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Forord 

I november 2007 fik vi på RUC adgang til at påbegynde vort arbejde med Naturpark Åmosen, 

baseret på en bevilling fra Vækstforum  Sjælland. Ideen om at  inddrage RUC som deltager i 

arbejdet med Naturpark Åmosen kom oprindelig fra Lektor Søren Achim Nielsen. I ansøg-

ningsfasen var han og lektor Jette Linaa  meget aktivt engageret i projektets formulering.  

Arbejdet i selve projektfasen kom til at strække sig over 18 måneder. I denne periode har vi 

arbejdet sammen med et stort antal mennesker på Roskilde Universitet, som alle har engageret sig 

i Åmosen som kommende Naturpark. Vi har kunnet glæde os over, at mange studenter fra vidt 

forskellige fag har valgt at arbejde med projekter i Naturpark Åmosen, og at deres lærere har 

anvendt deres tid og erfaring på at gøre disse projekter fagligt lødige og relevante for problem-

stillingen om egnen Åmosen-Tissø som naturpark. Under redaktionen af denne slutrapport har vi 

i rigt mål benyttet det udførte arbejde som kilde og som inspiration til og grundlag for vores 

konklusioner. Vi har forsøgt i fodnoter  at referere til de bagved liggende rapporter,  møder og 

konferencer, hvor meget af det foreliggende materiale er blevet skabt. De mange billeder der 

findes i rapporten et taget af Claus Helweg Ovesen hvor intet andet er anført. 

Vi har også haft stor hjælp fra de mange netværk udenfor RUC, som vi er blevet optaget i under 

processen. Mange saf disse har beskæftiget sig med Naturpark Åmosen udfra deres specifikke 

formål. Alle disse enkeltpersoner og organisationer skylder vi stor tak. Tak fordi de/I inviterede 

os indenfor og tak for de mange informationer, som vi på den måde har fået ind som baggrund for 

vores arbejde. 

Sidst men ikke mindst skylder vi at takke Vækstforum Sjælland, for den tillid de viste os ved at  

give os bevillingen, der muliggjorde arbejdet, og efterfølgende godkendelsen af, at vi udvidede 

projektperioden fra 12 til 18 måneder. 

 

 

Roskilde, juni 2009  

 

                   

Kjeld Schaumburg                Claus Helweg Ovesen 
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1.0 Sammenfatning1 

Rapporten er opbygget omkring de temaer/emner som bevillingsskrivelsen fra/ansøgningen til 

Vækstforum indeholdt. 

De tre temaer/emner var: 

• at skabe en organisation og infrastruktur for Naturpark Åmosen (NPÅ) 

• at udvikle Åmosen med henblik på dannelse af en naturpark 

• at opbygge markedføringen af Åmosen overfor omverdenen som  et turistmål 

I de følgende kapitler er det beskrevet, hvorledes vi i de forløbne 18 måneder har bearbejdet 

denne opgave. I ansøgningen slog vi allerede fast, at en naturpark ikke kan etableres på 18 

måneder, men at arbejdet her skal ses som et led i en proces, der vil tage en årrække. Vi gik ind i 

arbejdet på et tidspunkt, hvor etableringen stadig var ret uklar. Der er nu skabt en afklaring ved 

etableringen af et sekretariat og den kommunalt ejede fond ”Naturpark Åmosen”. 

De undersøgelser som vi har genneført i NPÅ i den forløbne tid er beskrevet kortfattet i 

rapporten.Bagved ligger en lang række RUC-rapporter, som er tilgængelige på RUCs bibliotek – 

nogle i RUCs projektdatabase2 ( og refereret i rapporten. De er alle bidrag til at udvikle 

naturparken. Endelig har vi beskæftiget os med mulighederne for at markedsføre eller som det 

ofte hedder ”brande” naturparkområdet som turistmål. For de to sidste enmer er der tale om, at vi 

har kunnet gennemføre undersøgelser og opstille scenarier for udviklingen og ligeledes stille 

forslag til fremtidige aktiviteter. 

For selv at kunne videreføre vort arbejde med Åmosen har vi - affødt af det foreliggende arbejde 

- udarbejdet en ansøgning om yderligere midler til NPÅ baseret på  EU’s regionalfonde 

(Interreg).Dette er også kort berørt i rapporten. 

Vi har fundet det vigtigt også at skrive et afsnit om naturbevaring og naturgenopretning, som 

ikke mindst baserer sig på at  NATURA2000 områder udgør 80% af NPÅ. Balancen mellem 

brug til friluftsliv og turisme og så selve naturbevarelsen er et vigtigt aspekt af vores arbejde. 

 

 

                                                 
1 Forfatter Kjeld Schaumburg 
2 https://rub.ruc.dk/rub/databaser/dde/rap_fr.php 
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1.1 Summary 

 

The Report has a stucture copying the themes laid down in the original application to 

Vækstforum Zealand. 

The three themes were: 

• Creation of an organization and an infrastructure for Nature Parc Åmosen (NPÅ) 

• Development of Åmosen with the aim of creating a Nature Parc 

• Establishing the Branding of Åmosen as a turist site 

In the following chapters it is described how we during the last 18 months have worked on this 

problem. In the application we already stated thet a Nature Parc will not be stablished within 18 

months. The work performed here shall be seen as part of a process over a decade. We initiated 

the work at a time where the establishing of the Nature Parc was still an open question. Recently 

it has been confirmed by the communities that a secretariate for the Nature Parc Åmosen can 

start to operate and a foundation ”Naturpark Åmosen” has been established by the three 

communities. 

The investigations and research conducted by us in the project period is briefly discribed in this 

report. A series of RUC reports are the scientific background for this formulations. The reports 

are available at RUC Library and some may be found as electronic versions in the  RUC 

projektdatabase3 . They all contribute to the development of the Nature Parck.  Vi have 

subsequently focussed on the possibility of Branding Åmosen as a site for turist visits. For the 

last problem we have conducted research and established senarios for the developmen and 

presented proposals for the future activities. In order to be able to continue the work in Åmosen 

we have – based on the activities described here – prepared an application for futher funding 

addressed to the  EU’s regional funds (Interreg). This work has also been briefly mentioned in 

the report. 

Finally we have been compelled to write a chapter on Nature Conservation and Nature 

reestablisment. This is vital since Natura 2000 areas constitute 80% of the Nature Parc Åmosen. 

The Balance between the outdoor activities and turism on one side and the nature conservation is 

seen as an important part of our work. 

 
 

                                                 
3 https://rub.ruc.dk/rub/databaser/dde/rap_fr.php 
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2.0 Indledning4 

2.1 Projektets formål 

”Målet med dette projekt er at udvikle området omkring Store Åmose, Skarresø, Tissø og Halleby Å som 

turistmål for lokale, regionale og især internationale turister og at markedsføre området overfor både 

turister og potentielle tilflyttere. Det forventede store besøgstal til Åmosen vil have en række positive 

afledte effekter på regionens erhvervsliv og give arbejdspladser især indenfor handel og 

serviceerhvervene. Oplevelsesøkonomien er et erhvervssegment med stigende betydning for Danmarks 

samlede økonomi og udvikling. Men turisterne forventer i stigende grad kvalitet i oplevelsen. For Åmosen 

skal det sikres gennem dette projekt. Projektet skal således sætte Region Sjælland i stand til at udnytte de 

muligheder indenfor oplevelsesøkonomien, som regionens natur- og kultur indeholder. Omkring 

naturparken vil der således kunne udvikles afledte erhverv som bondegårdsferie og herregårdsbesøg rettet 

især mod internationale turister. Samtidigt skal der ske en udvikling og markedsføring af lokale fødevarer 

og udvikles en række andre lokale produkter, hvor projektet skal medvirke til at sikre en positiv branding 

og identifikation af Region Sjælland indadtil og udadtil. Målet er, at udviklingen af Åmosen bliver 

økonomisk selvbærende over en årrække. Målsætningen om Åmosen som fuldt udviklet turistmål og som et 

brand for Region Sjælland vil først kunne nås over en årrække gennem realiseringen af delprojekter valgt 

med særligt henblik på at udvikle områdets erhvervs- og oplevelsesøkonomiske potentiale. Projektets mål 

er derfor langsigtede og projektet vil løbe i en årrække5.” 

2.2 Overvejelser vedr. RUC- projektets geografiske udstrækning: naturparkens 

projektområde med udblik til de tilgrænsende områder 

Da projektansøgningen blev skrevet var den geografiske grænse for projektets indsatsområde 

tænkt at følge den afgrænsning som blev godkendt af  styregruppen for Naturpark Åmosen i 

foråret 2005. Det blev imidlertid hurtigt klart at det i relation til turisme var nødvendigt at 

inddrage oplandet omkring  

                                                 
4 forfatter Kjeld Schaumburg 
5 Citat fra projektansøgningen august 2007 
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Kortet viser dels naturpark området(markeret med sort) og dels det større, turismæssige besøgsområde, der 

indbefatter de tre  tilgrænsende  købstæder Kalundborg, Holbæk og Sorø.(markeret med rødt.)  

 

Åmosen og i et vist omfang de tre købstæder Kalundborg, Holbæk og Sorø for at kunne beskrive 

en bæredygtig enhed m.h.p. funktionen af Åmosen som fremtidig Naturpark. På det ovenstående 

kort er selve naturparken indtegnet med rødt, medens det opland der behandles i rapporten ligger 

indenfor den grønne linie. 

2.3 Projektets organisation. 

Som det fremgår af ansøgningen er projektet  gennemført med en styregruppe der oprindeligt 

bestod af 

By- og regionrådsmedlem Henning Fougt,  Kalundborg Kommune og Region Sjælland 

Lektor, miljøarkæolog Jette Linå Larsen,  Inst.ENSPAC, Roskilde Universitet 

Lektor, entomolog Søren Achim Nielsen, Inst.ENSPAC, Roskilde Universitet 

Professor, kemiker Kjeld Schaumburg Inst.NSM, Roskilde Universitet 

Under projektets udførelse har Søren Achim Nielsen af helbredsgrunde/på grund af andre pligter 

på RUC  været nødt til at  træde ud af styregruppen. 

Fra projektets start har cand. scient. Claus Helweg Ovesen været ansat som medarbejder i 

projektet. Med sin mangeårige arbejde med Naturpark Åmosen repræsenterede han et bindeled 

mellem projektet og de mange tidligere udredninger som er foretaget om naturparken. 

Kjeld Schaumburg har som projektansvarlig varetaget projektets økonomi og hovedansvaret for 

rapportering. 

Projekts midler har været forvaltet af regnskabsafdelingen på  Roskilde Universitet 
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3.0   Delprojekt I. En forprojektering af indsatsen i de følgende år.6  

 

”Her vil alle de regionale partnere deltage i udvælgelsen af de delprojekter som med størst Erhvervs-

økonomisk og oplevelsesøkonomisk fordel kan sættes i gang. Østdansk turisme vil her bidrage med 

praktiske vurderinger af turistpotentialet og logistikken i fordeling af turisme over området. Museerne vil 

bidrage med planer for udstillinger på museerne, på Fugledegaard og på andre egnede lokaliteter. Det er 

meget afgørende, at udvælgelsen også medfører en branding af området som turistmål og af dets 

produkter, især fødevarerne. Omkring naturparken vil der lokalt kunne udvikles afledte erhverv som 

bondegårdsferie, herregårdsbesøg, hvor lokale fødevarer og andre lokale produkter kan introduceres. For 

at sikre at alle interessegrupper kommer til orde vil der indenfor projektet blive afholdt en konference på 

RUC om Åmosens fremtid.”7 

 

3.1  Netværksdannelse 

 3.1.1 Styringsgruppen for Naturpark Åmosen 

I 2004 gik Vestsjællands amt og de 9 daværende kommuner i Åmosen-Tissø-Flasken området 

sammen om at nedsætte en gruppe, som skulle undersøge mulighederne for at etablere en 

nationalpark eller naturpark omfattende området fra  Åmosen og vestpå langs Åmose Å og 

Halleby Å. Gruppen valgte den daværende borgmester i  Hvidebæk kommune,  Henning Fougt 

som formand.  Under arbejdet med dette fik interesserede forskere på Roskilde Universitet 

kontakt med Henning Fougt vedr. medvirken ved etablering af en Naturpark Åmosen(-Tissø).  

Efter igansættelse af NPÅ projekt på RUC  har man herfra deltaget i møderne i naturparkgruppen 

på linie med dens øvrige medlemmer8. Efter gennemførelse af kommunalreformen blev gruppen 

efter en kort pause reorganiseret med repræsentanter for de tre nye kommuner og Regions 

Sjælland som de politisk valgte medlemmer  For gruppen har det været en vigtig opgave at få de 

tre kommuner, der har arealer i Åmosen, til at indgå i en fælles organisation  vedr. naturparkens 

projektområde, dets forvaltning og udvikling til naturpark. 

                                                 
6 forfatter Kjeld Schaumburg 
7 Citat fra projektansøgningen august 2007. 
8 Aamose gruppen har I perioden haft en sammensætning som fremgår af bilag  3.1.a 
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Gruppen har arbejdet målbevidst på at få etableret et sekretariat og en juridisk person som kan 

varetage Åmosens interesser. Denne vision indgik også i forslaget til RUCs projekt. Vi så 

ansøgningen  som et indledende skridt til at få et samarbejde mellem kommunerne etableret. 

Medens vi havde forestillet os at RUC projektet kunne have en ekstern styregruppe med 

repræsentanter for kommunerne  som efter projektets udløb kunne fortsætte aktiviteterne, så blev 

der gennem Styregruppen for Naturpark Aamosen lagt et meget bredere fundament for at 

iværksætte disse initiativer. 

Åmosegruppens aktiviteter førte i sommeren 2008 til at der blev indgået en aftale imellem de tre 

kommuner om at oprette et sekretariat for Naturpark  Åmosen 9og at kommunerne fremover 

lægger en økonomi under dette sekretariat som sikre den fremtidige udvikling. I foråret 2009 er 

de formelle rammer for placering af Naturpark Åmosen som en juridisk person faldet på plads10. 

Det vil derfor i fremtiden være muligt for Naturpark Åmosen at indsamle og forvalte midler til 

parkens opbygning. 

Ved igangsættelse af RUC’s projekt spillede styregruppen en stor rolle, idet det var igennem 

Gårdejer Karsten Vig Jensen fra Gefion at det lykkedes at få en forståelse med lodsejerne i 

mosen. Dette betød at det har været muligt for studerende fra RUC at få adgang til at gennemføre 

undersøgelser i mosen. Det har også sikret et studerende har kunnet opnå positiv medvirken til 

interviews og erhvervsundersøgelser i området. 

 

3.1.2 Samarbejde med Naturpark Åmosens sekretariat. 

Fra starten af det nye Åmosesekretariat har der været et godt og tæt samarbejde imellem 

sekretariatets leder Gertrud Knudsen og vort projekt. Det har bl.a. medført at de to parter i 

fælleskab har påbegyndt forhandlinger med Nordea-Danmark fonden om udvikling af den 

virtuelle Åmose, et projekt hvor brug af ny teknologi skal gøre det muligt at opnå information og 

opleve dele af Åmosens tilbud på computere, PDA’er , GPS og mobiltelefoner. Dette samarbejde 

foregår pt stadig uden en endelig afklaring af finansieringen11. I forbindelse med Interreg ansøg-

ningen ”Management of Natureparks” indgår Åmosesekretariatet også som partner sammen med 

RUC. 

                                                 
9 www.naturpark-Åmosen.dk   
 
10 Som repræsentant for RUC er Kjeld Schaumburg indtrådt i bestyrelsen for Naturpark Åmosen i perioden 2009-
2013 
11 En ansøgning er fremsendt ultimo juli 2009 
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3.1.3 Fugledegård Formidlingscenter 

 
Ved projektets start var Fugledegård netop 

blevet indviet. Fugledegård er blevet 

etableret dels ved midler fra Hvidebæk 

kommune (år 2000) dels med tilskud fra 

EU til bygning af en ny udstillingsbygning. 

