Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen

Situationsanalyse for den østlige del af Åmosen
Udgangspunktet for Foreningens deltagelse i følgegruppen til forprojekteringen for
naturgenopretning i Åmosen er, at Foreningen støtter naturgenopretning i alle dele af Åmosen, så
længe denne ikke medfører en øget vandstand i de naturlige spredningskorridorer og den mosaik af
varierende biotoper, der findes i den østlige del af Åmosen.
Der er stor skepsis blandt lodsejerne mht. Skov- og Naturstyrelsens forprojektering og dens
konsekvenser for vores fremtid. Vi håber, ved vor deltagelse i denne følgegruppe og de fra vores
side fremførte argumenter, at alle involverede forstår, hvorfor vi har denne skepsis, men også at vi
gerne går i en dialog, som forhåbentlig kan udmønte sig i et naturgenopretningsprojekt, som alle
kan bakke op om - også Miljøministeren.
Der kan konstateres stort personsammenfald igennem alle de rapporter, analyser og konklusioner
der er lavet omkring denne forprojektering og andre projekter om vandstandshævning i Åmosen.
Det er svært ikke at få den mistanke, at diverse rapporter om området har haft et betragteligt bias,
når man ser på forfatterne og kilderne og opdager, at det er de samme mennesker, i forskellige roller
og med forskellige kasketter, som igen og igen – gennem årtier - plæderer for en
vandstandshævning. Medlemmerne af både følge- og styregruppe i denne forprojektering er ingen
undtagelse fra dette!
Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen ser frem til resultatet af Skov- og
naturstyrelsens forprojekterings uvildige undersøgelser af området, dets flora og fauna og dets
naturmæssige tilstand d.d.
Foreningen har dårlige erfaringer med, at lodsejernes blotte tilstedeværelse betragtes som en accept
af et projekt - på trods af de tilbagemeldinger/indvendinger vi måtte have givet. Vi vil derfor
pointere, at vor deltagelse i følgegruppen ikke ændrer på, at Foreningen og 123 lodsejere er imod
endnu en vandstandshævning i den østlige del af Åmosen!
Foreningens arbejde i følgegruppen til Skov- og Naturstyrelsens forprojektering vil sigte mod, at
Åmosen får mest mulig natur for naturgenopretningsmidlerne, i første omgang de 20 millioner der
af Miljøministeren er allokeret til Åmose-området, på længere sigt en endnu større andel af ”miljømilliarden”.

