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LØVENBORG 
 

Vådområdet 
Vådområdet er færdiganlagt, og de tidligere 
snorlige Tuse Å og Nr. Jernløse Enges Østre 
løb slynger sig nu gennem Løvenborg Enge. 
Hele projektområdet er hegnet og 80-100 
kreaturer har i sommer græsset på engene.  
 

 
Græssende kvæg på Løvenborg Enge 
 

”Vi synes, at der er blevet skabt noget god og 
flot natur derude, og det nye vådområde har-
monerer godt med den økologiske afgræs-
ning”, siger Løvenborgs ejer Christian Ahle-
feldt-Laurvig.  
Også fuglene har også taget godt imod den 
nye sø: Gråstrubet-, toppet-, sorthalset- og lille 
lappedykker, skeand, taffeland, troldand, krik-
and, gråand, pibeand, hvinand (overraskende 
med ællinger), klyde, rødben, dobbeltbekkasin, 
hvidklire, sortklire, blishøne og grågås m.fl. har 
boltret sig derude i sommer. Rovfuglene hav-
ørn, glente og vandrefalk kommer jævnligt 
forbi for at checke menukortet. 
 

 
Aftentur til Løvenborg, 22. juni 2009 
 
Publikumsanlæg 
Den planlagte holdeplads, trampesti og fugle-
tårn i den nordlige ende af projektområdet har 
været sendt i nabohøring efter Planloven af 
Holbæk Kommune. Placeringen af sti og hol-
deplads er blevet påklaget til Naturklagenæv-
net, og anlægget er derfor stillet i bero, indtil 
en afgørelse foreligger. Udsigtspunktet i Lø-
venborgs barokhave - der i 2010 (ikke 2009) 
åbnes for offentligheden – planlægges udført i 
det kommende efterår.  

TUSE-MÅRSØ Enge 
og TEMPELKROG 

 

I begge projekter har der i maj måned været 
afholdt lodsejermøder. Som alle ved, er der 
både tilhængere og modstandere blandt lods-
ejerne i de to projekter, og der er fortsat tekni-
ske spørgsmål, der kræver afklaring. 
For at få afklaret alle tekniske udeståender og 
for at få skitseret et klart erstatningsforslag, 
som hver enkelt lodsejer kan forholde sig til, 
starter vi i september måned samtidig på både 
myndighedsbehandling, detailprojektering, og 
jordfordeling. Det gør vi fordi svaret på nogle 
af lodsejernes spørgsmål kræver såvel under-
søgelse af rådgiver (Rambøll og Orbicon) som 
myndighedsbehandling i kommunerne. Og et 
klart erstatningsforslag til lodsejerne tilveje-
bringes ved igangsætning af en jordfordeling 
(FødevareErhverv). 
Vi vil understrege, at det endnu ikke er vedta-
get, om projekterne skal gennemføres. Aktivi-
teterne, der igangsættes nu, skal give politi-
kerne det bedst mulige grundlag for en endelig 
beslutning. 
 

Myndighedsbehandling 
 

Lige før sommerferien sendte Skov- & Natur-
styrelsen de to projekter til Holbæk og Lejre 
Kommune, med anmodning om myndigheds-
behandling. Baggrunden for myndighedsan-
søgningen er de tekniske forundersøgelser fra 
juni 2008. 
Vi har bedt kommunerne om relativt hurtigt at 
give deres umiddelbare bemærkninger til an-
søgningen, så vi om nødvendigt kan tilpasse 
projekterne og eventuelt belyse særlige forhold 
yderligere. Det er planlagt, at Rambøll og Or-
bicon under detailprojekteringen i september-
oktober har mulighed for at detailundersøge de 
spørgsmål, som kommunerne måtte have til 
projektet. 
Kommunerne er myndighed på Planloven, 
Vandløbsloven og Vandløbsloven. Dog vare-
tager Miljøministeriets Miljøcenter Roskilde, 
kommunalbestyrelsernes opgaver med hensyn 
til VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet) for 
anlæg, hvor staten er bygherre. 
 
 
 

Hvinand          
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Detailprojektering 
 

Detailprojektet skal fastlægge alle projektets 
elementer entydigt, og med en sådan detalje-
ringsgrad, at det kan danne grundlag for ud-
bud i licitation og for udførelse. 
Det er fortsat Rambøll, der er rådgiver i Tuse-
Mårsø Enge og Orbicon, der er rådgiver i 
Tempelkrog. Rådgiverne skal blandt andet 
udarbejde et kort for hver enkelt ejendom i 
projektet, således at den enkelte lodsejer kan 
se, hvordan vandstandshævningen påvirker 
netop hans ejendom. På baggrund af dette 
kort kan der udregnes et erstatningstilbud. 
En anden vigtig ting, som rådgiverne skal se 
på, er forholdet til landvindingslaget/digelaget.  
 