I Aamose sammenhæng var det klart at der 

var behov for en naturvejleder på 

Fugledegård som kunne fylde de nye 

lokaliteter med initativer. I foråret 2008  

blev Ole Rasmussen ansat  som 

Gunnar Jørgensen fortæller om vikingefundene på Fugledegaard  

ved event-arrangementet 17.05.2009. 

naturvejleder på Fugledegård. Projektet har arbejdet sammen med Ole Rasmussen siden da og 

bidraget med forslag til aktiviteter12 og kontakter til andre partnere.  

I planerne for vort projekt var der oprindeligt tilsagn fra de tre kommuner om årligt at bidrage 

med 500.000 kr fra hver kommune i projektperioden. Kalundborg kommune her derudover 

bidraget særskilt til lønudgiften til naturvejlederen samt drift af Fugledegård – ialt 500.000 kr 

årligt. 

3.1.4 Museer i Åmoseområdet 

Fra projektets start har der været etableret et samarbejdsudvalg med de tre kommunale museer13. 

Dette har været med til at inddrage RUC i et 

tættere samarbejde med museerne om 

praktiske tiltag. Netværket har afholdt 

regelmæssige møder og det har medført at 

der i perioden har været mange Åmose-

aktiviteter. 

En vandreudstilling om Åmosens afvanding 

og dens historie har været opstillet på RUC,  

    De røjlede og tørrede tørv samles ind i Åmosen 

                                                 
12 Se bl.a. arrangementet ”Flyv med Fugledegård”  senere i denne rapport 
13 sammensætningen af kontaktudvalget med museerne fremgår af  bilag  3.1.b 
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på de tre museer og på Fugledegård. I samarbejdet med Vestsjællands historiske forening er der i 

foråret 2009 udgivet en bog14 om Aamosen som giver et varieret billede af  Aamosen igennem 

historien. RUC har fået fremstillet en film om tørvegravning i Åmosen som er distribueret til 

museerne. Det gode samarbejde har ført til at Museerne efterfølgende er deltagere i det 

konsortium der har ansøgt  om EU Interreg-midler i 2009. 

 

3.1.5 Turistbureauerne i Åmoseområdet  

Der har været kontakter imellem de lokale turistbureauer og RUC projektet for at skabe mere og 

bedre informationsmaterialer om Aamosen. I 

2008 har Claus Helweg Ovesen gennemført 

rundvisninger i NPÅ. Disse har været 

markedsført gennem Holbæk turistbureau og 

Odsherred turistinformation som  ” Den gode 

historie”.  I maj 2009 har projektet i samarbejde 

med Fugledegård og Åmosesekretariatet 

gennemført et arrangement ” Flyv med 

Fugledegård”. 

Der er mange gode historier at fortælle i Naturpark Åmosen. 

Her handler det om, hvad man kan se fra bakken Lykkebjerg 

med udsigt til vestenden af Åmosen. 

Dette arrangement har været annonceret i samarbejde med de lokale turistbureauer i Holbæk , 

Sorø og Kalundborg. I arrangementet deltog ca 600 mennesker hvilket var det maksimale 

Fugledegård kunne understøtte på en enkelt dag.                                                                                                  

Østdansk Turisme har været kontaktet 15 for at diskutere forventninger til turisme i området og  

dens betydning for områdets økonomi. Det har ført til, at diskussionen om turisme og dens 

erhvervsmæssige betydning er blevet udvidet fra at omfatte det egentlige naturparkområde16 og 

til at medtage det omkringliggende bakkeland med udblik til de mindre byer og tre købstæder, 

som kan danne basis for turisters ophold i området. 

                                                 
14 Åmosen - et kulturhistorisk skatkammer. Fra Nordvestsjælland 2008; ISBN: 87-87575-31-0  
15 Direktør Søren Sørensen og bestyrelsesformand, lektor Henrik Toft Jensen, RUC 
16 det område fremgår af  rapporten Naturgenopretning i Åmosen udført af COWI for Odsherred Statsskovdistrikrt. 
Skov- og Naturstyrelsen. 
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3.1.6 Region Sjælland. 

På initiativ af Jan Woolhead fra Region Sjælland mødes naturforvaltere, naturvejledere og andre 

fra forskellige kommuner i Sjællandsregionen med jævne mellemrum. RUC projektet har været 

inviteret til at deltage i disse møder. Det er bl.a i dette forum vi har argumenteret for at man i 

Danmark bør akceptere begrebet naturpark ved siden af det nationalparkbegreb, som politisk er 

blevet introduceret i de seneste år. På et møde mellem miljøministeren og kommunerne har det 

været foreslået at gøre Naturparker til en officiel betegnelse. På nuværende tidspunkt er der dog 

ikke enighed mellem kommunerne i hele landet om dette initiativ. 

3.1.7 Det kulturhistoriske Landskab, Skjoldungelandet 

Som følge af RUC’s engagement i Åmoseprojektet henvendte  den gruppe, som planlægger en 

nationalpark omkring bunden af Roskilde Fjord, sig til RUC for at høre om der var basis for et 

samarbejde med Skjoldungelandet som projektet nu kaldes. Rektor Poul Holm fra RUC var 

positiv og villig til at indtræde i en styregruppe. Da rektor forlod RUC blev hans plads i 

styregruppen for Skjoldungelandet tilbudt Kjeld Schaumburg, som takkede ja efter konsultation 

med den nye rektor Henning Salling Olesen. Der er her tale om en opfølgning af den generelle 

samarbejdsaftale som Roskilde kommune og RUC tidligere har indgået. 

Skjoldlundelandet modtog i 2008 fra Feriefonden en betydelig bevilling til at kunne iværksætte 

sit arbejde. Det forventes at RUC vil kunne bidrage også til dette projekt i de kommende år. 

Selvom der er betydelige forskelle imellem de to projekter vil der bl.a. på de virtuelle naturpark-

aktiviteter kunne fremkomme en betydelig synergi imellem de to projekter. 

 

3.1.8 Universiteter og Forskningsinstitutioner 

RUC projektet  har samarbejdet med Københavns Universitet ved gennemførelsen af studenter-

projekter i NPÅ i foråret 2008.  I etableringen af projektgruppen til EU Interreg ansøgningen har 

vi også etableret et samarbejde med  Flakkebjerg Forsøgsstation, som nu hører til Århus 

Universitet. Som tysk partner har projektet etableret kontakt til Lübeck Universitet og dets 

afdeling for informationsteknologi. Claus Helweg Ovesen har brugt sine personlige forbindelser 

til erfaringsudveksling med  länsstyrelsen i Skåne og nationalparkerne Söderåsen og Stenshuvud.  
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3.1.9 Internt netværk på RUC 

Da NPÅ projektet startede var der ganske få ansatte på RUC der havde viden om Åmosen. Det 

har derfor været det første vigtige skridt at informere om Åmosen, dens geografiske placering, 

dens natur og kultur. I dec 2007 placerede vi i kantine arealerne på RUC plancheudstillinger om 

naturparken og om Åmosens afvanding . Sammen med disse var der information om 

mulighederne for at gennemføre projekter med emne i Åmosen.  

I januar 2008 deltog Claus Helweg Ovesen, Søren Achim Nielsen og Kjeld Schaumburg  i 

projektbørser, hvor de studerende vælger emner for deres forårsprojekter. Dette medførte at der 

allerede i foråret 2008 var 5 grupper beskæftiget med konkrete opgaver relateret til Åmosen.Dette 

blev fulgt op af 7 projekter i efteråret 2008 og yderligere 4 i foråret 2009. De 16 projekter er 

opsummeret andetsteds i denne rapport. Åmosen som studieobjekt har været markedsført bredt  

over mange af de fag som kan studeres på RUC. De fag der har bidraget med projektstuderende 

omfatter miljøbiologi, geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Opslag af projekt med lagunen Flasken som emne i miljøbiologi.  Gary Banta, RUC. 

, tek-sam, turistføreruddannelsen, performance design og oplevelsesøkonomi. Det har været en 

usædvanlig netværksopbygning på RUC samtidigt at arbejde med mange problemstillinger som 

alle relaterer til det samme objekt: Åmosen. Der har været afholdt projektseminarer hvor de 
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studerende fra forskellige fag har beskrevet deres resultater af studier af Åmosen. Det er vor 

oplevelse af disse seminarer at de studerende meget gerne indgår i sådanne arrangementer da de 

giver en øget forståelse hos de studerende for sammenhænge imellem mange faktorer som alle 

spille ind på Åmosen som den er i dag. Udover de projektstuderende har NPÅ projektet også 

medført at en række lærere som har været tilknyttet projekterne har fået deres viden og interesse 

for Åmosen øget betydeligt. Der er derfor skabt en basis for at der også i de kommende år vil 

kunne rekrutteres studenter til arbejde i Åmosen. Der er stadig relevante fag på RUC som ikke er 

inddraget i projektet, eksemplevis datalogi/EDB?  historie, kommunikation og psykologi.. Med 

tiden vil det være muligt også at inddrage disse fag i den samlede problemstilling omkring 

naturparken. Projektet har derfor formået at skabe et tværfagligt studiemiljø, som ikke har været 

etableret før på RUC. I et fremtidigt projekt vil det være fristende at tage skridtet fuldt ud og 

blande studerede fra forskellige fag i de samme projektgrupper med en fælles rapportering som 

mål. 

3.1.10 Samarbejde med kommunernes  tekniske forvaltninger. 

Ved projektets start afholdtes i februar 2008 den første NPÅ-konference på RUC, hvor bl.a. 

Morten Olesen (tidligere i Vestsjællands amt, nu Sorø kommune)  fremlagde de planer, som 

Åmosekommunerne og Vestsjællands amt havde haft bl.a. til forbedringer af naturpleje og 

forbedring af adgangsforhold i  naturparkområdet inden kommunalreformen trådte i kraft. Mange 

af disse forslag var endnu ikke blevet realiseret, men lå nu som mulige aktiviteter indenfor de tre 

nye naturparkkommuner.  De aktiviteter, som RUC’s projekt har igangsat med elektronisk 

fastlæggelse af stier og ”interessepunkter”, har været forelagt for medarbejdere fra de tekniske 

forvaltninger, da alle tiltag til forbedring af adgangsforholdene i mosen skal fremmes gennem de 

tre kommuners arbejde med stiplaner og gennemførelse af disse. 

3.1.11 EU Interreg-projekt 

I ansøgningen til Vækstforum Sjælland var det forudsat at vi i løbet af projektet skulle forsøge at 

udforme en ansøgning til EU’s Interreg midler. I foråret 2008 indledte vi et arbejde med at 

etablere et konsortium bestående af Universiteterne i Lübeck og Roskilde de tre 

Åmosekommuner og de tre landeskreise omkring Holstensk Schweiz. Efter at en foreløbig 

ansøgning havde været forelagt Interreg sekretariatet i Plön blev det anbefalet at projektet blev 

kombineret med et andet konsortium som bl.a. indeholdt Lolland og Guldborgsund kommuner i 

Danmark og Dummersdorfer Ufer ved Trave i Holsten. Et konsortium med 11 deltagere er 
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derefter blevet samlet og i efteråret 2008 og foråret 2009 er en ansøgning langsomt blevet til med  

RUC som Lead partner. Titlen på Interreg Projektet er ”Forbedring af forvaltningen af 

naturparker/Improving nature park management” og ansøgningen bliver færdiggjort i sommeren 

2009 og fremsendes så til behandling i sekretariatet og i det bevilgende udvalg. 

 

3.1.12  Medlemskab af Europarc 

Projektet har opnået medlemskab af organisationen Europarc, der samler mange både national- 

og naturparker i Europa. Europarc er begyndt i Tyskland, hvor man både har et system af 

national- og naturparker, men har nu medlemmer fra de fleste, europæiske lande. Man udgiver 

meddelelser og samler medlemmerne til kurser og konferencer om forvaltning og formidling af 

naturparker. I 2008 var Region Sjælland og Naturpark Maribosøerne vært ved en velbesøgt 

konference, der havde naturområder og folkesundhed som tema. 

Det er tanken, at RUC’s Europarc-medlemskab efter dette projekts afslutning kan overgå til 

Naturpark Åmosen. 

 

4.0 Projekter i Naturpark Åmosen17 

4.1 Studenter- og forskerprojekter på Roskilde Universitet (RUC) og Københavns 

Universitet (KU) indenfor rammerne af projektet Naturpark Åmosen – Kultur og 

Natur  

Undervisningen på Roskilde Universitet foregår som bekendt i vidt omfang gennem de 

studerendes arbejde i projekter med emner indenfor de fag, der undervises i. Ved semesterstart er 

der mulighed for på projektbørser at foreslå emner, og i forbindelse med Naturpark Åmose-

projektet har vi foreslået og fået studerende indenfor fagene 

1. Geografi 

2. Miljøbiologi 

3. Kommunikation og performance-design 

4. Tek-Sam 

Det er blevet til de 16 projekter (se liste i bilag…), hvor der i de følgende afsnit bringes et kort 

resumé af indholdet placeret, hvor det fagligt hører mest hjemme.  

                                                 
17 Forfattere Claus Helweg Ovesen og Jette Linaa 
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I denne rapport er der således mange steder trukket på 

den viden, som er kommet frem ved studenter-

projekterne.  

Der har fra projektets side været givet vejledning og 

bistået med fremvisning af naturparkområdet og med 

dækning af ekstraudgifter i forbindelse med transport til 

NPÅ. I de tilfælde (Bæver, Odder) har projektgruppen 

leveret hovedvejledning og foretaget eksaminationen,  

Studerende fra KU Life i Lyngen ved Ulkestrup 

men i de øvrige har der været tale om lidt mindre forpligtende bistand som medvejleder. 

Projektet på kommunikation har i nært samarbejde med Fugledegård og Naturpark Åmosen været 

realiseret som  en ”event” 17.05.09 med økonomisk støtte fra projektet. Interessen for NPÅ 

projekter fra de studerendes side har været meget tilfredsstillende, og vi håber, at man på RUC 

fortsat vil bruge området i undervisningen. 

 

 

 

 

Studerende fra RUC undersøger faunaen i Åmose å, 

hvor den  er kommet  ud af tunnelen ved Bromølle 

 

 

 

 

 

Det er aftalt med museerne og turistbureauerne at de skal omskrive det  videnskabelige indhold i 

rapporterne til ”gode historier” som kan benyttes af disse institutioner i deres markedsføring af 

Åmosen. 
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Studerende fra Københavns Universitet får 

undervisning om  Tørvemos (Sphagnum) i Store Lyng. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Museumssamarbejdet  

Som led i projektet blev der opbygget et netværkssamarbejde med de tre kulturhistoriske museer 

hvis ansvarsområder tilsammen dækker Naturparkområdet: Holbæk Museeum, Kalundborg  

Museum og Sydvestsjællands Museum. Projektets kulturhistoriske satsningsområder blev  

diskuteret og aftalt i samråd med disse tre aktører. For at behandle de kulturhistoriske data om 

tørvegravningen i Åmosen blev Anne-Mette Marchen Andersen i en periode ansat på RUC hvor 

hun behandlede dette materiale i samarbejde med  museerne, Jette Linå og geografi/datalogi 

studerende Jonas Rømer. 

 

4.3 Gefion. 

Som led i projektet blev der etableret et samarbejde med landboforeningen Gefion, hvis 

repræsentant Karsten Vig Jensen er observatør i Styregruppen for Naturpark Åmosen. En udløber 

af dette samarbejde er den kulinariske oplevelsesrute18. Karsten Vig Jensen har deltaget i møder 

og konferencer på RUC og har har informeret de studerende vedr. lodsejerforhold og kontakter til 

lodsejere i NPÅ. 

 

                                                 
18  Det arbejde er beskrevet under branding af Åmosen 
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4.4  Kontakt til lodsejere i naturparkområdet og de nære omgivelser. 

