Naturpark Åmosen
Informations- og debatpjece til lodsejere
i Naturpark Åmosen

Holbæk Kommune

Sorø Kommune

Foto: Jacob Eskekjær

KOM FREM MED DIN MENING
OG DINE IDEER
Med denne pjece til samtlige lodsejere i Naturpark Åmosen
ønsker de 3 kommuner og styregruppen for Naturpark Åmosen
at informere om det fælles kommuneplantillæg, der er i høring og
invitere dig som lodsejer til at komme frem med din mening om
etablering og udvikling af Naturpark Åmosen.
Din mening og dine idéer vil blive politisk behandlet i forbindelse
med det fælles kommuneplantillæg, som Holbæk, Sorø og Kalundborg kommuner har ude til høring fra den 3. februar 2010 til
den 7. april 2010. Læs mere om hvor, hvornår og hvordan du kan
komme med dine synspunkter og forslag sidst i pjecen.
I pjecen kan du læse om:
•
•
•
•
•

Hvilke muligheder får jeg som lodsejer i Naturpark Åmosen?
Hvilke regler gælder der for færdsel, jagt og landbrugsdrift?
Hvem bestemmer, hvilke ændringer der kan ske på mine
arealer?
Hvad er en naturpark?
Hvor, hvordan og hvornår kan jeg komme med mine forslag
og synspunkter?

Du kan finde forslaget til det fælles kommuneplantillæg på de 3
kommuners og naturparkens hjemmesider. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktinformationer står på side 10-11.
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Hvilke muligheder får jeg som
lodsejer i Naturpark Åmosen?

Som lodsejer i naturparken har du mulighed for at komme med dine ideer til,
hvad der kan gøres på dine arealer og
dermed få andel i midler, som naturparkens bestyrelse kan skaffe til drift
og udvikling.
Midlerne kommer fra offentlige og
private tilskudsordninger, sponsorater,
partnerskaber og lokal medfinansiering.
Du kan f.eks. foreslå pleje af mindre
eller større naturområder på dine egne
arealer, eller du kan sammen med én
eller flere naboer foreslå fælles projekter. Du kan også foreslå bedre information om et område og adgangen hertil,
eller foreslå nye stiforløb.

Der er altid tale om frivillige og konkrete
aftaler, der fastlægger aftalens økonomi
og indhold.
Naturparken forbinder landbrugsdrift,
naturbeskyttelse og friluftsliv, og giver
mulighed for markedsføring (branding)
af lokalt producerede produkter samt
øgede muligheder for turistomsætning.

Hvilke regler gælder der for færdsel, jagt og landbrugsdrift?

Der gælder det samme lovgrundlag
indenfor som udenfor naturparken.
Beboere og lodsejere i naturparken skal
derfor ikke forholde sig til nye regler og
restriktioner.
Der gælder de samme regler for færdsel
i Naturpark Åmosen som i ethvert andet
stykke natur i Danmark. At vi nu kalder
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et afgrænset område for en naturpark, betyder ikke, at f.eks.
mountainbikes og heste kan komme overalt. Adgangsreglerne er
de samme.
Også når det gælder driften af landbrugsarealerne gælder der
samme regler, som i andre naturområder. Der kommer altså ikke
nye begrænsninger i dine muligheder for at drive et aktivt landbrug, fordi din jord ligger i en naturpark. Men der kommer nogle
nye muligheder for at drive dit landbrug anderledes, eller for helt
nye indtjeningsmuligheder.
Én af naturparkens første store opgaver bliver i samarbejde med
lodsejere og kommunerne at få planlagt udviklingen fornuftigt til
gavn for erhvervsliv, friluftsliv og borgere. Det vil ske i form af en
naturparkplan, som både fokuserer på sikring, vedligeholdelse og
evt. forbedring af natur- og kulturværdier, og på planlægning for
friluftsliv, herunder passende styring af besøgstrykket.
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Hvem bestemmer, hvilke ændringer der kan ske på mine arealer?
Det er kommuneplantillægget, der
fastlægger de overordnede rammer for
afgrænsning og udviklingsmuligheder
for Naturpark Åmosen. Naturparkens
kommende bestyrelse skal i samarbejde med lodsejere, myndigheder og
organisationer udarbejde en plan for
naturparkens udvikling samt informere
om naturparken.

Det er den samme lovgivning, der gælder indenfor landbrug, adgang, jagt,
naturbeskyttelse mv. Der indføres altså
ikke nogen ny lovgivning. Der indføres
heller ikke nogen ny myndighed.
Det betyder, at lodsejere, beboere eller
besøgende i naturparken fortsat skal
søge om tilladelser de samme steder
som hidtil. Det er fortsat kommunerne
eller staten, der fører tilsyn med, at
gældende regler overholdes. En naturpark ændrer ikke på de nuværende

muligheder for at opføre driftsbygninger eller få tilladelser efter planloven.
Naturparken bygger på frivillighed, og
den kommende bestyrelse for naturparken kan alene indgå frivillige aftaler,
som parterne er enige om.