Vi foretrækker det levende og fremtiden frem for det døde og fortiden!
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Naturen
Når der tales om ”naturgenopretning” i den østlige del af Åmosen, lader deltagerne i, og fortalerne
for, både de tidligere projekter og den nuværende forprojektering til at tro, at naturgenopretning kun
er vandstandshævning. Det er ikke korrekt!
Ifølge „kriteriepapiret“ fra 1998 skal naturgenopretning bidrage til at;
 opfylde Danmarks forpligtelser i biodiversitetskonventionen om at genskabe levesteder for
flora og fauna
 forbedre naturkvaliteten i EF-fuglebeskyttelsesområder, især prioriterede arter og trækfugle
 beskytte og fremme naturtyper eller arter i EF-habitat områder
 reducere vandmiljøets belastning med næringsstoffer ved retablering af vådområder og
beskyttelse af grundvand (VMP I fra 1987 og VMP II fra 1998)
 indfri målene i naturskovstrategien for urørt skov, naturskov og anvendelsen af gamle
driftsformer.
Naturen i den østlige del af Åmosen er rig og varieret og spænder fra intensivt dyrkede
landbrugsarealer til uigennemtrængelige naturskove af nærmest urskovsagtig karakter. Alle disse
biotoper bindes sammen af vand i form af søer, åer, grøfter, overdrev, fugtige enge, moseområder
og rørskove. Denne mosaik af biotoper giver flora og fauna, såvel rødlistet, truet og fredet som helt
almindelig, mulighed for ikke alene at trives i området, men også bruge området som
spredningskorridor til andre områder.
En stor del af området er EU-habitatområde og Danmark er således forpligtiget til ikke bare at
bevare området for habitatarterne, men også forbedre de forskellige arters vilkår. En
gennemgribende ændring som vandstandshævningen og vådgøringen skitseret i ”Vestsjællands
Grønne Hjerte” vil uden tvivl forbedre vilkårene for enkelte arter, specielt ikke-truede vadefugle,
men forringe eller udrydde levestederne for mange flere, heriblandt såvel fredede, truede og
rødlistede arter, som nogle af habitatarterne.
Ifølge habitatdirektivet og beskrivelser i miljømålsloven, skal der, for habitatområders
vedkommende, laves basisanalyser og prioritering af forvaltningsindsats, mål og effekt, foruden at
der skal laves metodebeskrivelser og beskrivelser af, hvilke forvaltningsmæssige tiltag der skal
tages i brug, inden der kan ændres på forholdene i et habitatområde.
Foreningen glæder sig til at se disse nye analyser og beskrivelser, så vi kan få bekræftet, hvad vi
allerede ser på vores ejendomme. Indtil nu er det eneste, der er lavet af undersøgelser i Skov- og
Naturstyrelsens forprojektering, en optimistisk, profetisk samfundsøkonomisk analyse!
I et uddrag fra specialerapport udarbejdet af Søren Krag, Samrådsformand DN Vestsjællands Amt,
beskrives Garbølle Nørremose i den østlige del af Åmosen.
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Efter at Søren Krag, inviteret af lodsejerne, havde besigtiget området, skrev han til styregruppen for
Naturpark Åmosen-Tissøe:
” Til Henning Fougt.
Til din orientering kan jeg oplyse dig om at jeg i dag har været ude og besigtige noget af området i
Garbølle Nørremose sammen med lodsejer Torben Møller Nielsen, og jeg må klart konstatere at jeg
udmærket forstår deres bekymring for yderligere hævninger af vandstanden på deres del af
arealerne som det er foreslået i rapporten Vestsjællands grønne hjerte. Rent ud sagt vil det sætte
flere af ejendommene under vand og store biologiske værdier gå tabt. Jeg er af den opfattelse at det
som bliver foreslået i denne rapport rent faktisk er sket. Højst sandsynlig fordi drænene er ved at
bryde sammen. Området er i dag en mosaik af vandhuller, søer, fugtige områder bevokset med pil
og birk og rørsump foruden flere mindre åbne arealer. Flere af arealerne havde nærmest præg af at
være urskov. Hertil kommer flere mindre skovarealer.
Hvordan vi håndterer denne situation skal jeg ikke kunne afgøre, men jeg formoder at det mere er
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en sag for teknikergruppen end styringsgruppen, men der er ingen tvivl om for mig at der inden
man går i gang bør laves fornyede undersøgelser af området med henblik på at vurdere hvad der
skal foretages i netop denne del af projektområdet.”
Foreningen og lodsejerne regner med, at Skov- og Naturstyrelsens forprojektering vil inkludere de
ovenfor efterlyste og nødvendige nye undersøgelser af floraen og faunaen i den østlige del af
Åmosen. Uden disse er det umuligt at vide, hvor mange - og hvilke - arter man ofrer ved en evt.
vandstandshævning, og derfor yderst uansvarligt overfor både naturen og vore efterkommere.
Åmose Å er udpeget som laksevand. Vestsjællands Amt har derfor for nylig gennemført en stor
forbedring af Åmose Å i den østlige del med gydebanker osv. Et tidligere forslag fra Skov- og
Naturstyrelsen om vandstandshævning er blevet forkastet af denne årsag (smolt-problematikken),
og heller ikke i Skov- og Naturstyrelsens forprojektering fremkommer der kvalificerede
løsningsforslag på dette problem.
I 1993 blev et 230 hektar stort område i den østlige del af Åmosen fredet af arkæologiske hensyn.
Det var - og er - Danmarks største, arkæologisk begrundede fredning!
I de forløbne 13 år har lodsejere og brugere i den østlige del af Åmosen set hvordan fredningen og
vandstandshævningen i dette område er blevet gennemført, og hvilke konsekvenser det har haft for
naturen i og omkring området.
Det 230 hektar store område fremtræder i dag som et fuldstændigt uplejet areal med en vintersø, der
afløses af sort, sprukken slam om sommeren, og bevokset af rør, pil og, væsentligst, 1½-2 meter
høje brændenælder og tidsler, og er, for de fleste arter, at ligne med en ørken.
Såvel biotop, oplevelsesværdi, udseende, pasning, skiltning og adgangsveje er af nærmest grinagtig
ringe kvalitet!
Vintersøen tiltrækker en del almindelige vadefugle, men kun en brøkdel af den mængde de dyrkede,
vinteroversvømmede områder andre steder i den østlige del af Åmosen tiltrækker. På de dyrkede
områder udenfor det fredede areal kan vadefuglene nemlig fouragere, det kan de ikke i
brændenælde-, tidsel-, rør- og pileskoven på det fredede areal!
Problemerne omkring pasningen af de fredede områder er der heller ingen afklaring på i Skov- og
Naturstyrelsens forprojektering, idet maskiner ikke kan bruges, da jorden er for blød. Husdyr kan
heller ikke bruges, da det vil være dyre-etisk uforsvarligt at sætte f.eks. kvæg ud på så blød jord.
Er der virkelig økonomi hos Miljøministeriet til i al evighed at pleje områderne pr. håndkraft? I så
fald, hvorfor er nogle af disse midler ikke anvendt på pleje og drift af det nuværende fredede
område i de forløbne 13 år?
Af den samfundsøkonomiske analyse fremgår det, at der regnes med, at der skal bruges et beløb på
kr. 141.500,- om året i pasning og drift. Dette beløb ville ikke engang være nok til at passe det
nuværende fredede areal, endsige et område der er 7-8 gange større!
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Eller forventer man, at byrden ved drift og pleje af arealerne ved håndkraft skal lægges hos
lodsejerne og hvad skulle incitamentet for dem i så fald være?
Den vandstandshævning fredningsprojektet i 1993 medførte udenfor det fredede område, er der
aldrig blevet givet erstatning for. Bevisbyrden påhviler lodsejerne, idet de får at vide af amtet, at
den øgede vandstand på deres ejendom skyldes, at jorden satte sig, besynderligt nok samtidigt med
at vandstanden blev hævet på det fredede område. Af Vestsjællands Grønne Hjerte fremgår det, at
selvom amtet ikke kan ophæve dræningen, så kan de forhindre, at den virker, ved at minimere eller
undlade pasning af vandløbene. Denne måde at ”pleje” åer og vandløb på, har lodsejerne i den
østlige del af Åmosen haft fornøjelsen af de sidste år, med tilgroede, ildelugtende og stillestående
åer og vandløb, uden afvandingseffekt til følge.
Hvordan har Skov- og Naturstyrelsen tænkt sig at forholde sig til lodsejere udenfor projektområdet
der, utilsigtet, bliver berørt af en evt. vandstandshævning? På samme måde?