Fra starten af projektet har Landbrugsrådet (Henrik Høegh) og de lokale landboforeninger  

(Karsten Vig Jensen) lagt vægt på, at RUC udviser stor agtpågivenhed overfor lodsejerne i 

forbindelse med arbejder i Åmosen. Kun efter en skriftlig aftale om at basere alle tiltag på  

frivillighed  var det muligt at iværksætte projektet. Det har været en overraskelse, at der skal være 

en sådan forsigtighed i diskussionen om områdets udvikling. Historisk baserer dette sig på en 

kraftig modstand nogle få og små lodsejere i området.  Gennem interview har projektgrupper fra 

RUC19 forsøgt at belyse den modvilje, der findes. Lodsejergruppen er inhomogen, men det har 

vist sig at modviljen hos de få i betydelig grad er baseret på at ” tingene skal forblive som de altid 

har været”  mere end en artikuleret modstand mod konkrete forslag til ændringer. Dermed bliver 

det meget vanskeligt at ændre den nuværende tilstand gennem dialog med denne gruppe. For 

størstedelen/mange af lodsejerne er situationen en anden, og her kan en åben diskussion af forslag 

til ændringer gennemføres med gode resultater. 

4.5. Deltagelse i arbejde med udvikling og konkretisering af naturparkbegrebet 

4.5.1 Naturparker i europæisk og dansk perspektiv 

 
Siden begyndelsen i sommeren 2004 har naturparkbetegnelsen været anvendt på Åmosen(-Tissø) 

om sammenhængende landskab med både store bevarelsesinteresser og oplevelsesmuligheder. I 

europæiske lande som Tyskland og Frankrig har betegnelsen været brugt længe på større 

landskaber20 med de nævnte interesser, man siger hhv. ”Naturpark” og ”Parc Regional Natural”. 

 

Med ca. 95% af landets areal i privat eje er det let forståeligt, at disse også indeholder mange 

meget værdifulde områder, som det i praksis vil være meget svært at sikre som nationalparker, i 

hvert fald på nogenlunde overskueligt sigt. For at få en tilfredsstillende sikring af landets 

variation af landskabs- og naturtyper i forskellige egne er der brug for også at kunne sikre større 

landskaber domineret af privatejet land i form at naturparker. Dette kan ses i fortsættelse af de 

naturparktanker, som allerede var fremme i Naturfredningskommissionens betænkning fra 1969. 

 

                                                 
19 Naturgenopretning i østlige store Åmose ; N.B.Thomsen, A.M.Thorsen og T. von Platen-Hallermund , ENSPAC 
2008 
20 Se yderligere information i Claus Helweg Ovesens bilag 3.2.a om Naturparker  



Naturpark Åmosen – Kultur og Natur                                                                                             

 22

4.5.2 Naturparknetværk i Region Sjælland regi 

RUC’s NPÅ-projekt har siden foråret 2008 deltaget i et netværk til udvikling af 

naturparkbegrebet, som Region Sjælland har taget initiativ til. Deltagerne er udover regionen, 

kommuner med interesse i etablering af naturparker, Friluftsrådet og RUC i kraft af NPÅ-

projektet. I løbet af det første år er man kommet frem til en slags regional definition på 

begrebet21. Fra RUC´s side er der på et af netværkets møder blevet givet en oversigt over 

naturparkarbejdet i europæisk perspektiv i form af en PP-præsentation 22 

 

Senest har Friluftsrådet fi efteråret 2008 iværksat et initiativ for at få belyst arbejdet med 

naturparker i hele landet, hvor man i samspil med især kommunerne vil udpege en række 

pilotområder. RUC´s NPÅ-projekt er også med i dette arbejde. 

 

4.5.3 Nationalparker og naturparker 

Herhjemme har opfølgningen af Wilhjelm-udvalgets påpegning af behovet for større, sammen-

hængende naturområder i første omgang rettet sig mod skabelse af nationalparker, store områder 

med nationalt værdifuld natur. Der blev i 2005 vedtaget en særlig lov om nationalparker, og indtil 

videre er der udpeget 5 områder til realisering  af loven (Thy, Kongernes Nordsjælland, Mols 

Bjerge, Skjern å, og Vadehavet). Der er således etableret og åbnet én nationalpark i Thy i 2008. 

Mols Bjerge indvies som nationalpark af  Dronningen i august 2009.  

Status som nationalpark indebærer en vidtgående beskyttelse i henhold til særlig lovgivning og 

forvaltning med midler fra både staten, kommunerne o.a. Bindingerne på områdernes anvendelse, 

områdernes betydelige størrelse og de økonomiske forpligtelser har betydet, at de hidtidig 

udpegede nationalpark-områder alle har et betydeligt indslag af statsejet jord. Det har vist sig at 

det for de etablerede Nationalparker vil være nødvendigt at sikre betydelige indtægter  fra 

turiswme og private fonde for at kunne leve op til forpligtelserne som Nationalpark. 

 

 

                                                 
21 se bilag forfattet af  Jan Woolhead og  Claus Helweg Ovesen 
22 se bilag fra Claus Helweg Ovesen. 
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5.0 Beskrivelse af Naturpark Åmosen23 

 

5.1  Kort beskrivelse af landskaberne i Naturpark Åmosen og nære omgivelser 

Naturpark Åmosen er en række landskaber omkring det nedre løb af Åmose Å, der fortsætter i 

først Øvre og så Nedre Halleby Å. Landskaberne skifter stærkt karakter ned ad åløbet, og 

naturparkens ide er netop, at der er tale om sådanne landskabelige ”perler på en snor”24.  

 
    Kort over Åmosen- Tissø. De indsatte bogstaver refererer t il  teksten 
 

a. Naturparkens projektområde begynder mod øst ved Undløse bro. Her begynder Store Åmoses 

flade landskab som er opstået i en bred smeltevandsdal (hedeslette) under den sidste del af 

istiden. Særligt i den østlige del (A1) er der i dag bevaret større, udyrkede moseområder, hvis 

tørvelag stadig rummer mange arkæologiske skatte fra stenalderen. Det er dette områdes værdier 

og ønskerne om at sikre dem, der oprindeligt har sat gang i naturparkplanerne. Mod vest (A2) er 

mosen mere opdyrket, men stadig landskabeligt smuk.Det er derfor også naturligt, at naturparken 

er opkaldt efter Åmosen, selv om der er meget andet end åmosenatur i projektområdet. 

                                                 
23 forfatter Claus Helweg Ovesen 
24 Dette udtryk er os bekendt først brugt om naturparkområdet af  museumsinspektør  Lisbeth  Pedersen  fra 
Kalundborg Museum 
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b. 14 km mod vest ad åløbet slutter Store Åmose ved Bromølle, og her skifter landskabet meget 

karakter. Fra kun et par meters fald på løbet gennem mosen falder åen nu 21 m på de kun ca. 5 

km løb indtil Lille Åmoses nordligste punkt (Træholm, Flodholm), og den får tilløb fra  

(C) Skarresø ved Jyderup. Søen er helt 

omgivet af skov, hvoraf meget hører med til 

projektområdet. Langs denne stræknning af 

åen har der i historisk tid ligget ikke mindre 

end 6 vandmøller ”Kongens Møller” som 

gør, at man kan betegne denne del af 

naturparken som ”vandmølleområdet” (B). 

Ved Øresø Mølle skifter vandløbet navn til 

Halleby Å. 

Skarresø  set mod syd fra Sølyst i Jyderup. 

d. Den ca. 7 km2   store Lille Åmose (D) er efter sjællandske forhold en stor kærmose og ikke nær 

så præget af afvanding som Store Åmose. Sammen med Tissø og Bøstrup Åmose udgør Lille 

Åmose et fugleområde af europæisk 

betydning. Selv om den ikke er foretaget 

arkæologiske udgravninger i samme grad 

som i Store Åmose, så rummer Lille Åmose 

efter alt at dømme også store, arkæologiske 

værdier. 

Fra Lille Åmose løber åen ud i Tissø (E), der 

med sine 13 km2 vandflade er landets 4´de 

største sø. Dybden er på det dybeste sted  

Gæs med store gæslinger græsser på Tissøs sydende. I søen 

 bagved svømmer blishøns. 

omkring 12 m. Der er en svagt skrånende søbund ud til den anførte, største dybde. Det er en 

vigtig sø for fugle og fisk, og der er stadig en erhvervsfisker som virker i søen. Industrierne i 

Kalundborg har tilladelse til at tage betydelige mængder vand fra søen indtil en bestemt kote, 

som reguleres af et bygværk i Hallebyåens afløb fra Tissø.  
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På det vestligste punkt af søbredden ligger 

Fugledegård besøgscenter, som er blevet 

placeret her ved det vigtige fundsted for et 

høvdingesæde fra Vikingetiden. 

f. Kun nogle hundrede meter fra Hallybyåens 

afløb fra søen får den tilløb syd fra af 

Bøstrup Å (F), hvis nedre løb med 

tilhørende åmose er med i naturparkens  

 

 

Udsigt over Ulstrup mose omkring Bøstrup å - naturparkens 

tredie åmose. 

projektområde. Jordslambassinerne til den nedlagte sukkerfabrik i Gørlev ligger ned til Bøstrup å 

og er i kraft af deres fugleliv med i projektområdet. 

Nedre Halleby Å (G) er ikke udrettet og 

uddybet i nær samme grad som åløbet 

længere oppe. Åen er over det meste af dette 

løb omgivet af engbræmmer, der mod vest 

udvider sig til Bjerge Enge og så er smallere i  

forløbet gennem sommerhusområdet Bjerge-

Ornum strand. 

Vestligst i projektområdet ligger åens udløb 

til Storebælt, hvor den udvider sig til  

Ågerup Bro over Nedre Halleby å. 

Flasken (H). Østsidens åenge har grøfter, men ellers er både de og Fællesfolden nord for selve 

Flasken  kun påvirkede af husdyrgræsning. Der er tale om et af Sjællands mest urørte åudløb, der 

både landskabeligt, geografisk og biologisk har stor værdi. 

 

5.1.1 Omgivelserne – tilgrænsende områder 

 
Naturparkområdets afgrænsning er besluttet af den styregruppe, som blev nedsat ved projektets 

begyndelse i sommeren 2005. Den medtager lavbundsområder omkring åløbene , 
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 Langdysse ved Flasken, som anes yderst til højre 

 

søerne og mod nord en del tilgrænsende 

skovområder, men kun i beskedent omfang 

bebyggelser og almindelig dyrkningsjord. 

To af de tilgrænsende områder rummer store 

værdier og fungerer oplevelsesmæssigt i 

samspil med selve projektområdet. Det drejer 

sig om godslandskabet med bl.a. ret store skove, som strækker sig langs hele nordsiden af 

projektområdet, og ligeledes det stærkt  kuperede godslandskab mellem den nordvestlige del af 

Store Åmose og Tissøs østside. 

    Vigtige områder grænsende op til naturparken: Godslandskaberne nord for Åmosen og mellem den og Tissø er 

skraveret på kortet.. 
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Kattrup Gods Hovedbygning. Beliggende mellem Lille 

Åmose og Bromølle 

 Øst for Undløse bro er der længere oppe ad 

Åmoseåens forløb  også værdifulde 

lavbundsområder (bl.a. Vanløse Sand), og lidt 

længere mod nordøst ligger ligeledes ret tæt på 

den store Brorfeldefredning omkring Maglesø. 

Syd for Store Åmose er der også nogle skove og 

lavbundsområder, som oplevelsesmæssigt 

fungerer i samspil med projektområdet. Når der planlægges ruter i landskabet er det derfor 

rimeligt at inddrage disse naturområder i 

planlægningen.
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I turistmæssig sammenhæng er de 

mindre og mellemstore byer nord og 

syd for mosen og de tre lidt fjernere 

liggende købstæder Kalundborg, 

Holbæk og Sorø også af stor 

betydning. 

 

 

 

En ekskursion til Ørnebjerg, et værdifuldt 

overdrev med stenringe  

mellem Tissø og Åmosen 

5.2 Lokaliteter af særlig, kulturhistorisk interesse  
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I NPÅ området er der et stort antal lokaliteter af kulturhistorisk interesse.  Disse findes glimrende 

beskrevet i en række publikationer hvoraf kan nævnes:Lisbeth Pedersen 2005: Kulturmiljøer i og 

omkring Naturpark Åmosen-Tissø; samt: Katalog over særlige og typiske kulturmiljøer i og 

omkring Naturpark Åmosen-Tissø. Begge i: Kulturarv i Naturpark Åmosen-Tissø 2005. ISBN: 

87-89735-08-0. Der er også et elektronisk link til den rapport25 NIRAS præsenterede i 2005. 

6.0 Turisme i Naturpark Åmosen26 

6.1 Delprojekt  II: Udvikling af Åmosen som turistmål: naturformidling 

” I dette projekt udvikles Åmosen som turistmål. Der skal    skaffes adgang til turistsegnede 

lokaliteter i Åmosen, og udvælges adgangsveje. Samtidig skal der udvikles en GPS-baseret 

formidling overfor turisterne, enten efter IKT eller GPS. En forudsætning for dette er at der 

foreligger en aktuel viden om, hvad der findes af interessante lokaliteter, og hvor de ligger i 

mosen. Denne viden findes i vidt omfang men supplerende viden skal skaffes gennem en delvis  

kortlægning af Åmosen og dens flora og fauna.”27  

                                                 
25 http://www.nirasanalyse.dk/projektweb/aamosen/ 
26 forfattere Claus Helweg Ovesen og Kjeld Schaumburg 
27 citat fra projektansøgningen august 2007 (skal vel kun bruges hér, hvis vi iøvr. på relevante steder citerer 
ansøgnings- bevillingsskrivelserne, hvad der nok kan være grund til)  
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6.2 Udvikling af adgang til Åmosen  

Det har som nævnt været en klar oplevelse for projektdeltagerne, at Åmosen var dårligt kendt for 

langt de fleste beboere i regionen. Det betyder, at arbejdet med at opbygge en naturpark i 

Åmosen må begynde med at etablere Åmosen som et veldefineret begreb i bevidstheden hos 

lokalbefolkningen. En medvirkende årsag til Åmosens anonymitet er at der kun er få veje som 

fører til mosen og at der kun er enkelte parkeringspladser i nærheden af mosen og der er meget få 

aktiviteter der foregår i mosen.. Det er derfor en en stor opgave for kommunernes tekniske 

forvaltninger at forbedre disse adgangsforhold. Når man først er kommet til mosen er der et 

mindre antal stier som kan benyttes.  Indtil nu har de ofte været tilgroet så det vanskeliggjorde 

vandring ad dem. Aftaler om vedligeholdelse af stierne vil være vigtig for udnyttelse af de tilbud  

de frembyder. Sorø kommune har i 2009 publiceret de vandremuligheder, der findes i Åmosen,  
 

Kort med cykelruteforslag 1 til 11 
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som del af ”spor i Landskabet”28.  

6.3 Cykelruter i Naturpark Åmosen 

 
Med en afstand på 35-40 km øst-vest er naturparkområdet velegnet til at opleve på cykelture, 

hvor også en hovedide med de skiftende landskaber langs åen vil kunne opleves godt. Problemet 

med de 

endnu ikke etablerede stiforbindelser på langs af området bliver også lidt mindre, da mange af de 

mindre veje øst-vest er ganske velegnede til cykelture i kraft af smukke omgivelser og ret 

beskeden biltrafik. Bivejene kan på cykelruter kombineres med skov- og markveje, hvilket også 

giver mulighed for gode rundture. Alle tre kommuner er i gang med stiplanlægning, så udvikling 

og forbedring på dette område kan forventes indenfor overskuelig fremtid. De her nævnte ruter 

vil kunne benyttes ret umiddelbar gennem trykning af oplysende folder og evt. støttet af diskrete 

skilte i terrænet som de f.eks. ses på Værslev- og Jyderupstierne. 

Cykelruter, rundture – som selvfølgelig vil kunne kombineres til længere ture om ønsket: 

Kortet knytter sig til nedenstående kortfattede oversigt 

1. Rundt om hele østlige Store Åmose mellem Undløse og Skellingsted broer og med 

passage af Bodal-fredningen 

 

2. Maglebjerg, Bodal, gamle grusgrave ved Langtved, Garbølle Nørremose 

 

3. Skellingsted Bro, Jyderupstien fra Brokøb mod syd, Hesselbjerg Skov og retur 

 

4. Vestlige Åmose: Bromølle, Sønderød, Jyderupstien og retur over Brokøb, Kajemose 

 

5. Bredevang, Kattrup og skove med tunnelens åbning mod vest; Pandekagestenen og åens 

smukke løb igennem skovene. Detaljeret passagemulighed på skovveje skal undersøges 

 

6. Rundt om Skarresø – de fleste skovveje passable på cykel, ved Åstrup en kort strækmning 

på bivej.  

