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I dette første nyhedsbrev vil vi fortælle lidt om 
status i de 3 Isefjordsprojekter. Om vådområ-
deprojektet ved Løvenborg, der færdiggøres 
netop i disse dage, og om hvad vi forventer 
der vil ske i Tuse-Mårsø Enge og Tempelkrog, 
hvor forundersøgelserne er afsluttet, og to 
lodsejermøder har været afholdt. 
 

LØVENBORG 
 

Vådområdet 
Entreprenørfirmaet Hessum har siden septem-
ber måned arbejdet på at gøre Løvenborg En-
ge til et permanent vådområde. Der er gravet 
nye slyngede forløb af Tuse Å og Nr. Jernløse 
Enges Østre Løb, omlagt dræn, etableret 
overkørsler, brønde, overløb, dige og markvej, 
ryddet bevoksning og meget mere. Den gamle 
pumpestation er netop slukket og en ny sø er 
opstået i Løvenborg Enge. Til næste år heg-
nes hele projektområdet og det vil fremover 
blive afgræsset med kreaturer. 
 

 
Løvenborg Enge 3. december 2008 
 

 
Samme sted – nu med ny sø 15. december 2008 
 
Publikumsanlæg 
I 2009 vil der blive anlagt en mindre holde-
plads i den nordlige ende af projektområdet. 
Her fra anlægges en trampesti, der via en bro 
over Regstrup Å leder til et nyt fugleskjul eller 
–tårn. Fra skjulet bliver det muligt at iagttage 
fuglelivet ved den nye sø på tæt hold. I Løven-
borgs barokhave - der i 2009 åbnes for offent-
ligheden - anlægges et udsigtspunkt med han-
dicapadgang med udsigt over det nye natur-
område. Når det samlede projekt er færdigt til 
næste år, vil vi markere færdiggørelsen med et 
indvielsesarrangement for alle interesserede. 
Der vil blive arrangeret en række guidede ture 
i samarbejde med biologer, ornitologer m.v. fra 

relevante interesseorganisationer. Temaet kan 
være natur, fugleliv, vandløb og fiskeri, land-
brug, jagt, herregården i naturen. 
 
Fakta om Løvenborgprojektet 
Miljøgevinst for Isefjord: 18 tons kvælstof/år 
Forbedret natur: 144 hektar 
Nye vandløbsstrækninger: 2 km 
Nye kreaturhegn: 12 km 
Ny sø: 30 hektar med max. vanddybde 2 m 
Anlægsudgift: 2½ millioner kr 
 
 
 

 
Den 1. oktober afholdtes politikertræf og 1. spadestik på Løvenborg-
projektet. I arrangementet deltog miljøminister Troels Lund Poulsen 
og borgmestrene fra Holbæk, Lejre og Odsherred kommuner, ud-
valgsformanden for Erhverv & Teknik fra Frederikssund Kommune og 
projektorganisation Isefjord. På billedet tager ministeren spadestikket 
og lukker det første vand ind i det nye vådområde. 
 
 
 

Projektorganisation ISEFJORD 
 

- er et samarbejde mellem Skov- & Natursty-
relsen, Miljøcenter Roskilde, de 4 kommuner 
Odsherred, Holbæk, Lejre og Frederikssund, 
en række grønne organisationer og 3 lodsejere 
fra hvert af projekterne i Tuse-Mårsø og Tem-
pelkrog - valgt på lodsejermøderne.  
Samarbejdet handler om at udmønte ”miljømil-
liardens” midler i et antal større vand- og na-
turprojekter i Indsatsområde Isefjord, der geo-
grafisk er afgrænset af Isefjords vandopland. 
 

Vand- og naturprojekternes primære formål er 
at nedsætte forureningen med næringsstoffer 
til vandløbene og Isefjord og give dyr og plan-
ter bedre levesteder. Der lægges stor vægt på, 
at indsatsen bidrager til at gennemføre EU’s 
naturdirektiver. 
 