Kulturarven
Det centrale omdrejningspunkt for såvel denne forprojektering, som tidligere
vandstandshævningsprojekter i Åmosen, er bevarelse af en kulturarv, man mener findes i området.
Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af Åmosen tager skarpt afstand fra at man, på
naturens bekostning, bruger naturgenopretningsmidler til yderligere arkæologisk fredning i
området.
Åmosen omtales i diverse projektforslag bl.a. således;

Det kan derfor undre at Åmosen, når den nu er så vigtig, ikke er nævnt i Kulturarvstyrelsens
resultatkontrakt 2004-2007.
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Ved søgning (1. februar 2006) kan man overhovedet ikke finde nogen henvisninger til Åmosen på
Kulturarvsstyrelsens hjemmeside;

Hvis Åmosen i kulturarvshenseende ikke er vigtig nok til, at Kulturarvsstyrelsen afsætter penge til,
beskæftiger sig med, eller endsige omtaler den, hvem er den så vigtig for? Så vigtig, at de
sparsomme midler til naturgenopretning skal (mis)bruges til yderligere arkæologisk fredning, på
trods af Miljøministerens udtrykkelige erklæring 20. januar 2005; (fra TV2-nyheder 27.1.05)
”20. januar garanterede miljøminister Connie Hedegaard (K) over for Ritzau, at pengene kun ville
gå til naturgenopretning og renere vandmiljø”
Hvis der, som spin-off effekt af Miljøministerens allokerede midler til naturgenopretningen, også
skal skabes bedre forhold for en evt. kulturarv i Åmosen, bør man se på hele Åmose Å området. De
røde pletter viser fundsteder;
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I den østlige del, har man, som tidligere beskrevet, allerede fredet 2,3 mill. kvm af arkæologiske
hensyn.
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I den vestlige del af Åmosen, bortset fra Halleby Å, er der ingen fredninger eller planer om
vandstandshævninger til bevarelse af en evt. kulturarv. Hvorfor er dette område ikke interessant for
forskellige projektmagere?
I Vestsjællands Grønne hjerte beskrives den vestlige del ellers som endog særdeles interessant i
arkæologisk henseende (side 15):