 

7. Lille rundtur omkring Strids Mølle og Øresø Mølle 

                                                 
28 Link til denne brochure  http://www.spor.dk/. Den 27 juni åbnedes spor i den store Åmose 
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8. Rundt om Lille Åmose med mulighed for enkelte steder at komme lidt ind i området ad 

markveje 

 

9. Rundt om Tissø med mange interessante punkter. En cykelstil fra Sæby kirke i sødøst til 

afkørslen af Lille Fugledevejen mod nordvest er særdeles ønskelig, da der er en del trafik 

på denne del af vejen. Mulighed for at køre ud på halvøen Lunden fra Hallenslkevvejen. 

 

10. Mellem Ågerup Bro og Værslevstiens passage med gennemkørsel af fredelige landskaber 

på småveje. 

 

11. Rundt om Bjerge Enge og Ornum med blik ud over Fællesfolden nordfra og evt. afstikker 

til fugletårnet syd for Flasken og videre ud på Reersø 

 
Cykleruter kræver for at blive en succes at der også registreres muligheder for understøtning af 

disse aktiviteter.  De foldere som skal udarbejdes skal indeholde information om hvor man kan 

parkere hvism man kommer i bil, hvor man kan købe ind, spise og drikke kaffe, ligesom de 

shelters som findes i naturparkområdet og omgivelserne skal indikeres. 

7.0 Delprojekt III : Branding af Åmosen som turistmål: Kulturformidling  
 
 
”I dette projekt udvikles Åmosen som turistmål for kultur, historie og arkæologi. Projektet vil 

tilrettelægge og opbygge specielle oplevelser og tilbud til et stort og varieret klientel: lokale 

turister, internationale turister. Dette skal ske i samarbejde mellem RUC, Østdansk turisme, 

museer og statslige institutioner. Idet oplysninger om Åmosens kulturværdier indlægges på GIS-

informationssystemet vil tilgængeligheden af disse værdier blive mærkbart forbedret.”29  

 

7.1 Branding af  NPÅ30 

 

”De økonomiske perspektiver ved naturparken kan især høstes gennem en forbedret 

markedsføring af området der i dag ikke er særlig kendt uden for lokalområdet for sine 
                                                 
29 citat fra projektansøgningen august 2007 (jfr. bem. ovenfor) 
30 Dette afsnit er forfattet af Jette Linå 
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naturmæssige værdier. Naturpark Åmosen-Tissø vil kunne blive et brand (varemærke) der kan 

anvendes af turisterhvervet, de store virksomheder i Kalundborg og i den generelle 

markedsføring af egnen”.  31 

 

Spørgsmålet om branding af Åmosen er vigtigt for udviklingen af området. Formålet med 

brandingen er at gøre Naturpark Åmosen kendt for positive værdier i offentligheden. I 

brandingen indgår både spørgsmålet om, hvilke kvaliteter i området, der bedst kan indgå i en 

branding, og spørgsmålet om, hvorledes selve brandingen skal tilrettelægges og føres videre i en 

egentlig markedsføring.  

 

Overvejelserne har primært drejet sig om:  

• Alternative indtægtsmuligheder for landbrug og mindre produktioneenheder 

• Formidling af områdets kultur- og natur- værdier 

• Implementering af konkrete projekter 

• Hvordan området kan blive mere attraktivt for bosætning 

 

Spørgsmålet om, hvilke værdier der kunne indgå i et brand blev diskuteret i projektets netværk, 

først og fremmest med landboforeningen Gefion ved Karsten Vig Jensen, i styregruppen for 

Naturpark Åmosen med Østdansk Turisme, med leder af turistføreruddannelsen på RUC Suzanne 

Haraszuc og med turistchef for Holbæk Ina Løndahl og turistchef for Kalundborg René 

Bengtsson.  

Der var enighed om at de valgte emner både skulle afspejle Åmosens nuværende værdier, og 

skulle medføre et udviklingspotentiale for erhvervslivet i og omkring Åmosen. Med afsæt i 

Åmosens nuværende erhvervsstruktur og erhvervsmæssige potentiale blev det besluttet, at 

brandingsindsatsen skulle koncentrere sig om udvikling af tre sideordnede elementer:  

1. Kulinariske oplevelser. 2: Kulturværdier og 3. Naturværdier.  Potentialet indenfor 

branding af kulturværdierne blev diskuteret i projektets museale netværk,  Her blev der lagt 

særlig vægt på den sammenhængende fortælling om forholdet mellem menneske og natur, 

navnlig i forhold til spørgsmålet om udnyttelse af naturens ressourcer fra de ældste tider 

(stenalderbosættelserne på sommerjagtpladserne i Åmosen) og til i dag (C02-lagring i mosen og 

tørvegravning).  

                                                 
31 Citat: rapport om Naturpark Åmosen, 2005 i afsnit 16.1 
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I forhold til en brandingindsats blev Åmoseområdets geografiske diskuteret. Naturparkområdet, 

som fastlagt af styregruppen for Naturpark Åmosen, dækker ganske overvejende lavbunds-

områderne omkring Åmose å vest for Undløse bro og Halleby å. Det var enighed om, at det var 

frugtbart i forhold til en brandingindsats, at se ud over disse rammer og inddrage områder både 

nord og syd for selve naturparken projektområde. Herved opnås en helhed, der omfatter både 

forholdsvis uberørt natur, kulturmiljøer og områder, der vil kunne indgå i en landdistrikts-

udvikling . Det er vigtigt at stile imod en synergi mellem den beskyttede natur i naturparken og 

erhvervsmulighederne omkring parken. Dette sker af hensyn til, at brandingen skal kunne omfatte 

både lokale erhverv, kultur og natur og landskab. Potentialet i både natur- og kulturattraktioner 

indenfor selve naturparkområdet er betydeligt, men kendetegnende er det også, at området 

historisk set har fungeret som et ubeboet randområde. Således er det centrale moseområde 

traditionelt blevet benyttet til græsning af bebyggelserne omkring mosen; et forhold, der ikke 

mindst har været af betydning i forhold til etablering af herregårdslandskabet nord for den Store 

Åmose. En branding indsats, der udelukkende koncentrerer sig om selve naturparkområdes 

attraktioner og potentialer, vil derfor i høj grad skulle basere sig på natur- og kulturoplevelser i 

forhold til ressourceudnyttelse. Den vigtige kulturhistoriske og erhvervsmæssige sammenhæng 

mellem lavbundsområderne i mosen og oplandets bebyggelser ville med en snæver fortolkning af 

Åmosen ikke kunne formidles effektivt. 

Problematikken kommer særligt til udtryk i forhold til en gastronomisk orienteret branding, hvor 

åmosebassinets karakter af ressourceområde til produktionsenheder udenfor mosen er særligt 

tydelig.  

 

7.2 Kulinariske oplevelser i NPÅ 

  Bromølle Kro – kendt som et sted, hvor 
man spiser godt. Og så stammer kroen fra 
1198!  
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Kulinariske og gastronomiske oplevelser på dansk grund har længe været et uudnyttet potentiale, 

men emnet er kommet mere i fokus i de sidste 10 år, hvor en lang række specialiserede 

fødevarevirksomheder, med mikrobryggerierne som det bedst kendte eksempel, har set dagens 

lys. Dette er gået hånd i hånd med en stigende vægt på det nordiske køkkenindenfor 

restaurationsbranchen; en udvikling, der især ses i entreprenøren Claus Meyers 

forretningsaktiviteter. Samme Claus Meyer er, ligesom præsidenten for det Gastronomiske 

Akademi Jan Krag Jacobsen, nogle af idemændene bagved ”Det nordiske køkkenmanifest”, en 

skrift, der gør opmærksom på det gastronomiske potentiale ved genopfindelse og genfortolkning 

af nordiske råvarer (i Sverige findes f.eks. godt 400 forskellige slags/sorter peberrod), i nordiske 

tilberedninger og i nordiske konserveringsmetoder. Køkkenet er præget af enkelhed, renhed og af 

de langsomt voksende, smagsintensive nordiske råvarer. Det ny nordiske køkken har opnået en 

betydelig gennemslagskraft blandt publikum, i medier og hos gastronomiens top; noget, der er 

kulmineret med at restaurant NOMA i København under ledelse af køkkenchef Rene Redzepi har 

opnået to stjerten i Guide Michelin. Med det fokus på lokale fødevarer af høj spisekvalitet, som 

bevægelsen repræsenterer, er det nærliggende at tage udgangspunkt i bevægelsen og dels 

fokusere på eksisterende produktion i Naturpark Åmosen i bred forstand, og dels gøre opmærk-

som på de muligheder for alternative indtægtskilder, som produktionen udgør for potentielle 

producenter. Der kan derfor både  tages udgangspunkt i eksisterende produktion, og i at anvise 

udviklingsmuligheder for områdets erhvervsliv. Erhvervslivet i området ved Åmosen og Tissø 

består i dag primært af landbrug og mindre produktionsvirksomheder. For at starte denne 

udvikling vil det være nødvendigt at Gefion’s konsulenter foretager et opsøgende arbejde i 

området for at påpege de muligheder som udviklingen byder.   

Andre steder  i landet har man med held organiseret lokale markeder hvor flere producenter 

tilbyder deres vare  Dette kunne kopieres her  for at sikre, at overskuddet fra 

erhvervsaktiviteterne forbliver i området og skaber vækst og job der. Produktionen af fødevarer i 

området kan med fordel specialiseres i retning af lokale produkter som æbler, økologiske 

grønsager, honning etc. og andre produkter, der kan produceres af heltids-, deltids- eller 

fritidsproducenter.  

 

I forbindelse med NPÅ udmundede diskussionerne i netværkene ud i, at en indsats indenfor det 

kulinariske område var en oplagt mulighed for en branding af naturparkområdets værdier. 

Landboforeningen Gefion tog derfor initiativ til at tilrettelægge en kulinarisk oplevelsesrute i og 

omkring Åmosen. Der blev fra projektets begyndelse lagt vægt på, at interesseområdet her var 



Naturpark Åmosen – Kultur og Natur                                                                                             

 36

både naturparken og de tilgrænsende områder omkring denne. Dette blev valgt for at sikre en 

tilstrækkelig bredde i udbuddet.  

Projektet blev ledet af landdistriktskonsulent Martin Preuss Nielsen, Gefion. I styregruppen sad 

turistchef Ina Løndahl, Holbæk; turistchef René Bengtsson, Kalundborg; konsulent i Erhvers- og 

Videnscenter Vest Lisbeth Færch Gjerulff, (der er koordinator af netværk Regional Madkultur 

Sjælland); præsident for Det danske gastronomiske Akademi Jan Krag Jacobsen; land-

distiktskonsulent Karen Lilleør, Gefion samt lektor Jette Linaa fra RUC. 

Ved projektets start besluttede styregruppen som en første, igangsættende og 

opmærksomhedsskabende indsats at tilrettelægge to kulinariske oplevelsesruter til 

fødevareproducenter og steder af kulinarisk interesse i naturparkområdet. Formålet var dels at 

skabe kendskab til og interesse for områdets eksisterende fødevareproducenter, og dels at åbne 

øjnene for de erhvervsmæssige muligheder indenfor gastronomisk oplevelsesturisme hos 

områdets potentielle producenter.  

Arbejdet blev indledt ved, at der blev udfærdiget et katalog over fødevareproducenter af mulig 

oplevelsesmæssig interesse i området. Hensigten med oplevelserne var dels at tilbyde 

smagsprøver og salg af produkter, dels at sikre, at den gode historie om de enkelte produkter blev 

videreformidlet til den besøgende af  producenterne eller deres repræsentanter. Den levende 

fortælling om produktet skulle således indgå som et vigtigt element i oplevelsen. Ud af det 

indsamlede katalog over producenter i området blev der udvalgt otte lokaliteter, der blev gjort til 

genstand for to ruter med kulinariske oplevelser32. Ruterne blev gennemprøvet 15. og 19 

september 2008 for et indbudt publikum, inkl. pressen med stort fremmøde.  

 

7.2.1  Projektbeskrivelse33 

Åmosens fødevarevirksomheder starter sammen med Gefion et kulinarisk oplevelsesnetværk, 

som skal være med til at udbrede kendskabet til de produkter og oplevelser, som kan findes i 

Åmosen. Formålet er på sigt, at netværket skal positionere Åmosen som et sted med gode lokale 

råvarer, og hvor folk kan få en autentisk oplevelse ved at købe råvarerne til aftenens madlavning. 

                                                 
32 Ruterne er præsenteret i en folder indsat som bilag 7.2.a 
33 Af landdistriktskonsulent Martin Preuss Nielsen, Gefion   
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Der har i de senere år været stor fokus på Åmosen og de kulturværdier området rummer, fra de 

tidligste bosættelser i stenalderen, over dræningen af landbrugsjord og til det øgede fokus på 

lokale forhold og produkter. Denne begivenhedsrige historie kan opleves i en del af de produkter, 

som produceres i og omkring Åmosen, og det er opgaven med at formidle denne helhed, der 

sættes fokus på i forbindelse med oprettelsen af en ”Kulinarisk oplevelsesrute i og omkring 

Åmosen”. Som et led i en kulinarisk oplevelsesrute laves et netværk af lokale 

fødevarevirksomheder og oplevelsessteder, som sammen kan være med til at give den besøgende 

et dybdegående indblik i Åmosens historie og muligheder, - hvad enten man tilbringer en halv 

dag eller flere dage i området. De deltagende virksomheder vil bl.a. blive præsenteret i en folder, 

som vil være med til at guide besøgende gennem området. 

Den 15. og 19. september 2008 arrangeres to spændende halvdagsture ud i Åmosen, hvor 

sjællandske forbrugere og presse er inviteret med ombord i bussen. På disse busture vil vi besøge 

nogle af netværkets fødevarevirksomheder, ligesom der vil blive gjort stop ved nogle udvalgte 

kulturhistoriske steder. Turene vil desuden byde på enestående lokale smagsoplevelser på nogle 

af de serveringssteder, som indgår i netværket. 

Målet er at netværket udvikles gennem de næste par år, med henblik på at give besøgende nye spændende 

smags-, natur- og kulturoplevelser fra Åmosen. Netværksdeltagerne kompetenceudvikles indenfor lokal 

produktudvikling og afsætning af produkterne, ligesom der vil blive arbejdet med markedsføring og 

branding.  

7.2.2  Konklusion vedr. fødevareprojektet 

Gennemførelsen af den kulinariske oplevelsesrute har dels resulteret i et overblik over 

eksisterende  

attraktioner i og omkring Naturparkområdet, og dels påpeget et erhvervsmæssigt potentiale 

indenfor specialiseret produktion af lokale fødevarer. Erfaringerne er, at brandingen af 

fødevarerne bør foregå tematisk hånd i hånd med formidling af områdets kulturhistoriske 

værdier. Det er således ikke fødevaren som sådan, der er i centrum, men fødevaren i sin 

historiske sammenhæng. Det fordrer engagement og historisk kendskab hos de enkelte 

producenter, samt en villighed til at bruge den fornødne tid til at formidle dette kendskab til 

forbrugerne og køberne. En kulinarisk oplevelsesrute af denne art hviler således på en umiddelbar 

og direkte kontakt mellem producent og konsument. En branding skal være tilrettelagt med 



Naturpark Åmosen – Kultur og Natur                                                                                             

 38

hensyntagen til lokale aktører; konsumenter, interesseorganisationer etc. med henblik på at sikre 

en lokal forankring og opbakning til initiativerne. 

 

7.3 Alternativt  branding  tema 

 Åmose-landskaberne er”perler på en snor” med rige oplevelsesmæssige muligheder indenfor 

landskab, kulturhistorie og natur  Potentialet indenfor branding af kulturværdierne blev diskuteret 

i projektets museale netværk. Her blev der lagt særlig vægt på den sammenhængende fortælling 

om forholdet mellem menneske og natur, navnlig i forhold til spørgmålet om udnyttelse af 

naturens ressourcer fra de ældste tider (stenalderbosættelserne på sommerjagtpladserne i 

Åmosen) og til i dag (CO2-lagring i mosen og tørvegravning).  

Det har været en klar opfattelse at det er muligt at udvikle en række kulturhistorisk baserede 

turforslag i og omkring mosen. 

