet, drøftet. I den forbindelse har jeg forelagt 
spørgsmålet for forvaltningen i amtet, og tilbagemeldingen 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. 
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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 projektet/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 kommer. 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. 
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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.  
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 rapporten, 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 forventning om fortrolighed, blandt andet om økonomiske forhold m.v. Det er 
problematisk at videregive sådanne oplysninger. 
  
Ad dagsordenens pkt. 6. Godkendelse af referat af mødet den 10. august. 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt 
Intet. 