Store områder af den vestlige del af Åmosen har en natur, der ikke er nær så varieret som i den
østlige del. I den vestlige del er Åmose Å f.eks. rørlagt og virker som en effektiv spredningsbarriere
for odderen. Her kunne man med rette tale om naturgenopretning med spin-off effekt, der bevarer et
kulturarvsområde, som der ikke eksisterer en fredning for.
Ministeren kan, i dette spørgsmål, være væsentligt mere visionær end Kulturarvsstyrelsen og
diverse interesseorganisationer, ved at se på Åmosen som en helhed, og ikke udelukkende skele til
de personbestemte områder i den østlige del. Ikke desto mindre er det udelukkende den østlige del
af Åmosen, der er ”under angreb” i Skov- og Naturstyrelsens projekt. Hvorfor?
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Udgangspunktet for dette valg findes i Vestsjællands Grønne hjerte, men ikke forklaringen!

Er forklaringen mon, at arkæologernes tanker går på at få HELE Åmosen som deres legeplads?
”Først oversvømmer vi den østlige del, og så begynder vi at grave i den vestlige” – arkæolog og
medlem af styregruppen for forprojekteringen Anders Fischer udtalte dette på lodsejermødet den
12. januar 2006!
Et paradoks i den kulturarvsmæssige diskussion er, at en øget vandstand i den østlige del af Åmosen
væsentligst vil ramme områder, der ikke har stor kulturarvsmæssig værdi, men derimod har en
usædvanlig varieret og værdifuld natur, som vandstandshævningen vil ødelægge, f.eks. den tidligere
beskrevne Garbølle Nørremose.
Kortet nedenfor illustrerer, hvordan de arkæologiske fund væsentligst gøres langs Åmose Å, mens
fundstederne ganske kort fra åen ikke er flere end i resten af Vestsjællands Amt. Som det fremgår af
f.eks. Henning Matthisen og Henning Jensens rapport ”Bevaring i Åmosen – hvor vådt er vådt
nok?”, handler vandstandshævningen da heller ikke om at beskytte disse marginale fundsteder, men
om at hæve vandstanden yderligere i det allerede fredede område ved Kongemosen.
Der risikeres således flere vandstandshævninger, ad åre, når det måske viser sig at fundene i det
fredede område endnu engang er i fare!
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Desværre lader vand over fundene i det fredede område langs Åmose Å sig ikke uden tekniske
indgreb begrænse til de steder, dets tilstedeværelse er ønskværdig, men breder sig, ved de
forbundne kars princip, og ender i de lavest liggende områder, nogle gange endog meget langt fra
åen og fundstederne.