En energitur er således et forslag der indbefatter Møllerne ved Bromølle , tørveproduktion i den 

store Åmose og naturgaslagring ved Stenlille. Derudover problematikken om moser som 

oplagringsreservoir for  CO2. 

En kalkmaleri tur hvor de mange kirker med velbevarede kalkmalerier fra den tidlige middelalder 

fremvises og forklares. 

En arkæologitur, hvor fundsteder for de berømte stenalderfund fra Åmosen besøges og 

landskabets udvikling over 10 000 år beskrives. 

7.4 Performance-design 

 
  Ved Tissø er der et særligt 

potentiale for at fremvise spor fra 

vikingetiden og den tidligste 

middelalder. På Fugledegård er 

der de bedste naturlige forud-

sætninger da besøgscentret  ligger 

på en Gammel  vikingeboplads .  

 

Markerede stolpehuller fra vikingehus ved Fugledegård 

Som et forsøg har  performance design på RUC arbejdet på at aktivere Fugledegård i lokalbefolk-

ningens bevidsthed. Dette er blevet udmøntet i  at  Morten Hedegaard Larsen (Vejleder: Bjørn 
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Laursen) har arrangeret en : Event på 

Besøgscenter ” Fugledegård – at synliggøre 

og sandsynliggøre”  

Udvikling af et program for en såkaldt event på 

Fugledegård. Denne event skal øge 

opmærksomheden om dette sted i særdeleshed og 

Naturpark Åmosen i almindelighed. Projektet 

realiseres 17.05.09 med titlen: Flyv med 

FUGLEdegård – et arrangement i samarbejde 

mellem Fugledegård Formidlingscenter, 

Naturpark Åmosen og RUC. Det sker med 

inddragelse af mange,  
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lokale frivillige, RUC-studerende, sagkyndige udefra m.fl. Emnerne er natur i og ved Tissø, 

vikingetidens arkæologi, fuglelivet, lokal kunst og kunsthåndværk, naturparken som helhed o.m.a. 

Der bydes på grillmad og er salg af drikkevarer. 

 

7.5 Turisme 

Der har været en projektgruppe på RUC som har beskæftiget sig med turisme: 

           Andreas Hansen og Christian Thomsen: Turismestrategi for hele Naturpark Åmosen. 

(Vejleder: Henrik Toft Jensen). Dette projekt omhandler et udvalgt naturområde i 

Danmark, nemlig Naturpark Åmosen. Området udtegner sig ved dets unikke, men også 

skrøbelige natur- og kulturforhold, der samtidig også fungerer som hovedattraktionerne i 

naturparken. Indtil videre har man haft meget lidt fokus på en turismeudvikling. 

Intentionen er dog at promovere området ud på en større national og international skala. 

Med andre ord efterspørges en turismetrategi og dette projekt skal ses som led deri. Som 

hjælp i dette arbejde fokuserer vi på to centrale teoretiske begreber, henholdsvis 

bæredygtig turisme og oplevelsesøkonomi. Disse er blevet udvalgt, fordi de for det første 

indtænker naturparkens skrøbelige natur- og kulturforhold samt lokalsamfundet 

(bæredygtig turisme), og for det andet forholder sig til, at turisme er forretning og at 

turister nu til dags gerne vil bruge penge på oplevelser, der involverer dem som brugere 

(oplevelsesøkonomien). I dette projekt forsøger vi således at kombinere en bæredygtig 

turismeudvikling med et oplevelsesøkonomisk indhold, både som en teoretisk ramme for 

projektet og som en reel løsning på, hvordan beskyttelse (natur) og benyttelse (turisme) 

kan fungere i samme kontekst. Hoveddelen i opgaven består af præsentationen af fem 

turistaktiviteter, som vi mener, kan fungere i Naturpark Åmosen. I projektets analyse 

gennemgås hver enkelt aktivitet ud fra den opstillede teoretiske ramme, specielt med 

henblik på at sikre et indhold, der både indtænker bæredygtighed og oplevelsesværdi. De 

fem aktiviteter er således: kulinariske ture, cykelturisme, formidlingsturisme, lystfiskeri 

og bondegårdsferie 
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7.6  Tørvegravning – en kulturhistorisk attraktion  

Som led i kulturformidlingen i  Naturpark Åmosen – Natur & Kultur er der opbygget et godt 

samarbejde med områdets tre museer: Holbæk Museum, Kalundborg og Omegns Museum og 

Sorø Museum. I dette forum blev besluttet, at projektets kulturformidlingsindsats skulle 

koncentrere sig om formidling af nyere tids industrihistorie, nemlig en formidling af 

tørvegravningen i Åmosen. Tørvegravningen har været  meget betydningsfuld for mosens 

nuværende tilstand, og den er et væsentligt indslag både i Danmarks industrihistorie, og i 

fortællingen om udnyttelse af naturressourcer. Som led i vort projekts arbejde med 

tørvegravningen  blev cand.mag.  Anne-Mette Marchen Andersen34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
                Tørvebisser stillet op til fotografering i en pause i det hårde arbejde(Stenlille lokalhistoriske arkiv)

                                                 
34 nuv. museumsinspektør på Sydvestsjællands Museum 
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ansat i en periode, lønnet af midler fra RUC-projektet, med henblik på at samle og bearbejde 

materiale om udvalgte, formidlingsegnede lokaliteter relateret til tørvegravning i store Åmose. 

Det indgik i planen at anvende karteringen i en GPS-baseret formidling som den besøgende kan 

få adgang til, dels over internettet når turen planlægges, dels når de er på stedet i Åmosen. For 

hvert punkt er det målet at formidle hvad er der sket lige her, hvem har arbejdet her og  hvordan 

var livet her. Ved udvalget af materiale blev der lagt vægt på at de tørverelaterede aktiviteter 

stadig skulle markere sig synligt i terrænnet. Det blev vurderet som værende for vanskeligt at 

formidle et emne, såfremt der ingen synlige spor er bevaret. De synlige spor kunne være 

tørvegrave, stående bygninger, spor af transportanlæg som tørvebanen etc. De historiske 

oplysninger om tørvegravning i Åmosen er baseret på viden indsamlet i forbindelse med en 

dokumentationsundersøgelse35 om Åmosens tørv foretaget for Kalundborg Museum, Holbæk og 

Omegns museum, Sydvestsjællands museum og Kulturarvsstyrelsen. Til denne undersøgelse er 

samtlige lokalarkiver omkring mosen besøgt og flere tidligere tørvearbejdere er blevet 

interviewet.  

Resultatet er blevet et katalog 36over 40 stedfæstede lokaliteter med beskrivelse af aktiviteterne 

på stedet, med tilhørende katalog over det rige billedmateriale der eksisterer over 

tørvegravningen i 1940erne og 1950erne.  På baggrund af dette katalog blev en række punkter 

udvalgt, der danner grundlag for en oplevelsestur i terræn med tilhørende formidling på 

mobiltelefon/GPS. Formålet med en formidling på mobiltelefon er at undgå en ”skilteskov” på 

stedet, samt at gøre formidlingen fleksibel og let at opdatere. Denne tur blev udformet i et 

samarbejde mellem Anne Mette Marchen Andersen og Jonas Rømer, RUC. På nuværende 

tidspunkt er der ud fra kultur og naturdata udformet en virtuel tur37; en virtuel overflyvning af 

landskabet med klikbare informationspunkter med tilknyttet tekst- og billedmateriale. Turen 

gøres tilgængelig på bl.a. museernes hjemmesider38. 

                                                 
35 det komplette materiale fra Anne Mette Marchen Andersens  undersøgelse findes placeret på Kalundborg 
Museeum. 
36 Kataloget findes som bilag nr.4.2.b   til denne rapport 
37 Verup mose blev valgt som demonstrationsprojekt 
38 Der forhandles om at lade dette indgå i den virtuelle Åmose som naturparksekretariatet ønsker at opbygge. 
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Kort med punkter fra historier om tørvegravning,  vandmøller o.a. kulturhistorie i NPÅ . Der henvises til Anne-Mette 

Marchen Andersen’s  bilag 4.2.b.. 

Tørvegravningsprojektet blev gennemført som et forsøg med henblik på at opbygge et koncept 

for GPS-lokaliserede, mobilformidlede ruter med kulturhistorisk indhold. Vi forestiller os, at en 

fremtidig indsats, nu hvor konceptet er færdigudviklet, kan omfatte ture/ruter med andet indhold: 

en energirute med punkter til formidling af vand- og vindkraft, en arkæologirute med formidling 

af stenalderfundene fra Åmosen osv.  

Tørvegravningsprojektets materiale omfatter et katalog over tørvegravningsrelaterede lokaliteter i 

og omkring Åmosen. Hertil kommer et katalog over 40 kulturhistoriske interessepunkter, 

beskrevet og kommenteret, samt et billedkatalog over fotos af disse lokaliteter. Et andet bidrag er 

tekster til en film om tørvegravning i Åmosen i 1940’erne. Materialert er udarbejdet af Anne-

Mette Marchen Andersen39. Endelig følger CD medl en GPS baseret virtuel tur i Åmosen 

udformet i samarbejde med Jonas Rømer. CD´en er vedlagt rapporten som bilag 5.0.c… 

. 

                                                 
39 Nuværende museumsinspektør på Sydvestsjællands Museum. 
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7.7 Boreprøver i Åmosen  

Åmosen, og andre sjællandske moseområder, ligger i dag som et reservoir af viden om fortidens 

klimaforhold, naturforhold og bebyggelse. De tykke, våde moseaflejringer giver gode bevarings-

forhold for pollen, planterester, knogler, træ og andet organisk materiale, så aflejringerne kan 

betragtes som et bibliotek over fortidens miljø. Ved hjælp af C14-datering er det muligt at få 

tidsfæstet fundene i de enkelte moselag, så en detaljeret klima- og landskabsmodel kan opbygges. 

Gennem en stor forskningsindsats af specielt Nanna Noe-Nygaard40, Københavns Universitet, er 

der en stort kendskab til Åmosens udvikling gennem de sidste 10.000 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Boreriggen køres på plads i Ulkestrup Lyng                                            Boret med tørv      

 

Som et led i projektet blev det besluttet at udføre en prøveboring i Åmosen. Formålet med 

boringen var 

1: at skabe klarhed over mosens nuværende bevaringsforhold for organisk materiale, herunder 

mosens vandindhold; 

2. At skaffe materiale til måling af mosens evne til at binde CO2.   

Det første punkt er af stor betydning for en vurdering af bevaringstilstanden for de arkæologiske 

materialer, der findes i mosen. I de sidste 10 000 år har mosens fugtige og sure tørvejord bevaret 

                                                 
40 En del af dette materiale findes i bogen Noe-Nygaard, N., Albrechtsen, T., Abildtrup, C.H., Gotfredsen, G., 
Richter, J. 1998: Palæobiologiske, sedimentologiske og geokemiske undersøgelser af Sen Weichsel og Holocæne 
aflejringer i Store Åmose. Geologisk tidsskrift, hft.2. 
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disse materialer i en velbevaret form. Ved de store tørvegravninger i 40´erne og 50´erne blev en 

betydelig del af disse værdier tilintetgjort. I den store dræning af Åmosen som foregik i 50´erne 

og 60´erne blev vandstanden i den store Åmose sænket med næsten 4 meter. Ved denne dræning 

blev en stor del af tørvejorden tørlagt. Dette medførte en begyndende forbrænding af tørven og de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Jensen ser på den tørv, der er bragt op                             En del af boresøjlen i metalrør markeres 

 

arkæologiske værdier i den. Den påfølgende ibrugtagning af store dele af mosen til landbrug satte 

hastigheden for forbrændingen yderligere op idet der tilførtes store mængder af gødning til de ret 

fattige marker. Med planen om en fornyet vådgøring af dele af Åmosen ville det have været 

muligt at stoppe en del af den fortsatte nedbrydning af de arkæologiske værdier i mosen. I den 

nuværende situation er boringer der følger mosens udvikling en af de metoder der er til rådighed 

for at følge hvorledes kulturlagene nedbrydes.  

Der blev derfor i samråd med Kulturarvsstyrelsen og museerne udvalgt et antal punkter hvor det 

ville være ønskeligt at gennemføre boringer for at monitorere mosens tilstand. Ved valget af de 

geografiske placeringer af boringerne blev der foretages en afvejning af bevaringshensynet til 

kulturarven i mosen, og ønsket om at få en borekerne taget op med maksimal lagtykkelse, så vidt 

muligt uforstyrret fra top til bund af tørvegravning og anden aktivitet, der mange steder har 

fjernet tørvelagene. Men det var vigtigt at placere boringerne således, at forstyrrelsen af  områder, 

der kan indeholde arkæologiske fund fra stenalder og senere tid, blev minimal. Kun en af de 
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planlagte boringer er indtil nu blevet gennemført. Efter at have modtaget råd fra områdets 

kulturhistoriske myndigheder besluttedes det derfor at udtage den første borekernen i en 

tørvebænk i Ulkestrup Lyng (se kort).  
 

 

                    Kort over Ulkestrup Lyng med markering af stedet for boring af jordprøve.   

 

Boringen blev udført i oktober 2008. Selve boringen blev udført af det rådgivende ingeniørfirma 

Jord- Teknik, Generatorvej 21, Herlev. Firmaet blev anbefalet af Københavns Bymuseum, der 

anvender det til deres boringer. Boringen blev udført under overværelse af Jette Linaa, Claus 

Helweg Ovesen og Niels H. Jensen, RUC. Jordlagene i mosen viste sig på dette sted at bestå af 

tørvelag i 3,5 meters tykkelse, hvorefter undergrundssandet med indhold af skaller blev nået. 

Tørvelagene viste sig på dette sted at være velbevarede, fugtige og spongiøse/svampede med 

velbevaret plantemateriale, og bevaringsforholdene for arkæologisk, organisk materiale i denne 

del af mosen, dvs. på denne tørvebænk, vurderes derfor at være gode.  

 

Efter boringen blev borekernen medtaget til RUC og lagt i kølerum. Der kan senere tages prøver 

fra den, bl.a. som led i studenterprojekter på RUC. Boringen blev nyttig erfaringsindsamling til et 

fremtidigt projekt og gav et indblik i mosens bevaringsforhold og materiale til brug i den videre 

forsknings- og formidlingsindsats. 

 
Det andet formål var at samle materiale om dannelsen af ny tørv i mosen. Denne proces er vigtig 

som del af den fiksering af  CO2 som foregår i naturen. Man kan her se mosen som en aktiv del af 

CO2 kredsløbet. Under tørre forhold forbrænder mosens tørv langsomt og dermed bidrager 

mosen til at øge CO2 udledningen. Under våde forhold gendanner mosen tørv og er dermed med 

til at fjerne CO2 fra atmosfæren. Den udtagne borekerne har kunnet anvendes som et led i projekt 
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der gennemføres af lektor Niels H. Jensen, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, 

RUC. Hvor man vurderer Åmosen som CO2 reservoir. Se bilag 5.0.d 

 Det har udover de to formål været vigtigt at indsamle erfaring til brug for mulig videreførelse af 

projektet med flere boringer i de kommende år. 

 

8.0 Studenterprojekter vedr. tørvebunden og dens planteliv samt naturgenopretning 
 

8.1 Projekt: Variation af naturlig carbonlagring i et vådområde 

Lykke Hodal, Patricia Volmer, Anne Marie Johansen, Anne Uldahl: Variation af naturlig 

carbonlagring i et vådområde (ekspl. bl.a. Åmosen). (Vejleder: Niels Henrik Jensen).                                       

Tørvejordens binding af  kulstof (carbon) fra atmosfæren i forskellige tidsperioder i efteristiden er 

blevet bestemt udfra målinger på jord fra forskellig dybde udtaget fra én jordsøjle ned til 4 meters 

dybde fra Lyngen ved Ulkestrup, Store Åmose. Lagringen er lav (0.88 g C/m2/år) i begyndelsen af 

subboreal, hvor Åmosen er en lavvandet sø, og bliver langt højere (19.46 g C/m2/år) i begyndelsen 

af subatlantikum, hvor mosen er helt tilgroet med begyndende højmosedannelse. Lagringen falder 

sidst i subatlantikum (12.67 g C/m2/år), hvor mosen med ændring til højmose bliver mere 

næringsfattig (mesotrof til oligotrof). 