På baggrund af forslag til projekter fra de tidli-
gere amter, kommunerne, Miljøministeriet, 
interesseorganisationer og andre, er det pro-
jektorganisationens opgave at prioritere imel-
lem og igangsætte udarbejdelsen af projekt-
forslag, detailprojekter og udførelse. 
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TUSE-MÅRSØ Enge 
og TEMPELKROG 

 

Der er udarbejdet tekniske og ejendomsmæs-
sige forundersøgelser i foråret 2008. Direktora-
tet for FødevareErhverv anbefaler i sin rapport 
at undersøge mulighederne for opkøb af pulje-
jord, hvis det besluttes at gå videre med pro-
jekterne. Der er ønsker om 43 hektar erstat-
ningsjord fra lodsejere der ejer projektjord i 
Tuse-Mårsø og 40 hektar fra lodsejere i Tem-
pelkrog. I alt 30 lodsejere i Tuse-Mårsø påvir-
kes af projektet, mens 12 lodsejere påvirkes i 
Tempelkrog plus 8 lodsejere i Kragemosen. 
 

 
Septemberdag ved Tempelkrog 
 
Skov- & Naturstyrelsen har i november og de-
cember indledt sonderinger hos nogle af lods-
ejerne i Tuse-Mårsø og Tempelkrog. Det har vi 
gjort fordi projektgruppen vurderer, at projek-
terne har så gode miljømæssige kvaliteter, at 
de bør videreføres. Styregruppens formand 
Arne Jørgensen og projektleder Peer Skaarup 
har besøgt de lodsejere, som vi er vidende om 
har jord til salg eller i bytte. Besøgene er fore-
taget for at forbedre beslutningsgrundlaget for 
miljøministeren og de miljøpolitiske ordførere 
bag forliget om ”miljømilliarden”.  Vi forventer, 
at politikerne i det tidlige forår 2009 vil beslutte 
hvilke projekter, der videreføres. Når det er 
sket, vil vi selvfølgelig orientere alle lodsejere 
og andre interessenter. 
 
 

Vil du vide mere? 
 

Du kan få mange flere oplysninger på vores 
hjemmeside: www.skovognatur.dk/natur/     
naturprojekter/vandognatur/Isefjorden/ 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt projektleder 
Peer Skaarup, telefon 4846 5621, e-mail 
peska@sns.dk. Du kan også kontakte et af 
projektorganisationens medlemmer.  

 
Tuse Enge med Tuse Å 
 
 

Forhistorien 
 

2006 
Marts: Regeringen offentliggør 11 indsatsområder og 
kriterier for tildeling af penge fra Den Særlige Vand- og 
Naturindsats - kaldet ”miljømilliarden”. 
November: Skov- & Naturstyrelsen indleder forhandling 
med Løvenborg Gods om et vådområdeprojekt. 
 

2007 
Maj: Projektorganisation om Isefjord etableres og styre-
gruppen afholder sit første møde. 
Juni: Miljøministeriet og de 4 Isefjordskommuner under-
skriver samarbejdsaftale. 
August: Projektorganisationen prioriterer de 20 forslag til 
miljøprojekter, der er indkommet. 
September: Skov- & Naturstyrelsen bevilger penge til 
Løvenborg og øremærker penge til Tuse-Mårsø Enge og 
Tempelkrog. I alt 37 millioner kr. 
Oktober: Skov- & Naturstyrelsen indgår aftale med Lø-
venborg Gods. 
November: Der afholdes første lodsejermøde(r) om Tu-
se-Mårsø Enge og Tempelkrog. 
 

2008 
Januar-februar: Udbud af rådgivning. Rambøll og Orbi-
con vælges til teknisk rådgiver for hhv. Tuse-Mårsø Enge 
og Tempelkrog. Direktoratet for FødevareErhverv vælges 
til ejendomsmæssig rådgiver. 
Marts-maj: Udarbejdelse af tekniske og ejendomsmæs-
sige forundersøgelser. 
Juni: Der afholdes andet lodsejermøde(r) i Tuse-Mårsø 
og Tempelkrog. 
September: Myndighedstilladelserne til Løvenborgprojek-
tet er i hus, og entreprenøren går i gang med udførelsen. 
Oktober: Politikertræf og 1. spadestik på Løvenborg. 
 

Vidste du - 
- at Isefjord betyder ”marsvinefjorden”? 