Ejendomme
Meget langt fra Åmose Å ligger Stenlilles nye rensningsanlæg. Det har kostet i omegnen af 200
millioner, og det har afløb til Sandlyng Å. En vandstandshævning, som beskrevet i Vestsjællands
Grønne Hjerte, kan tænkes i værste fald helt at forhindre afløbet fra rensningsanlægget. Ingen ved
det, ingen har undersøgt det, men som skatteborger i Stenlille Kommune må man formode, at
udgifter til rensningsanlægget i forbindelse med et projekt fra Skov- og Naturstyrelsen vil søges
erstattet af Miljøministeriet. Eller pålægges skatteborgerne i Stenlille Kommune disse udgifter?
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De fleste steder langs Åmose Å har beboerne trix-tanke. Allerede med den nuværende vandstand,
der blev væsentligt hævet i forbindelse med fredningen og vådgøringen i Kongemosen i 1993, kan
flere beboere ikke trække ud i toilettet om vinteren! Med en yderligere hævning af vandstanden vil
disse beboere, og sandsynligvis også mange flere, opleve at toilettet løber tilbage hele året. Den
eneste måde man kan løse dette problem på, er ved en gennemgående kloakering i hele området.
Der er tilsyneladende ikke afsat midler til løsningen af dette problem i Skov- og Naturstyrelsens
forprojektering, hvilket får Foreningen til at frygte, at enten kommunen og/eller lodsejerne bliver
pålagt den økonomiske byrde i forbindelse med en sådan kloakering.
Ældre beboere i Stenlille og Assentorp fortæller om dengang mange havde deres egen brønd og
boring, og hvor galt det gik i 60’erne efter området blev drænet, og mange af Stenlille bys brønde
gik tørre. Disse brønde er nu sløjfede, og de fleste i området er tilsluttet kommunalt vandværk. Nu
er der ikke længere brønde i området, men der er kældre, hvori man må formode at vandstanden
også hæves, langt udenfor projektområdet.
I det hele taget må man formode, at en betragtelig mængde lods- og husejere langt fra Åmose Å vil
blive berørt af en vandstandshævning. Skov- og Naturstyrelsen er i skrivende stund i færd med at
udføre de tekniske undersøgelser, der ligger i selve forprojekteringen, og mener at kunne forudsige
med stor nøjagtighed, hvilke lodsejere der vil blive berørt af en evt. vandstandshævning. Dette vil
sandsynligvis udvide antallet af lodsejere betragteligt, idet der på nuværende tidspunkter er
lodsejere, der er naboer til - og ligger betydeligt lavere - end de af Skov- og Naturstyrelsen
informerede lodsejere, og som ikke skønnes berørt jf. invitationen til informationsmødet den 12.
januar 2006! Dette er ikke taget i betragtning i den samfundsøkonomiske analyse, der lover, om
ikke guld og grønne skove, så en velstand og en beskæftigelse, der stiger i takt med vandet, og hvor
man udelukkende har taget udgangspunkt i det meget lille antal lodsejere, der hidtil er skønnet
berørt i de forskellige projektformuleringer.
De ældre beboere, der fortæller ovenstående, fortæller i øvrigt også, at de først for cirka 5 år siden
blev færdige med at betale for den omfattende dræning, man nu vil fjerne. Dræningen af Åmosen
var jo ikke en foræring. Lodsejerne har betalt den i dyre domme! De husker, hvor høj vandstanden
har været, udpeger hvilke huse, der vil blive ubeboelige og bekymrer sig om, hvad der vil ske, når
det nu viser sig, at vandstanden stiger mere end forventet, om der bliver etableret nogen
afværgeforanstaltninger f.eks. pumper, diger eller fjernelse af opstemningerne, og om der, i givet
fald, vil ske nogen erstatninger? Hvor mange husstande er man i det hele taget villig til eventuelt at
skulle ekspropriere? 2? 20? 200?

Landbrug
En del af jorden i projektområdet dyrkes intensivt. Andre arealer dyrkes ekstensivt, netop på grund
af den allerede våde beskaffenhed. De arealer, der er i omdrift, er under forskellige støtteordninger,
MVJ, enkeltbetaling o.a. Indføringen af enkeltbetalingen i 2005 medførte, at en betragtelig større
mængde jord, med f.eks. varigt græs, kom under disse ordninger. Ordningerne betyder, at jorden
skal bearbejdes i forskelligt omfang, afgræsses, slås m.v. og Direktoratet for Fødevareerhverv fører
opsyn med om disse forskrifter overholdes. Når der handles landejendomme sætter
ejendomsmæglerne generelt støtterettighederne til kr. 4.000,- årligt pr. hektar. Hvis man ikke har
søgt støtte/haft jorden i omdrift i 3 år, bortfalder støtterettighederne på jorden for evigt!
Allerede nu har den hævede vandstand betydet, at mange jordbrugere i projektområdet har måttet
tage arealer ud af omdriften, fordi jorden er for våd til at kunne dyrkes. Disse lodsejere kan således
ikke modtage støtte efter de forskellige støtteordninger, og er ydermere i en kritisk situation
eftersom Kristian Gadegaard fra direktoratet for Fødevareerhverv ved et møde i juni 2005 fastslog,
at landbrugspligten ikke nødvendigvis ophæves, selvom jorden bliver oversvømmet. En yderligere
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vandstandshævning i området er en direkte trussel mod flere landmænds erhverv, idet de dels ikke
vil kunne overholde deres landbrugspligt og dels får harmoniproblemer i forbindelse med deres
dyrehold. Flere landmænd søger suppleringsjord allerede, og de kan beskrive hvor vanskeligt, for
ikke at sige umuligt, det er at opdrive jord indenfor den fastsatte radius fra hovedejendommen. Hvis
disse landmænd ikke tilbydes erstatningsjord, må de nedlægge eller indskrænke deres bedrifter, med
betragteligt indtægtstab til følge. Men hvor skal erstatningsjorden komme fra, hvis hundredvis af
hektarer landbrugsjord i området bliver sat under vand?