 

8.2 Projekt: Analyse af  frø i Lyngen 

Christina Søegren, Helena Marie Sode, Louise Hindbjerg Mortensen, Mikkel Pyndt Andersen, 

Kenneth Jørgensen: Analyse af frø i Lyngen. (Vejleder: Henning Schroll) 

Mængden af frø bevaret i tørvejorden sat i relation til arealanvendelsen i dag: nogenlunde urørt 

mose, græsland el. jord under omdrift. I jorden under opdyrket mose er der ikke nok frø af 

moseplanter til at de alene vil kunne danne grundlag for udvikling af et moseplantesamfund. Dette 

må derfor retableres ved vandstandhævning, hvorved der kan genskabes et alsidigt 

moseøkosystem 
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Med frø o.a. spredning af planter (og dyr) fra de 

velbevarede moseområder i Lyngen ved Ulkestrup. Det 

formodes, at der indenfor 10-15 år vil kunne udvikle sig 

tørvemos(Sphagnum)-dominerede partier, og efter 30 år 

vil der kunne være et sammenhængende Sphagnum-

dække. En gendannelse af egentlig højmose vil dog 

først kunne forventes efter ca. 100 år. Denne 

konklusion fra projektet gælder kun 

undersøgelsesområdet Ulkestrup Lyng, hvor der stadig 

findes pletter med hængesæk og højmoselignende 

plantevækst. I andre områder vil gendannelsen af mose 

være vanskeligere at opnå. 

 

Der tages boreprøver af Åmosens tørvejord 

 

8.3 Projekt: Vurdering af naturtilstanden i Ulkestrup Lyng og Store Lyng 

Merian Skouw-Rasmussen (ed.): Store Åmose – Vurdering af naturtilstanden i Ulkestrup Lyng og 

Store Lyng. (Vejledere: In Johnsen og Ulrik Søchting, KU).     

 

Mosens økologiske forhold og nuværende bevaringstilstand vurderet på basis af forekomsten af 

især mos og lav, som er benyttet til beregning af Ellenbergs indikatorindeks, der beregnes udfra 

både økologiske forhold som lys, temperatur, pH og næringsstofstatus og for forekomsten af 

forskellige arter. Udover udtørring af moseområderne efter afvanding peges der på truslerne fra 

kvælstof(N) deponeringen. Den kraftige tilgroning siden tørvegravningsperioden for 60-70 år 

siden skyldes begge faktorer. Ellenberganalysen viser, at Storelyng har flere arter tilpasset til 

lavere fugtighed og lysintensitet end i Ulkestrup Lyng, hvilket må sættes i forbindelse med nedsat 

fugtighed og lys her pga. kraftigere tilgroning. Ved at sammenligne de to områder er det tydeligt, 

at dræningen har fået store konsekvenser for naturtilstanden særligt i Store Lyng. Hvad der burde 

være et meget vådt område tidligt på året (februar-marts), viste sig at have langt fra vandmættet 

jordbund. Dertil kommer den kraftige tilgroning af både rødgran, birk og pil, som viser at 

naturtyperne har ændret sig meget i frorhold til den oprindelige, højmoseprægede tilstand.   
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8.4  Projekt: Arealanvendelsens påvirkning af tørv med hensyn til hydrauliske 

egenskaber, pH og kulstof 

Jacob Hasemann: Arealanvendelsens påvirkning af tørv med hensyn til hydrauliske egenskaber, 

pH og kulstof (Vejleder: Niels H. Jensen).  

Der er arbejdet på tre lokaliteter, som hver især repræsenterer en aktuel arealanvendelse i 

Åmosen. Prøver fra de tre lokaliteter er blevet analyseret for vandtilbageholdelse (retention), 

surhedsgrad (pH), kulstofindhold og volumenvægt, og dertil er ledningsevnen for vand 

(hydraulisk ledningsevne) blevet bedømt. Disse målinger har været grundlag for vurdering af 

tørvens fysiske og kemiske egenskaber. 

På baggrund af resultaterne konkluderes det, at flg.ændringer vil ses ved ændret arealanvendelse: 

Ved oppløjning og dyrkning fremkommer 1) en hurtig iltafhængig (aerob) omsætning 2) flere små 

porer i tørven 3) mindre kulstofindhold 4) mindre vandkapacitet ved vandmætning 5) mindre 

hydraulisk ledningsevne 

Ved overgang fra dyrket til braklagt vil der komme 1) anaerobisk omsætning (dvs. uden 

tilstedeværelse af ilt) 2) ophobning af kulstof 3) i alle jordlag neutral pH-værdi (pH omkring 7), 

større vandkapacitet ved vandmætning 5) større hydraulisk ledningsevne. 

Forskellen mellem det braklagte område og moseområder mere i naturtilstand er 1) mindre kulstof 

i tørvenb fra det braklagte område 2) vandkapaciteten ved vandmættet tilstand er højere i tørven 

fra moseområder og ligeledes den hydrauliske ledningsevne. 

8.5 Projekt: Hvilke mekanismer har betydning ved gennemførelse af 

naturgenopretn ingsprojekteri Store Åmose? 

Troels Christiansen: Store Åmose – hvilke mekanismer har betydning ved gennemførelse af 

naturgenopretn ingsprojekteri Store Åmose? Hvordan kan de fremadrettet gribes an for at 

muliggøre gennemførelse? (Vejledere: Niels H. Jensen og Tyge Kjær) 

Praktisk og økonomisk vurdering af gennemførligheden af de forskellige scenarier for 

naturgenopretning ved vandstandshævning i østlige Store Åmose. En analyse af hvilke 

mekanismer, der har betydning for gennemførelse af naturgenopretning i Store Åmose, og 

hvordan projekter i området fremadrettet kan gribes an for at muliggøre deres gennemførelse. 

 

8.6  Projekt: Naturgenopretning i Åmosen 

Nicole Larsen, Ina Skafte, Karina Lilholm: Naturgenopretning i Åmosen (Vejleder: Ib Johnsen, 

KU medvejleder Claus Helweg Ovesen, RUC) 
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Vurdering af naturgenopretningens påvirkning af naturtilstand og især plantevæksten i Åmosen 

set i lyset af især kravene til skabelse af ”gunstig bevaringstilstand” i henhold til arealernes status 

som habitatområder (NATURA2000). Hvis der ikke snart bliver sat penge af på finansloven til 

Åmosen, må man frinde andre finansieringsveje til naturgenopretning, da den værdifulde 

kulturarv ellers vil forsvinde, hvis området som nu fortsætter med at blive mere tørt. Der peges på 

muligheden for at søge EU-fonde, men selv om man så får pengene, vil selve anlægsarbejdet tage 

ca. 5 år. Derfor ligger opretholdelse af gunstig bevaringstilstand for området stadig ret mange år 

ud i fremtiden. 

 

 

8.7  Projekt: Naturgenopretning i østlige Store Åmose. Lodsejernes arealanvendelse 

og behov 

Nanna Brendholdt Thomsen, Anton Mikkel Thorsen, Tobias von Platen-Hallermund): 

Naturgenopretning i østlige Store Åmose. Lodsejernes arealanvendelse og behov. (Vejleder: 

Jesper Brandt) 

5 udvalgte lodsejere er interviewet om forholdet til brug af deres arealer i Verup Mose (i østlige 

Store Åmose) til landbrugsproduktion, jagt og som almene herligheder. På denne baggrund giver 

de deres stillingtagen til planerne om naturgenopretning ved vandstandshævning.   

De vil blive betydelig påvirket af vandstandshævning, så deres nuværende arealanvendelse i givet 

fald må ændres. De økonomiske interesser er det umiddelbart lettere at kompensere for enten 

direkte økonomisk el. med erstatningsjord. De rekreative el. ”herlighedsbetonede” interesser kan 

det være sværere at finde løsninger der kan kompensere. Det skyldes at herlighedsværdierne 

bunder i en glæde ved præcis den natur og de omgivelser, der findes på de erhvervede parceller og 

ikke mindst summen af de oplevelser, som lodsejerne har haft her i tiden løb. 

 

 

8.8 Projekt: Sætning af tørvejorden i Åmosen som naturgenopretningsstrategi 

Sidsel Andresen, Astrid Marie Christensen, Pil Bang Fagherberg og Kenneth Thrane): Sætning af 

tørvejorden i Åmosen som naturgenopretningsstrategi (Vejleder: Jesper Brandt) 

Tørvejordens sætning efter afvandingen i relation til de nuværende vandstandforhold og ønskerne 

om vandstandshævning – kan sætningen alene medføre den ønskelige vandstand tæt på 

overfladen? 
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Sætning og behov for gentagen øgning af drændybden er velkendt fra afvandede områder med 

opdyrket tørvebund. Ud fra valg af 4 områder og observationer i disse kan det ses, at dette også 

sker i Åmosen, men dog ikke i et sådant omfang, at sætningen alene vil medføre tilstrækkeligt 

fugtige forhold i tørvebunden til bl.a. at sikre det arkæologiske fundmateriale, som stadig findes 

her. 

 

8.9  Projekt: Jagtstrukturer på tørvejorder i Åmosen og på Sjælland i øvrigt 

Andreas Aagaard Christensen, Maria Sofie Lommer, Stig Roar Svenningsen: Jagtstrukturer på 

tørvejorder i Åmosen og på Sjælland i øvrigt (Vejleder: Jesper Brandt) 

Indflydelsen af jagtinteresser på den måde, hvorpå tørvebundsarealer forvaltes med slåning. 

Mange lavtliggende arealer på tørvebund, typisk mere el. mindre afvandede mosearealer, der evt. i 

en periode har været under plov, ligger nu brak og jagt er den vigtigste udnyttelsesform. For at 

lette tilgængelighed og overskuelighed foregår der tit slåning af arealerne i baner efter bestemte 

mønstre, så der er indblik til evt. bytte og lettere mulighed for at bevæge sig igennem arealerne, 

end hvis de blot henlå som ”højstaudeeng”. 

 

 9.0 GPS Informationssystem  

9.1.1 Tekniske muligheder.  

Ved projektets start blev det besluttet at basere udviklingen på de mest nøjagtige 

koordinatbestemmelser som kan skaffes i dag. I samarbejde med Geografi41 på RUC blev 

markedet undersøgt og det viste sig at nøjagtigheden af sædvanlige GPS systemer kunne give 

fejlvisninger på op til 15 meter i Aamosen, medens det mere avancerede system førte til 

lokalisering med bedre end 50 cm nøjagtighed. Da stiforløb i mosen ikke kan beskrives 

tilfredsstillende med 15 meters usikkerhed besluttedes det at anskaffe udstyr som tillader 

bestemmelse med 50 cm nøjagtighed. Det forventes at EU ved færdiggørelsen af Galileo42 

projektet vil etablere et nyt koordinatsystem som vil tillade alle at lokalisere sig med en 

nøjagtighed på under 10 cm.        

 9.1.2 Tracking af stier  

 

                                                 
41Lektor Niels H. Jensen ENSPAC,  Roskilde Universitet 
42 http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_positioning_system#Final_system_description 
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Et vigtigt mål med naturparker og nationalparker er, at befolkningen og turister skal kunne 

komme ud i områderne og få natur-, kultur- og friluftsoplevelser. 

For at kunne få disse oplevelser på en positiv måde, skal der selvfølgelig være en grundlæggende 

infrastruktur af stisystemer til lands og vands for fodgængere, løbere, cyklister, ridende, 

kajak/kano roere osv. – og gode parkeringsmuligheder hvor stisystemet forbindes med vejnettet. 

 

Status i øjeblikket er, at der er stor mangel på sådanne stisystemer. En del af områdets landeveje 

er uoversigtlige, uegnede, og med meget hurtigkørende trafik farlige, for cyklister og gående – og 

de er heller ikke attraktive for ”blød” færdsel.  

 

Der er dog er i stor udstrækning private fællesveje med grusbelægning, skovstier og udyrkede 

arealer, hvor man lovligt kan færdes, men disse er uden skiltning og svære at finde – og at finde 

rundt i - uden godt lokalkendskab. Der mangler lidt, for at de kan blive til en sammenhængende 

infrastruktur af adgang for den ”bløde trafik” til fods og på cykel, evt. på hesteryg. henvisn. til 

afsn. om adgangsforhold 

 

Naturpark Åmosen projektet på RUC har beskæftiget sig med stisystemer og adgangsforhold, ved 

følgende egenskaber i relation til både tilgængelighed og fremkommelighed: 

 

• Feltregistreringer i området med GPS. For interessante kerneområder med oplagte 

værdier for besøgende (lokaliseret med hjælp fra Claus Helweg Ovesen), registreres 

adgangsforhold og stier. 

 

• Stier klassificeres grundigt; der er forskel på umarkerede stier i terræn, mudrede skovstier 

og grus/flis belagte stier, skovveje, grusveje, vandveje og landeveje. Samtidigt kan der til 

hver sti være knyttet attributter som ”ridning tilladt”, ”cykling tilladt”, ”rullestol”. 

 

• Undersøge status for eksisterende stier – vedligeholdes stien og skiltning, eller er skilte 

rustne og skjult af bevoksning? Er der foldere i folderkasserne? Er det rigtige stier, eller 

”langs landevejen” stier? 
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Målet med dette delprojekt har været at indlede skabelsen af et datagrundlag, som vil kunne 

understøtte adgang til, og færdsel i, naturparkområdet, og formidles til besøgende via GPS 

teknologi: 

 

• Via ”tilpas selv”-”print selv” kort på Internettet. 

• Download til Google Earth og GPS. 

• Efterfølgende anvendes til - mobiltelefon formidling. 

• Efterfølgende - suppleres med interessepunkter indenfor natur, kultur og friluftsliv og 

temature  

• Efterfølgende – etablering af et Naturpark Åmosen forum på Internettet, hvor besøgende 

kan debattere området, dele ture, billeder, arrangementer osv. 

 

9.2 Hvordan kommunerne kan hjælpe GPS-formidlingen af Naturpark Åmosen: 

 

• Informere om hvilke lignende projekter, kommunerne selv er i gang med. Dette er 

essentielt, da alle informationer i den sidste ende skal forankres i kommunernes tekniske 

afdelinger. 

 

• Udlåne eksisterende geodata til udvikling af GIS formidlingsarbejdet – det ville være en 

stor hjælp med alle eksisterende stier, både etablerede og de under planlægning. For hele 

Naturpark Åmosens kerneområde ønskes en oversigt over, hvilke grusveje, stier og 

arealer der er statsligt og kommunalt ejet , og hvilke der er i privat eje. Dette har 

afgørende betydning for at kunne informere korrekt om adgangsforhold. 

 

Etablere gåstier, cykelstier, ridestier og vandveje . Nogle forslag:  

            -    Mulighed for længere gåture og cykleture rundt om Tissø (ikke ad landevejen). 

- Sti på langs af Åmose å og Halleby å – den kan binde de forskellige eksisterende 

grusveje i området sammen. Flere fodgængerbroer over åen. 

- Sejladsmuligheder på længere stykker af Åmose å og Halleby å. (dette ikke berørt 

andre steder i rapporten – det bør undersøges nærmere, hvordan forholdene er i 

dag) 

- Vedligehold af stier, skiltning mv. 
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• Samlet formidling, så man har ét sted at søge information om Naturpark Åmosen og ikke 

skal finde lidt her og der. Her er naturparksekretariatet det naturlige samlingspunkt. 

 

• Meget vigtigt at sikre, at området ikke bliver endnu mindre tilgængeligt end det er i dag – 

sørg for lynhurtigt at reagere på evt. ulovlige hegn, nedlagte stier, adgang forbudt skilte 

m.v – ikke dermed sagt at det er et meget stort problem nu, men ved ejerskifter i 

fremtiden kan sådanne problemer hurtigt tænkes at opstå. 

 9.3 Databaser  

Når der skal samles data til information om NPÅ er det vigtigt at respektere to hovedkriterier. 