Hvad er en naturpark?
Definition af naturparker

Naturparker er større naturområder af
regional betydning. De vil ofte også
indeholde naturområder af national og
international betydning.
De er velafgrænsede og sammenhængende med stor landskabelig skønhed,
naturrigdom og kulturhistorisk værdi.
De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne,
som bør nyde særlig beskyttelse af
hensyn til nuværende og kommende
generationer.
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Geografisk afgrænsning af Naturpark Åmosen
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Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen er udpeget på
grund af områdets helt unikke kultur-,
natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Naturparken udgør en
sammenhængende ”fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer og
moseområder, som strækker sig 45
km igennem et kuperet morænelandskab. Naturparken har et samlet areal
på ca. 8000 ha. Du kan se forslaget til
afgrænsning af naturparken på kortet
side 6 - 7.

Visionen

Det er visionen for Naturpark Åmosen,
at etableringen af naturparken skal
styrke og udvikle de internationale
og nationale kultur- og naturværdier.
Samtidig skal den stadig fungere
som et område med levende land- og
skovbrug og udvikle sig til et attraktivt
område for friluftsliv og for bosætning
i oplandet. Der skal med naturparken
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kunne ske en positiv udvikling indenfor
alle områder: natur, kultur, friluftsliv,
formidling, erhverv og bosætning.
Som størstedelen af det danske landskab er naturparken næsten udelukkende i privat eje. Det er hensigten at
vise, at man gennem lokale kræfter og
lokale samarbejder både kan styrke
internationale og nationale natur- og
kulturværdier samtidig med, at man
udvikler et aktivt og attraktivt lokalsamfund. Etablering og udvikling af naturparken bygger på frivillige samarbejdsprojekter og gældende lovgivning.

Fonden for Naturpark Åmosen

Der arbejdes på, at Naturpark Åmosen
bliver oprettet som en fond. På den
måde kan en selvstændig bestyrelse
lede naturparken og modtage penge,
indgå aftaler og lignende. Fondens
bestyrelse vil afløse den nuværende
styregruppe.

Hvor, hvordan og hvornår kan jeg komme med
mine forslag og synspunkter?
Se forslaget til det fælles kommuneplantillæg: ”Plan for Naturpark Åmosen” på www.holbaek.dk; www.soroe.
dk; www.kalundborg.dk . Her kan du
læse om baggrunden for forslaget til
afgrænsning af Naturpark Åmosen,
om kommunernes mål og retningslinjer,
samt om formål og målsætninger for
Naturpark Åmosen. Du kan på kortene
se, om dine arealer er omfattet af de
internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 -, fredninger, naturog vildtreservat m.m.

foreslåede afgrænsning til naturparken.
Eller du kan pege på, hvad du synes
kommunerne og Naturpark Åmosens
bestyrelse skal prioritere at arbejde
med, eller komme med forslag til naturprojekter på din ejendom.
Vi skal have dine forslag og synspunkter senest den 7. april 2010. Læs mere
om Naturpark Åmosen på
www.naturparkaamosen.dk.

Du kan enten skrive direkte til én af de
3 kommuner på deres mailadresser, eller sende dem et brev med din mening
og dine forslag. Du kan f.eks. pege
på, at du gerne vil have flere af dine
arealer med ind i - eller ud af - den
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KOMMUNEPLANTILLÆGGET SES PÅ
www.kalundborg.dk / Politik & demokrati / Planer og politikker /
Kommuneplan / Forslag til tillæg til kommuneplanen
www.holbaek.dk / Bolig, miljø & trafik / Planer / Naturpark Åmosen
www.soroe.dk / Aktuelt / Høringer / Høringer og afgørelser om land
og by
www.naturparkaamosen.dk
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KONTAKTINFORMATIONER
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Morten Holme
E: aamosen@holb.dk
T: 7236 6291

Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg
Laura Hurni Jensen
E:plan.byg.miljo@kalundborg.dk
T: 5953 4915

Sorø Kommune
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Vibeke Solvang
E:soroekom@soroe.dk
T: 5787 6347

Naturpark Åmosen
Bakkendrupvej 28
4480 St. Fuglede
Gertrud Knudsen
gertrud.knudsen@kalundborg.dk
T: 2114 0398

Fotos

Morten Kjærgaard, Sten Flex, Gert Brovad, Jacob Eskekjær,
Jens Abrahamsen, Ina Løndahl og Klaus Pedersen.
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Offentlig møde og tur
Offentlig tur:
2. marts 2010 kl. 16-18. Mødested P-plads ved Maglebjergvej, 4295 Stenlille.

Informationsmøde:
23. marts 2010 kl. 19-21 på Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede.