Vestsjællands Grønne Hjerte
På mødet den 12. januar 2006 fortalte Skovrider Arne Jørgensen fra Skov- og Naturstyrelsen, der er
medforfatter til rapporten Vestsjællands Grønne Hjerte, har siddet i følgegruppen i forbindelse med
den samfundsøkonomiske analyse og også sidder i styregruppen for denne forprojektering, at de
hidtidige rapporter, kort, beregninger m.m. er skrivebordsarbejde. Skrivebordsarbejde er, som
bekendt, et nedsættende udtryk, der bruges når forfatterne ikke har noget reelt kendskab til de
faktuelle forhold de udtaler sig om.
Det havde han nu ikke behøvet at fortælle. Det vidste vi godt i forvejen, idet f.eks. Vestsjællands
Grønne Hjerte er så fyldt med fejl, at den må affærdiges som uanvendelig, hvad Styregruppen i
naturpark-projektet da også endte med at gøre.
Ikke desto mindre tager den nye samfundsøkonomiske analyse også udgangspunkt i denne rapport,
og det bliver således væsentligt for nærværende at kommentere de mest graverende fejl i rapporten;






Rapporten beskriver hvordan man vil ”genskabe et naturligt vandspejl i og omkring åen”.
Det er naturligvis noget forfærdeligt sludder, idet området nødvendigvis må have været
væsentligt tørrere, end det er nu - ellers havde vore forfædre i stenalderen selvfølgelig ikke
kunne bosætte sig der, og der havde ikke været køkkenmøddinger og andre bopladsrester at
finde. Så hvad er et naturligt vandspejl? Hvilket årti eller århundrede taler vi om?
Hvis vandstanden i nogle af områderne skal ligne det, der beskrives som ”efterscenarierne” i
de tilhørende delprojekter og kort, skal Skov- og Naturstyrelsen i gang med en større
dræningsopgave, idet vandstanden på nuværende tidspunkt visse steder er betydeligt højere
end den, der beskrives i ”efterscenarierne”.
De eksisterende vådområder og søer er ikke indtegnet på kortene over områderne efter en
vandstandshævning. Det betyder, at disse kort giver en meget selektiv og fejlagtig visning af
resultaterne af en vandstandshævning, når allerede oversvømmede områder, naturlige søer
og andre vådområder ikke medtages. Man ser kun den teoretiske vandstandshævning. Alle
de områder, som allerede er søer eller vådområder, figurerer ikke på kortene.
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Beskrivelserne af floraen og faunaen, samt værdisætningen af disse i rapporten, er slet ikke i
trit med virkeligheden, som dokumenteret i flere andre rapporter.
De økonomiske vurderinger af f.eks. pleje af de oversvømmede områder står slet ikke mål
med de faktiske udgifter.
Værdien af jord/ejendomme er langt højere end beskrevet i rapporten, hvilket en simpel
forespørgsel vedr. de senest handlede ejendomme vil vise.
Rapporten beskriver et stemningsskift blandt lodsejerne, som nu er positive overfor tanken
om vandstandshævning. Tjahhh, det tilbageviser de 123 underskrifter fra lodsejere mod en
vandstandshævning, afleveret til Miljøministeren i oktober 2005 vist!

Samfundsøkonomisk analyse
Denne analyse tager, som sagt, afsæt i Vestsjællands Grønne Hjerte, og er således fejlbehæftet som
udgangspunkt!
Analysen er kritisabel og fejlbehæftet også på andre områder, de mest åbenlyse nævnes her;