Man skal undgå at skabe informationer som allerede ligger i andre baser som tilgængelig 

information. Det betyder at de data som kommunerne og regionen allerede har samlet skal 

inddrages . Der ligger også megen information hos de konsulentfimaer som i de seneste år har 

været inddraget i at vurdere forskellige senarier imkring Åmoosen Det drejer sig primært om 

COWI og NIRAS. Hos begge disse firmaer er en stortmateriale offentligt tilgængeligt allerede, 

men tilgangen er vanskelig og der er også materiale som ij´kke er lagt ud til offentligheden. 

Friluftsrådet og Dansk Naturfredningsforening har ligeledes mange informationer som kan 

inddrages.i beskrivelsen af Åmosen. Når man ser på turisme så har de kommunale turisbureauer 

og østdansk turisme opbygget en meget betydelig base om de faciliteter som står til rådighed for 

turister i området. Det der mangler er som beskrevet her den detsaljerede koordinatbaserede 

information om Åmosen samt en kultur og natur database specifikt om NPÅ. Man skal i 

opbygningen af en database også gøre sig klart hvilken form for anvendelse der typisk vil være 

tale om. Det vil medføre at data struktureres på en sådan måde at søgningerne bliver hurtigere og 

sikrere. Der er derfor behov for at analysere disse forhold i samarbejde med en virksomhed der 

har erfaringer med at opbygge sådanne databaser i perioden før et større dsatabasearbejde om 

Åmosen påbegyndes. 

 9.4 Geologiske data .  

I diskussionen om NPÅ er det med rette kultur og natur der fylder mest. Det er imidlertid også 

vigtigt at  inddrage information om den geologiske dannelse af Åmosen og bakkelandskabet 

omkring den. Herved bliver en del af de betingelser hvorunder området har udviklet sig 

forståelige og de kan bidragetil at man får en mere sammenhængende forståelse af området. Det 
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vil være et stort plus hvid´s der i et af NPÅ områdets besøgscentre vil blive faciliteter til at man 

kan simulere istidens bevægelser og deres betydning for landskabets udvikling. Der findes den 

fornødne videnskabelige information til at kunne gennemføre en spektakulær simulering med 

brug af moderne komputerteknik. Der findes en simpel version af et program med disse 

muligheder på Institut for Miljø og Rumlig Planlægning (ENSPAC) på RUC. En udgave som på 

et af besøgscentrene kan tilbydes til turister vil imidlertid kræve en professionel medvirken fra et 

firma med speciale i computergrafic og specielle effekter. 

9.5 Kobling med kort og fotomaterialer  

 En del af interessen for et naturområde som Åmosen beror på den historie og udvilkling der 

ligger bag det vi ser i dag. I projektet har vi til understøtning af de historiske og arkæologiske 

informationer interesseret os for det materiale der i en mere moderne elektronisk form står til 

rådighed. Gennem tørvegravning og afvanding i perioden 1940-1965 har Åmosen ændret 

udseende langt hurtigere end det har tilfældet i de foregående århundreder. Det er derfor af 

uvurderlig betydning at man i dag har adgang til luftfoto a området gennem en periode der 

begynder i 1940 og op til det seneste år. Det tyske luftvåben gennemfotograferede store dele af 

Danmark i 1940-1943. Åmosen er blandt de fotograferede områder. Disse billeder er i dag 

tilgængelige på internettet43 . Kvaliteten af disse kort kan man danne sig et indtryk af gennem det, 

som er gengivet nedenfor.  

Som en konsekvens af den kolde krig blev der i 1955 og 1965  af amerikanerne gennemført 

fornyede luftfotograferinger 

Matrikkel Styrelsen og adgang til disse kort kan købes derfra. Det forventes at også disse data vil 

blive offentligt tilgængelige indefor den nærmeste tid. Det vil være en oplagt mulighed at lægge 

dette materiale ind på en sådan måde at man kan følge det samme geografiske udsnit af 

landskabet gennem de forskellige billeder over tid og anskue den ændring der er foregået.  

Kort- og Matrikel Styrelsen har i 2009 åbnet for en ny internetservice ( www.kms.dk ), hvor man 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 http://luftark.net/download/ 
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Eksempel på luftfoto fra det tyske Luftwaffe optaget i 1943 

af danmark. Disse billeder findes i øjeblikket hos  Kort og kan se gamle kort og derved på kort 

følge den samme udvikling gennem en årrække, som  fremgår af luftfotos omtalt ovenfor. Da 

kartografien har været aktiv i Danmark siden 1800, er der er materiale, som dækker en længere 

udvikling på kortsiden, end den man finder for luftfoto. Tilsammen er de dog for et område som 

Åmosen en enestående basis for at forstå den kraftige ændring i områdets udseende og 

anvendelse, som er foregået gennem de seneste 200 år. Det vil være en en stor, men også vigtig 

opgave at få samkørt kort og luftfoto således at man – som hos Krak – let kan skifte imellem kort 

og foto af de samme områder . 

9.6  Udviklingsmuligheder for geocaching.  

Når der er etableret flere stisystemer i den østlige del af Aamosen er der store muligheder for der 

at gennemføre geocaching med det resultat at mange kommer i kontakt med naturen i dette 

område. Da det særligt for ungdommen er naturligt at få informationer over internettet vil det 

være oplagt at indgå i et samarbejde med regionens skoler og ungdomsuddannelser for gennem 
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institutionernes intranet at bringe informationer ud om mulighedernefor at deltage i geocaching i 

Åmosen. Informationen vil ramme de elever som er mest computerbundne og derfor ofte mindst 

fysisk aktive. Samtidigt vil behovet for at anvende teknologi i form af GPS systemet appellere til 

dennne gruppe unge. Ved den gennemførte forsøgsrunde i oktoberferien 2008 havde vi succes 

med at gøre det mere konkurrencebetonet gennem udlodning af taletidskort og en mobiltelefon til 

de der fandt alle de udlagte poster. 

Ved at lægge poster ud i Åmosen vil det stimulere mange unge til at besøge området- måske for 

første gang- og dermed stifte bekendtskab med en del af regionen som de vil kunne bruge langt 

mere. 

Der er en udfordring i at tilrettelægge en sådan øget aktivitet således at den ikke fører til en 

uønsket bevægelse af geocacherer på private områder. Dette kunne ske hvis den korteste vej fra 

offentlige veje til posterne er meget længere end en passage af private arealer. Hvis 

tilrettelæggelsen er gennemført i dialog med lodsejerne og hvis der er tale om færdsel af 

enkeltpersoner vil det ikke give anledning til uovervindelige problemer. Når der er etableret flere 

stisystemer i den østlige del af Aamosen er der store muligheder for der at gennemføre 

geocaching med det resultat at mange kommer i kontakt med naturen i dette område. 

 9.7 Databaser om naturparkemner generelt  

Det har fra projektets start været klart at de nye elektroniske hjælpemidler som næsten alle 

borgere i dag har adgang til betyder at et dokumentationsmateriale skal tilrettelægges med dette 

for øje. Det betyder, at de informationer, der indsamles om naturparken, skal placeres i en 

databasestruktur, som gør dem let tilgængelige.Samtidigt skal strukturen være åben og dynamisk, 

således at mange kan have mulighed for at lægge data ind. ( det gælder f.eks. ornitologer, som 

kan meddele, hvornår og hvor der er mulighed for at se sjældne fugle og derefter at lægge 

billeder af fuglene ind  i databasen). Den åbne struktur vil nok gøre det nødvendigt at placere 

databasen udenfor kommunerne og regionens normale servere. De sikkerhedsforhold, som skal 

overholdes på de offentlige servere med personfølsomme data, er næppe forenelige med en åben 

struktur, der vil sikre dynamikken i denne database. 

Når natur og kultur data lægges ind, er det vigtigt, at man på forhånd har ret klare ideer om, 

hvorledes materialet vil blive anvendt. Ved man det, kan klassifikationsstukturen for bidragene til 

databasen optimeres med disse formål for øje, og søgninger i databasen vil blive hurtigere og 

sikrere. 
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Den primære anvendelse vil være i forbindelse med eventuelle besøgendes planlægning af deres 

ture i NPÅ. Databasen skal derfor kunne give forslag til ture i mosen og dens opland, udfra hvor 

turen skal starte, dens ønskede længde(tidsforbrug) og dens endepunkt. Det skal kunne angives, 

om turen foregår til fods, på cycle eller til hest. Den besøgende skal f.eks.også kunne angive, om 

det er natur- eller kultur- seværdigheder, som er i første række som interesse. Med disse 

oplysninger skal de mulige parkeringspladser og stiforløb blive vist for den besøgende med 

angivelse af de punkter af interesse, (fra engelsk forkortet: POI), som ruten frembyder. 

Da mobiltelefoner med indbygget GPS system er hyppigt forekommende og vil blive mere 

almindelige så mener vi også at vejledning i Aamosen med fordel kan genneføres med brug af 

Mobiltelefonen.  Data skal således kunne leveres til mobiltelefonen under selve turen i 

kombination med ruteinformation. Da der kan kombineres et meget stort antal ture udfra en given 

mængde af POI, vil sædvanlige ruteafmærkninger ikke være nødvendige. Derimod vil POI være 

den bærende struktur i oplevelsestilbud i naturparken (henvisn. til tørveture). De ideer, som er 

blevet udviklet og afprøvet gennem projektforløbet, er en del af basis for den ansøgning om støtte 

til en virtuel Naturpark Åmose, som er omtalt i samarbejdet med naturparksekretariatet. 

9.8 Google Earth pakke med geodata for Naturpark Åmosen 

Dokumentet beskriver geodata som er produceret igennem efteråret 2008, ved samarbejdet 

mellem Anne Mette Marchen Andersen (AMMA) og Jonas Rømer (JR). Disse geodata er samlet 

i en fil, der kan indlæses, bearbejdes og præsenteres i Google Earth programmet (CD-kopi 

vedlagt denne rapport som bilag 5.0.c). 

9.8.1 Geodata produktion 

Geodata er indsamlet med Naturpark Åmosen projektets Trimble GeoXT 2005 håndholdte GPS 

(evt. foto hér, jfr. ovenfor). Der er foretaget efterfølgende post-processering på de indsamlede 

data ved hjælp af korrektionsdata fra GPSnet.dk’s referencestationer. Det giver en præcision på 

0,5 – 2.0 meter for langt størstedelen af data. Enkelte registrerede geografiske koordinater har 

dårligere præcision. 

De indsamlede data er lagret i en ArcMap Personal geodatabase, hvorfra de er eksporteret videre 

til Google Earth’s KML format. Ved brug af ArcMap kan geodatabasen tilgås, og den eksakte 

præcision for hvert registreret geografisk koordinat aflæses. 

Alle geodata, både de færdige resultater og de delelementer der er brugt til at producere de 

færdige resultater, findes i Naturpark Åmosen BSCW mappen, som CLHO har adgang til. 
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Alle geodata er produceret af JR, med undtagelse af Åmose å’s løb – det er baseret på data fra 

RUC Geografi’s geodata-bibliotek, og er formentlig copyright KMS. Det skal fjernes, eller 

rettigheder skal afklares, før geodata pakken evt. udleveres til offentligheden. 

9.8.2 Feltarbejdet og geodata – hvad handler det om? 

Temaet for feltarbejdet har været ”Tørveruten 44i Naturpark Åmosen” Der er foretaget etnologisk 

research i området ud fra dette tema, og har fundet frem til en række historier og gamle fotos der 

knytter sig til bestemte lokaliteter i området. I samarbejde med JR er hver af disse lokaliteter 

besøgt og koordinaterne registreret. Målet var som udgangspunkt at registrere en 

sammenhængende rute med interessepunkter indenfor temaet ”Energi”, men igennem processen 

viste det sig mere interessant og fornuftigt, at satse på følgende: 

 

• Et antal spredte interessepunkter igennem hele Lille Åmose og Store Åmose, uden 

bestemt ruteforslag. 

• Tre ruter med interessepunkter i østlige Store Åmose, velegnede til gående og cyklister: 

Tur i Verup Mose; Tur ved Maglebjerg; forbindelsen igennem østlige Store Åmose. 

 

Et interessepunkt defineres som: En geografisk lokalitet, bestemt ved koordinater, med tilhørende 

historie i form af tekst og billeder. Der kan være tydelige spor af historien, eller tiden kan have 

udvisket sporene, og man må gennem tekst og billeder forestille sig, hvordan der har været. Som 

et eksempel på en gennemført virtuel rute  vedlægges Verup-turen  på CD . 

9.8.3 Hvordan kan de registrerede geodata anvendes til formidling? 

Ved at vælge at samle geodata i en Google Earth pakke er mulighederne for videre formidling 

brede. Med figuren herunder forklares nogle af de direkte anvendelsesmuligheder for den 

udarbejdede Google Earth pakke med Naturpark Åmosen geodata: 

Det er meget vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem data og præsentation af data: 

Google Earth er et simpelt GIS værktøj for almindelige PC brugere, som kan anvendes til at 

arbejde med geodata, og visualisere disse. Brugeren er altså i nogen grad selv med til at stå for 

præsentationen, udforskningen og den konkrete anvendelse af geodata. 

 

                                                 
44 Dert arbejde er tænkt til at indgå i en Energirute 
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Internet

PDA

Mobil Outdoor
Google Earth 
programmet 
til PC. 
Hentes gratis 
fra nettet.

Naturpark Åmosen 
interesseret borger 
/ turist med PC + 
internet.

GPX filer med ruter og
interessepunkter kan 
overføres til GPS enhederne, 
f.eks. via USB, bluetooth.

Naturpark Åmosen /
Turisme / Kommunal
Hjemmeside.

Her kan man placere de data vi leverer - klar til brug og download for alle 
interesserede. 

- I KML format til Google Earth, som brugeren kan arbejde videre med 
hjemme, eller på skoler, museer mv.

- I GPX format til GPS, som brugeren dermed kan bruge på tur i området.

- Præsenteret via interaktivt online kort, f.eks. Google Maps, som brugeren 
kan se direkte.

 
 
 

Resultatet af vores projekt er først og fremmest produktionen af geodata, som kan anvendes til 

forskellige konkrete formål, og indgå i andre systemer – ikke præsentationen. I fremtiden vil det 

være oplagt at skabe en samlet geodatabase for Naturpark Åmosen, og en række systemer 

integreret mod denne. Disse systemer kunne være til mobil formidling og formidling på internet, 

men et sådant indgår i denne omgang ikke i dette projekt. 

 

Nedenfor følger resumé af selve J.Rømers studenterprojekt på RUC: 

1. Jonas Rømer: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. 

(Vejledere: Thomas Theis Nielsen og Jesper Brandt) 

Projektet omhandler anvendelse af elektroniske kort som led i borgerinddragelse i etablering og 

brug af natur- og nationalparker. Det besvarer ud fra brug af et web-gis med GPX som 

udvekslingsformat og brug af håndholdte GPS-enheder flg. spørgsmål: 

 

a. Hvordan nye, Internet-baserede kortteknologier, i kombination med GPS teknologi og 

kartografiske virkemidler og teorier, kan udnyttes til at understøtte formidling af frilufts-

aktiviteter samt natur- og kulturhistoriske værdier i danske nationalparker og naturparker. 
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b. Hvilke fordele det vil medføre, at udbyde et web-gis som giver borgere mulighed for at 

bidrage med geodata, samt skabe og dele egne, personlige kort eller temakort med andre 

på Internettet. 

 

 

 

10.0 Lokalisering af erhverv og interessegrupper i tilknytning til Naturpark 
Åmosen45 
 

10.1.1 Oplysninger fra Købmandsstandens Oplysningsbureau 

Dette notat/her: afsnit er primært baseret på oplysninger om virksomheder og 

interesseorganisationer fra Købmandsstandens Oplysningsbureaus database KOB. Databasen 

indeholder oplysninger om,  630.000 danske virksomheder, herunder information om deres 

lokalisering. Databasen omfatter i princippet alle MOMS-registrerede virksomheder og 

organisationer i Danmark. Man kan dog langt fra være sikker på at finde alle virksomheder i et 

område gennem basen, da den adresse, der er knyttet til virksomheder, godt kan udtrykke 

adressen på f.eks. et hovedkontor eller en ejers bopæl, beliggende på en anden adresse end 

virksomheden. En for turismen så central virksomhed som Bromølle kro optræder således ikke i 

KOB, hvis man søger på virksomheder indenfor Naturpark Åmosens område, da ejerne har bopæl 

udenfor. Et væld af økonomiske oplysninger knytter sig i øvrigt til databasen, dog af meget 

vekslende karakter. Vi har imidlertid her indskrænket os til udelukkende at benytte os af 

oplysningerne om virksomhedernes lokalisering og deres primære branchekarakteristik. Ud fra et 

bredere regionalgeografisk synspunkt ville også antallet af medarbejdere i virksomheden være 

relevant. Vi har imidlertid skønnet, at usikkerheden på disse oplysninger er af en karakter, der 

gør, at det ikke ville være rimeligt at medtage dem her.  

