
 

 

Grønt Råd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 

 

Der var møde i Grønt Råd onsdag den 12. juni 2019 kl. 16.30. Vi mødtes for enden af 
Asserholmvej i Holbæk Kommune. 
 

 
Tilstede: 
Formand: Ivan Mott, Udvalget for Teknik og Miljø  
Bjørn Lykke Sørensen, Udvalget for Teknik og Miljø  
Jens K. Jensen, Udvalget for Teknik og Miljø  
Danmarks Naturfredningsforening, Erik Olsen  
Dansk Sportsfiskerforbund, Harry Carstensen  
Naturvejlederforeningen i Danmark, Louise Liv Holm  
Charlotte Schleiter, afdelingsleder, Teknik & Miljø, Lejre Kommune  
Lisbet Løvendahl, naturmedarbejder, Teknik & Miljø, Lejre Kommune  
Eskild Lund, grundvandsmedarbejder, Teknik & Miljø, Lejre Kommune  
 
Ikke tilstede:  
Christian Fjeldsted Andersen, Udvalget for Teknik og Miljø  
Martin Stokholm, Udvalget for Teknik og Miljø,  
Dansk Ornitologisk Forening, Hans Harrestrup Andersen  
Nationalpark Skjoldungernes Land  
Friluftsrådet 
Danmarks Jægerforbund, Ib Algot  
Dansk Skovforening, Johan Scheel  
Familielandbruget, Karl Frandsen  
Landboforeningen Gefion, Per Thomasen  
Lejre Klimagruppe - de grønne rødder, Philip Greve  
Naturstyrelsen Vestsjælland, Jens Peter Simonsen  
Peter Due Østerbye, centerchef, Teknik & Miljø, Lejre Kommune  

 

 

 

Vi mødtes i Tempelkrogen og gik rundt om det nye vådområde. Eskild forklarede om 

vandstrømninger og vandstande. Arealet er et kvælstoftilbageholdelsesområde financieret af EU 

og staten. Som bonus har vi fået et areal med stor rekreativ værdi og adgang for offentligheden. 
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Side 2 af 2 

Naturen har taget området til sig. Der var mange fugle på og ved vandet: lærke, vibe, grågås, 

gråand, toppet lappedykker, klyde, knopsvane, hættemåde, gravand og terne er nogen af dem vi 

så. Der er også havørn i området og der er set stylteløbere. 

 

Vegetationen er præget af, at det er et område med mange næringsstoffer, vi så dog bl.a.: håret 

høgeurt, alm. katost, æselfoder. Skivekamille, lugtløs kamille. 

 

Vedhæftet findes oplysninger om området. 

 
1. Udveksling af oplysninger  

Naturvejlederforeningen har mistet Friluftsrådets finansiering af deres uddannelse og har 
måttet finde andre veje. Det er lykkedes at sikre 20 mio. til at lave krible krable-
arrangementer for. Foreningen har fået lokaler på Ledreborg. 
 
Nationalpark Skjoldungernes Land arrangerer sommerfugletur den 7. juli. 
 
Dansk sportsfiskerforening fortalte at en ørredsø i Hedeland skal tørlægges, fordi den er 
blevet inficeret med en invasiv alge, som har været anvendt som akvarieplante. 
 
DN har adskillige ture: 
16. juni på Hestebjerg ved Lejre Museum kl 10-12 
Samme dag på Kildeengen i Bidstrupskovene 14-16 
29. juni høstelt på Kildeengen 
7. september lefestival samme sted 
29. september svampetur i Bidstrupskovene 
 

 
2. Eventuelt 

Forslag til emne på næste møde, som holdes den 11. september: Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelse om sprøjtning på vandindvindings arealer. 
 

Rådets medlemmer opfordres til at bidrage med indlæg til mødet. 

 

 



 

 NOTAT 
 

Om Tempelkrogen 

 

Historie: 

 Tempelkrogen blev inddæmmet i 1960 efter 10 års forarbejde. 

 Motorvejen blev anlagt i slutningen af 60’erne/begyndelsen af 

70’erne, og gennemskærer det inddæmmede område.  

 Drænvand fra det sydlige inddæmmede område blev indtil 

slutningen af 2017 ledt gennem rør under motorvejen. 

 Drænvand fra nord førtes indtil slutningen af 2018 ud i fjorden via 

centralt drænrør, kanal og to pumper ved diget. 

 

I 2007/2008 undersøgte Holbæk og Lejre Kommune mulighederne for at etablere 

vådområder. Naturstyrelsen havde fået en miljømilliard. Kommunerne anbefalede 

naturstyrelsen at arbejde videre med et sydligt projekt. Alle pumpe- og digelagets 

medlemmer blev dog konstant inddraget og orienteret om dette, for der skulle ske 

formelle ændringer af pumpe- og digelaget. Det resulterede i, at lodsejerne mod 

nord også ville have et vådområde. 

 

 Der blev udarbejdet et skitseprojekt for det nordlige område – finansieret 

af landdistriktsmidler (færdigt 2012/13). 

 Der blev udført et par supplerende fosforundersøgelser og endelig i 

december 2014 blev der givet tilsagn til projektet (ca. 14 mio. kr.). 

 Der blev igangsat og gennemført en jordfordeling (færdig i december 

2016). 

 

Saltvand fra en tidligere HOFOR- boring og Vejdirektoratets betænkeligheder om 

vejens bæreevne i fremtiden har krydret projektet.  

 

 Pumpe- og digelaget er nu ændret til et digelag, hvor Vejdirektoratet har 

90 parter, Holbæk Kommune 6 parter og Lejre Kommune 4 parter. 

 Der er fundet løsninger på saltvandsproblematikken og opretholdelsen af 

vejens stabilitet.  

 Projektet er fysik etableret og afsluttet i 2018 – efter at have været ca. 10 

år undervejs. 

 

Projektets formål: Kvælstoffjernelse fra dræn- og åvand inden udløb i fjorden.  

Det forventes, at der reduceres 10.570 kg N i området svarende til 140 kg 

N/ha/år. Projektets omkostningseffektivitet er samlet 1.184 kr./kg N /år. Det er et 

dyrt projekt.  

Nødvendigt: En del tilladelser fra os selv og andre. Et eksempel: Maglestenen. 
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