Helt overordnet er analysen tendentiøs. De eksisterende forhold afskrives nonchalant og
urigtigt som værdiløse og scenariet efter en vandstandshævning, jo større desto bedre,
beskrives ukritisk som et paradis af natur, beskæftigelse og velstand.
Analysen opererer med 3 scenarier. Vestsjællands Grønne Hjerte opererer med 2 scenarier,
Skov- og Naturstyrelsen snakkede om 4 scenarier på lodsejermøder den 12. januar 2006?
Der manipuleres åbenlyst med terminologien for at få respondenterne til at støtte analysens
hypotetiske udgangspunkt.
I spørgeskemaet beskrives naturværdien som lav, hvor flere rapporter dokumenterer at den
er høj.
Området beskrives som væsentligst uafgræssede brakområder. Eftersom brakområder skal
afgræsses eller slås årligt, og også bliver det i den østlige del af Åmosen, må analysen
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udelukkende henvise til det fredede område i Kongemosen, der er kendetegnet ved dets
upassede tilstand!
Analysen fremhæver, at det fredede område i Kongemosen er levested for flere arter end
resten af den østlige del af Åmosen. Der burde rettelig have stået, at den er levested for
andre arter end resten af den østlige del af Åmosen, idet flere af de truede arter, der lever i
resten af den østlige del af Åmosen, ikke kan leve under de forhold, der er i det fredede
område. Derudover må det fremhæves at man ikke har lavet undersøgelser af den aktuelle
flora og fauna i den østlige del af Åmosen, specielt Garbølle Nørremose.
Der skrives, at bestanden af Kronhjorte i den østlige del af Åmosen er udsatte, en udtalelse
der tilsyneladende er taget fra Vestsjællands Grønne Hjerte. Dette er urigtigt, idet bestanden
er naturligt indvandret og gennem mange år - og fortsat - frivilligt lokalfredet. En del af
kronvildtbestanden skyldes undslupne dyr fra Torbenfeldt Gods, men det kan vel ikke
betegnes som udsatte dyr.
Man opererer i analysen med hypoteser, som man søger at bekræfte, ikke, som vanlig
videnskabelig praksis i kvalitativ metode, at be- eller afkræfte.
Når man ikke angiver valgmuligheder vedr. placering af en naturpark, f.eks. Skjern Å, Lejre
o.a., spørger man reelt om borgernes ønske om at få en naturpark generelt, og ikke Åmosen
specifikt, men resultaterne overføres til Åmosen specifikt.
I rapporten beskrives et endog særdeles stort økonomisk overskud ved at lave en naturpark i
Åmosen, fortrinsvist via øget antal arbejdspladser og stigende antal turister, samtidig med at
der udtrykkeligt skrives, at størstedelen af de adspurgte udenfor nærområdet ikke besøger og aldrig vil besøge - Åmosen! Det må formodes, at denne optimisme skyldes
sammenligning med andre naturgenopretningsprojekter, men samtidig skrives der flere
gange i analysen, at man ikke kan sammenligne Åmose-projektet med andre projekter.
Analysen beskriver ikke, hvad er det er ved en rør- og ukrudtssump, som f.eks. det fredede
område i Kongemosen, som pludselig vil medføre dette milliardoverskud, og forholder sig
ikke til, hvorfor noget tilsvarende ikke er sket på andre lokaliteter med samme naturtype,
f.eks. Bygholm Vejler i Nordjylland, for længe siden?
Man fraskriver sig med en sætning ethvert ansvar for følgerne af analysen, idet man, som
sidste sætning i forordet, skriver: ”ansvaret for projektets resultater er projektdeltagernes”.
Hvis den lovede gevinst ikke kommer, er det altså ikke fordi forfatterne har analyseret helt
hen i skoven, men fordi projektdeltagerne har gjort noget forkert!

I analysen beskriver forfatterne alle de forbehold, som de mener bør tages i forbindelse med
denne analyse. Hvis man læser analysen kritisk, må man konkludere, at det faktisk ikke er
muligt at lave en retvisende analyse, som viser de nævnte positive effekter. Alligevel er det
denne analyse, som har ansporet Ministeren og andre til at sige, at med en så positiv gevinst for
samfundet, skal en forprojektering sættes i værk. Man kan, med lige så stor ret, spørge, at med
så mange forbehold, som beskrives i rapporten, kan man så betragte den som andet end en
optimistisk hypotetisk model, som ikke på nogen realistisk måde afspejler virkeligheden. Det
kunne være usædvanlig interessant at spørge forfatterne, hvor meget der er ”ønsketænkning” og
bestillingsarbejde fra opdragsgivernes side, og hvor meget der bygger på fakta og er
evidensbaseret.
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Tabel 1. Samlede gevinster af scenarierne for genopretning af Store Åmose

Summeret
betalingsvilje, årligt
Scenarie pr. individ

Aggregeret gevinst pr. år.
1:Primære forudsætninger, alle
individer over 18 år

Aggregeret gevinst pr.år. 2:
Følsomhedsanalyse for alle
husholdninger

1

ca. 800 kr.

ca. 3,4 mia. kr.

ca. 2 mia. kr.

2

ca. 1.500 kr.

ca. 6,1 mia. kr.

ca. 3.7 mia. kr.