Jordfordeling 
 

Jordfordelingen skydes i gang med et indle-
dende møde den 3. september. Der er ud-
sendt særskilt indbydelse til mødet fra Fødeva-
reErhverv. Jordfordeling er det redskab, der 
skal hjælpe til med at tilgodese lodsejernes 
ønsker om erstatningsjord for det jord der bli-
ver berørt af projektet, og det er en god måde 
at håndtere mange samtidige jordhandler på. 
Jordfordelingen forventes at vare ca. 1 år. 
Allerede på lodsejermøderne i maj gav H. 
Lausten Hansen fra FødevareErhverv en ori-
entering om, hvad en jordfordeling går ud på. 
Som anbefalet af FødevareErhverv, har Skov- 
& Naturstyrelsen foreløbig erhvervet én ejen-
dom i Tuse-Mårsø pr. 1. juli og én ejendom i 
Tempelkrog pr. 1. september 2009. 
 

Digelagenes fremtid 
 

I Tempelkrog afvandedes Elverdamsengene 
sidst i 1950-erne og ”Landvindingslaget Elver-
damsengene og Tempelkrog” oprettedes i 
1961 (vistnok).  
I Tuse-Mårsø afvandedes engene i begyndel-
sen af 1940-erne og ”Digelaget Tuse og Maar-
sø Enge” oprettedes i 1945 (vistnok). 
 

Medlemmerne af landvindingslag og digelag 
udgør jo i dag en ”familie” af lodsejere, der alle 
drager fordel af digets og slusens eller pum-
pens tilstedeværelse, og de betaler bidrag til 
laget her for. Det forhold kommer vådområde-
projekterne nu og ændrer ved. Hvordan pro-
jekterne påvirker lagets medlemssammensæt-
ning, har vi bedt Rambøll og Orbicon om at 
belyse i forbindelse med detailprojekteringen.  
Beslutningen om hvordan lagene ændres, og 
hvordan partsfordelingen skal være fremover, 
træffes af kommunalbestyrelserne i Holbæk og 
Lejre Kommune. 

Hvordan skal arealerne i våd- 
områderne plejes i fremtiden? 

 

Vi har udarbejdet følgende udkast til en pleje-
aftale, der tænkes indgået mellem Skov- & 
Naturstyrelsen og den enkelte lodsejer om den 
fremtidige pleje. Udkastet skal selvfølgelig 
drøftes i projektorganisationen og på et møde 
med lodsejerne. Det bemærkes, at lodsejerne 
ikke har pligt til aktiv pleje af arealerne. 
 

Plejeaftale – udkast 
Der  tilstræbes en  lysåben naturtilstand med over‐
drev, enge og vådområder  i projektområdet  ‐ ger‐
ne med enkelte større træer og buske. Det naturli‐
ge vilde dyre‐ og planteliv skal  i videst muligt om‐
fang tilgodeses, men der er ikke plejepligt. 
 

For at  sikre en udvikling hen  imod den  tilstræbte 
naturtilstand,  indebærer aftalen at udnyttelsen af 
arealet  permanent  og  tidsubegrænset  påføres 
følgende dyrkningsmæssige og anvendelsesmæssi‐
ge begrænsninger: 
På arealerne må der ikke: 
• Drænes eller foretages ændring i eksisterende 

vandløb og dræn. 
• Pløjes eller harves eller foretages anden form 

for jordbearbejdning. 
• Dyrkes afgrøder eller være frøproduktion, dyr‐

kes skov, energiafgrøder, prydvækster, pynte‐
grønt og juletræer. (Dette er ikke er til hinder 
for at arealet dyrkes med græs eller anden 
plantevækst med henblik på græsning, slæt, 
rørskær eller lignende). 

• Gødes, dvs. tilføres anden gødning eller næ‐
ringsstoffer end den som evt. græssende dyr 
afsætter på projektarealet. 

• Sprøjtes. Der må ikke bruges nogen form for 
pesticider eller andre kemiske hjælpemidler på 
arealerne. Undtaget er midler til bekæmpelse 
af Kæmpe‐Bjørneklo, Kæmpe‐Pileurt og Ja‐
pansk Pileurt samt evt. kommende invasive ar‐
ter. Såvel midler til bekæmpelse som evt. nye 
invasive arter skal godkendes af SNS. 

• Bygges. 
• Udsættes vildt. Der må ikke udsættes ænder, 

fasaner, krebs, fisk eller lignende. 
• Foretages terrænregulering el. råstofudvinding 
 

Herudover kan der på vilkår indgås aftale om 
afgræsning mellem Skov- & Naturstyrelsen og 
de lodsejere, der ønsker det. For arealer der 
opfylder betingelserne herfor – for eksempel 
græsarealer med slæt – kan der fortsat oppe-
bæres enkeltbetaling og miljøaftaler (MB og 
MVJ) efter de til enhver tid gældende regler. 