Aggregeret
gevinst
pr.år. 3)
Individer i
lokalområdet

ca. 31
mio. kr.
ca. 32
mio. kr.

3

ca. 1.900 kr.

ca. 7,8 mia. kr.

ca. 4,6 mia. kr.

ca. 42
mio. kr.

1) Antal personer i hele landet over 18 år var ifølge Danmarks Statistik 4.184.858 den 1. januar 2005
2) Antal husholdninger i hele landet var ifølge Danmarks Statistik 2.498.621 den 1. januar 2005

3) Beregnet for indbyggere i kommunerne Tornved, Jernløse, Tølløse, Stenlille og Dianalund (ca. 28.000
pr. 1. januar 2005).

Forslag fra Foreningen til bevarelse af naturen i den østlige del af
Åmosen
Foreningen er af tilhængerne af en vandstandshævning generelt blevet betragtet og beskrevet som
kværulanter, der ikke ønsker at indgå i en konstruktiv dialog, og som udelukkende ønsker at bevare
den pragtfulde natur på og omkring vore ejendomme som en hemmelighed og forbyde adgang til
den af jagtmæssige hensyn. Som det ovenstående forhåbentlig tydeligt beskriver, skyldes denne
misforståelse, at vi ikke vil medvirke til en arkæologisk de facto fredning på bekostning af naturen.
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En arkæologisk fredning, som ydermere kan få uoverskuelige konsekvenser for mange hundrede
familier i området.
Vi bor i området på grund af den rige og varierede natur, som vi elsker, kender området som vores
egen bukselomme, er stolte af det, viser det gerne frem, og er mere end villige til at indgå i en
konstruktiv dialog om, hvordan man får mere og bedre natur i den østlige del af Åmosen for
naturgenopretningspengene i Miljøministeriet. Vores holdning er, at så længe man vurderer den
eksisterende natur i området lavere end mulige arkæologiske fund, som for størstedelens
vedkommende ikke engang kan kategoriseres som danefæ, og som allerede ligger i museernes
magasiner i en mængde, det vil tage ”en generations tid at få ordnet og publiceret”, så finder vi
denne forprojektering og lignende tiltag en utidig og udemokratisk indblanding i vores private
ejendomsret, hvilket en stor del af lodsejerne er parate til at få afprøvet ved domstolene.
Diverse projekter om vandstandshævninger har hidtil været intet andet end planer om
nationalisering af vore ejendomme, ikke af navn, men af gavn, og uden kompensation, men til
gengæld med pligt til, uden reel brugsret, at afholde omkostningerne ved at drive og pleje de
nationaliserede ejendomme, en fremgangsmåde man ellers kun forbinder med lande som
Zimbabwe.
Hvis styregruppen for denne forprojektering er villige til at se realistisk på gennemførbarheden af
naturprojekter i den østlige del af Åmosen og indgå i en reel dialog med beboerne, så har vi
følgende forslag til undersøgelser og mulige tiltag til forbedring af naturen for naturens skyld:
1. Identifikation af truede arter, deres udbredelse og plejeforanstaltninger for disse i
samarbejde med lodsejerne.
2. Etablering af fugletårne på udvalgte områder.
3. Informationstavler o.a. som illustrerer den unikke natur og de habitater, som er levesteder
for sjældne dyr og planter.
4. Befæstet pramdragersti langs Åmose Å og Sandlyng Å, hvor besøgende kan opleve en
tidsrejse fra stenalderen til Kongernes Møller, samt, i samarbejde med lodsejere,
trampestiforløb for gående og ridende, hvor færdsel ikke vil genere de sårbare arter af flora
og fauna, men som giver rig mulighed for at komme helt tæt på mere almindelige arter.
5. Oprettelse af vandhuller, etablering af fugtige områder ved hjælp af afbrydelse af dræn hos
de lodsejere, som måtte ønske det, samt genopretning af tilgroede vandhuller.
6. Alternativ pleje af arealer, som fremmer sjældne insekter og flora.
7. Etablering af græsningslaug på de områder, som er tørre nok til at kunne bære det, og en
efterfølgende markedsføring af ”Åmosekød”.
8. Etablering af spredningskorridorer i sammenhæng med resten af Åmosen, så odderen får en
reel mulighed for at etablere sig i hele Åmosen.
9. Etablering af et samarbejde med tækkemænd og markedsføring af ”Danske stråtag”
10. Genudsætning af akut truede arter f.eks. klokkefrø.
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