Det må således understreges, at den kortlægning, der kan foretages gennem den her anvendte 

metode, bør opfattes som et arbejdsredskab, der skal kompletteres ved kombination med 

lokalkendskab til området. 

                                                 
45 Jesper Brandt, Esbern Holmes, Kamilla Hansen Møller,(skal inst.navn kun være på engelsk? )Dept. of 
Environmental, Social and Spatial Change,(ENSPAC); Roskilde Universitet 
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10.1.2 Parkafgrænsning, erhvervslokalisering og interessegrupper 

Naturparker er typisk primært afgrænset ud fra de specifikke natur- og evt. kultur-

beskyttelsesbehov, der knytter sig til parkområdet. Ved inddragelse af naturparker i et bredere, 

regionalt udviklingsperspektiv, kommer mange andre formål og interesser ind i billedet, især 

knyttet til lokale og regionale virksomheder og interesseorganisationer, samt fritids- og 

turistinteresser. Det er imidlertid vigtigt at fastholde, at den bredere økonomiske og sociale 

udnyttelse af de kvaliteter, som naturparken byder på, i sidste instans er afhængige af det 

hovedformål, det knytter sig til beskyttelse og aktiv forvaltning med henblik på dette. Det 

kommer især til udtryk gennem det hovedformål, der knytter sig til sikringen af en gunstig 

bevaringstilstand (’favourable conservation status’ (FCS) for de specifikke naturværdier (f.eks. 

arter og habitater), der bl.a. er søgt sikret gennem oprettelsen af naturparken. Klarest kommer 

dette til udtryk i udpegningen og afgrænsningen af Natura 2000-områder, hvor proceduren for 

den forvaltningsmæssige sikring af en gunstig bevaringstilstand fremover vil være i fokus.  

I forvaltningen af frednings- og andre interesser i naturparkområdet er zoneringer et vigtigt 

middel til ikke blot at sikre beskyttelsen af natur- og kulturværdier,, men også til at regulere og i 

passende omfang fremme de øvrige, regionale interesser knyttet til området. Vi søger i dette 

afsnit at skabe et overblik over de forskellige interesser, der knytter sig til Naturpark Åmosen, 

gennem en systematisk kortlægning indenfor en række zoneringer af relevans for parken.   

De valgte zoneringer, der skal opfattes som analytiske enheder og ikke som forslag til 

administrative afgrænsninger, skal her kort karakteriseres: 

 

Afgrænsning af Natura2000-områder indenfor Naturpark Åmosen. Denne afgrænsning 

repræsenterer områder, hvor den fredningsmæssige status er søgt sikret gennem en international 

status som Habitat og/eller Fuglebeskyttelsesområde. Sådanne arealer i tilknytning til Naturpark 

Åmosen udgør 60,02 km2. Kun 23 virksomheder og interesseorganisationer er lokaliseret 

indenfor de Natura2000-afgrænsede områder, Deres tæthed kan opgøres til 0,38 virksomheder pr. 

km2.  
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Kort 1: 
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a. Afgrænsning af Naturpark Åmosen på det kort, der er udarbejdet af styregruppen 

for Naturpark Åmosen(-Tissø).  

Denne afgrænsning tager hovedsageligt udgangspunkt i de fredningsmæssige interesser i 

tilknytning til naturparken. Arealet udgør i alt 89,2 km2. Det skal dog understreges, at den 

digitale afgrænsning er en lettere generaliseret udgave af kortet, udarbejdet til et andet formål. 

Det er blevet benyttet her, da der ikke har været tid til at foretage en mere præcis digitalisering 

af den officielle afgræsning af naturparken.  

Med 151 virksomheder og interesseorganisationer indenfor parken giver det en tæthed på 1,69 

virksomheder pr. km2. Som det ses af kort 2, er langt størstedelen af virksomheder (med 

undtagelse af nogle virksomheder indenfor de arealkrævende erhverv placeret tæt ved 

afgrænsningen af parken). På kort 3 og i Tabel 1 er givet en oversigt over virksomhederne 

indenfor Naturpark Åmosen, samt deres lokalisering. disse  

 

 

Kort 2:  
 



Naturpark Åmosen – Kultur og Natur                                                                                             

 70

b. Afgrænsning af Naturpark Åmosen ud fra de ejerlav, der indgår helt eller delvis i 

parken. 

Ejerlav er historisk udviklede, matrikulære enheder, der repræsenterer de mindste historiske 

administrative enheder i Danmark, udviklet i tilknytning til de fælles ejerinteresser i og 

omkring en landsby. Afgrænsningen af ejerlav, der indgår helt eller delvist i naturparken, er 

interessant, idet den typisk udgøres af et sammenhængende  marginalt område indenfor 

disse ejerlav, som historisk set har haft betydning for alle ejere,, der f.eks. har haft 

rettigheder til tørvegravning, fiskeri, græsning mv. i de marginale områder. De fremstår i 

dag med naturmæssige interesser, primært netop på grund af en bevaret, marginal karakter. 

D
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 historisk set snæver tilknytning af alle ejere i disse ejerlav til Åmosen, idet især de større 

ejere, der har deres historiske rødder tilbage til landsbyfællesskabet, typisk også efter 

udskiftningen vil have bevaret moseparceller, som i dag ligger i selve Åmosen. Netop for at 

fastholde denne historiske kontekst er ejerlavsafgrænsningen anført 
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som ejerlavsgrænserne omkring 1820, som de fremgår af værket Danmarks Administrative 

Inddeling, digitaliseret af Peder Dam.  

Det samlede areal udgør 255,66 km2, Med i alt 2075 virksomheder beliggende indenfor 

disse ejerlav, giver dette en tæthed på 8,12 virksomheder pr. km2.  

 

c. Afgrænsning af Åmosen ud fra de sogne, der indgår helt eller delvist i parken. 

 

Sognene er sammensat af et eller nogle få ejerlav, hvortil der har været knyttet 

en fælles kirke. Derigennem har sognet også været en vigtig administrativ 

enhed op gennem tiderne. Selv om den ejendomsmæssige tilknytning til 

Åmosen og det øvrige naturparkområde lang åerne for fjernere beliggende 

ejerlav har været begrænset, kan der godt argumenteres for en historisk-

funtionel tæt tilknytning af hele sognet til Åmosen og lavbundsområder ved 

åerne, der har været vigtige ressourcer for alle indbyggerne i det tilknyttede 

sogn.  

Det samlede areal af de sogne, der er knyttet til åmosen udgør 405,48 km2. 

Antallet af virksomheder, der i dag ligger indenfor disse sognes grænser er 

3219, hvilket giver en tæthed på 7,94 virksomheder pr. km2.  

              Kort 4: 
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d. Afgræsning af Åmosen som angivet på kortet ”Interesseområde for udpegning 

af naturparker/nationalparker i Region Sjælland. Foreløbigt tryk. 1 Oktober 

2007”. 

Kortet er et uofficielt arbejdskort udarbejdet af Jan Woolhead og Henning V. 

Fischer fra Region Sjælland, her som et bud på en ydre, bred afgrænsning af 

det, som kan betegnes som interesseområdet omkring naturpark Åmosen. 

Denne naturparkregion har et areal på 493 km2. Med 3099 virksomheder 

indenfor regionen giver det en gennemsnitlig tæthed på 6,29 virksomheder pr. 

km2.  

 

                   Kort 5: 

 
 



Naturpark Åmosen – Kultur og Natur                                                                                             

 74

På kort 6, samt Tabel 1 er endvidere givet en oversigt over de organisationer og foreninger, der er 

beliggende indenfor det på den anførte måde afgrænsede interesseområde. Det kan dermed give 

en konkret oversigt over de ’stakeholderinteresser’ der findes i tilknytning til parken – med de 

forbehold, der knytter sig til de kildemæssige forhold, nemlig at der kun er tale om MOMs-

registrerede organisationer, der i databasen har deres officielle adresse registreret som liggende 

indenfor området. 

 
                    Kort 6:  
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Tabel 1: Organisationer og foreninger beliggende i interesseområdet for udpegning af 
naturområde Åmosen (ID-nr refererer til kort 6) 
ID Name Etab-

lering 
iflg. 
KOB 

Nyeste antal 
ansatte 

0 Frimurerlogen Sct Michael 1983 0 
1 Dianalund Skakklub 2007 0 
2 Dianalund 4H 2007 0 
3 Noob_C 2007 0 
4 Kajakforeningen Saqqit 2007 0 
5 Niløse og Omegns Beboerforening 2008 0 
6 Jyderup Harmonikaklub 1992 0 
7 Jyderup Erhvervsforening 1991 0 
8 Jyderup Centerforening 1989 0 
9 Kulturforeningen Gimle 1990 0 

10 Gørlev Handels Og Håndværkerforening 1991 0 
11 Lions Club Tornved 1994 0 
12 Nvff 1981 0 
13 Lokalhistorisk Foren Jernløse Komm 1984 0 
14 Kvanløse Menighedsråd 1970 1 
15 Bakkendrup Menighedsråd 1970 0 
16 Bedsted Menighedsråd 1964 2 
17 Søndersted Kirkekasse 1967 0 
18 Hallenslev Menighedsråd 1981 0 
19 Gørlev Menighedsråd 1966 2 
20 Store Fuglede Kirkekasse 1964 1 
21 Holmstrup Sogns Kirkekasse 1964 1 
22 Buerup Menighedsråd 1964 1 
23 Ubby Menighedsråd 1964 2 
24 Frydendals Kirke Kasse 1966 0 
25 NR Jernløse Menighedsråd 1964 2 
26 Sæby-Hallenslev Kirke 1965 1 
27 Skamstrup Kirkekasse 1964 2 
28 Svallerup Menighedsråd 1964 1 
29 Ugerløse Kirke 1970 2 
30 Reerslev Menighedsråd 1967 2 
31 Søstrup Kirke 1970 1 
32 Sdr Jernløse Kirke 1964 2 
33 St Tåstrup Menighedsråd 1981 2 
34 Reersø Menighedsråd 1982 0 
35 Jyderup Menighedsråd 1964 2 
36 Jyderup Sangkor 1997 0 
37 Ugerløse Kirke 1990 2 
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38 Komtesse Cornelie Lerches Legat Til Støtte Af 
Ungdoms- Arbejdet I 

1901 0 

39 Jernløse 4h-Klub 1993 0 
40 K H I's Venner 1979 0 
41 Dansk Caravan Klub 2002 0 
42 Nordvestsjællands Folkemusikforening 2003 0 
43 Baptistkirken Ringsted 2003 0 
44 Luftværns-Artilleri-Foreningen 2004 0 
45 Det Danske Spejderkorps-Skarridsø 2005 0 
46 Foreningen Klub Sølyst 2005 0 
47 Bakkendrup Menighedsråd Bakkendrup Kirke 1970 0 
48 Brian Rasmussen 2006 0 
49 Livgardens Gamle Tambourer 2006 0 
50 Tornved Skakklub 2006 0 
51 KFUM-Spejderne Nordrupøster 2006 0 
52 Jyderup Billard Klub 2006 0 
53 Datastuen For ╞ldre 2006 0 
54 Børn i Rumænien 2006 0 
55 BBR - Børn i Buerup-Reerslev 2006 0 
56 KFUM-Spejderne i Buerup 2006 0 
57 Buerup Egnens Beboerforening 2006 0 
58 Skjalm Hvide Division 2006 0 
59 Knabstrup Bridgeklub 2006 0 
60 Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening 2006 0 
61 Bådlauget Haabet 2006 0 
62 Dansk Slægtsgårdsforening 1941 0 
63 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 

Vestsjællandskredsen 
2006 0 

64 Jyderup Bridgeklub 2006 0 
65 De Blå Spejdere - Gørlev Gruppe 2007 0 
66 DDS Alexandra Gruppen Mørkøv 2007 0 
67 Team Extreme 2007 0 
68 Bregninge-Bjergsted Pensionistforening 2007 0 
69 Virago Star Mc Club Vestsjælland 2007 0 
70 DDD- 1. Åmose Gruppe 2007 0 
71 Svebølle Motocross 2007 0 
72 Jernløse Pensionist Forening 2007 0 
73 Venstre Ungdom i Holbæk Og Omegn 2007 0 
74 Brugerrådet - Den Gamle Biograf 2007 0 
75 Eagle Road Linedance 2007 0 
76 Gørlev Pensionistforening 2007 0 
77 Gørlev Lokalhistoriske Forening 2007 0 
78 Gørlev Motionscenter 2007 0 
79 Forum For Frivillige 2007 0 
80 Holbæk LMU 2007 0 



Naturpark Åmosen – Kultur og Natur                                                                                             

 77

81 Ugerløse Lokalforening 2007 0 
82 Brugerrådet Rosenvænget 2007 0 
83 Brugerråd, Elmelunden 2007 0 
84 Holbæk Arkæologiklub 2007 0 
85 Spil&Dans Vestsjælland 2007 0 
86 De Grønne Pigespejdere, Gørlev 2007 0 
87 Legestuen Børnehjørnet I Høng 2007 0 
88 Kulturgruppen Reersø 2007 0 
89 Bjergsted Yoga 2007 0 
90 Tornved Lokalhistorishe Forening. 2008 0 
91 Kristent Center Jyderup 2008 0 
92 Kulturgruppen I Jyderup 2008 0 
93 Issa Nordic Chapter 2008 0 
94 Fårevejle FDF 2008 0 
95 Møllevennerne 2008 0 
96 FDF Ugerløse, Lilleskovvej 60, 4350 Ugerløse 2008 0 
97 Brugerrådet Østergården 2008 0 
98 Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforening 2008 0 
99 Vestsjællands Kulturfabrik 2008 0 

100 Undløse Aktivistforening 2008 0 
101 Touring Club Tornved 2008 0 
102 Rørby-Værslev FDF 2008 0 
103 Personaleforeningen Jyderup Skole 2009 0 
104 Mørkøv og Omegns Pensionistforening 2009 0 
105 Jorløse Beboerforening 2009 0 
106 St. Tåstrup-Ugerløse Pensionistforening 2009 0 
107 Kvanløse Sogns Beboerforening 2009 0 
108 Indremission Jyderup 2009 0 
109 Portashop 2009 0 
110 Cebu 2009 0 
111 Kobee 2009 0 
112 Foreningen For Regional Madkultur Sjælland 2009 0 

 
 
Det forekommer vanskeligt at forstå, at der er kommet så mange foreninger m.m. til i løbet af de 

to sidste år, altså 2007-2009. Dette er et eksempel på at registre skal benyttes med varsomhed og 

gerne anvendes i sammenhæng med konkret lokalkendskab. 

Denne afgrænsning er relevant i forhold til de funktionelle og administrative bindinger til 

Åmosen, der har eksisteret i nyere tid, mere specifikt i perioden 1970-2004, dvs. mellem forrige 

og denne kommunalreform.  Arealet er 807,86 km2 Med 6262 virksomheder, giver det en tæthed 

på 7,75 virksomheder pr. km2.  
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Kort 8: 

 
 

e. Kommuner, der indgår helt eller delvist i naturparken. 

I denne afgrænsning indgår Kalundborg, Holbæk og Sorø kommune, der alle 3 har 

arealer der indgår i Naturpark Åmosen-Tisø.Arealet er 1491,21 km.. Med 16.394 

virksomheder, 
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giver det en tæthed på 10,99 virksomheder pr. km2 

f. . Kort 9 
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10.1.3 En park-relevant erhvervsklassificering. 

 
For at kunne bidrage til en karakteristik af virksomhederne med tilknytning til Naturpark 

Åmosen, der kan være relevant for de bredere erhvervs-, fritids-, og organisationsinteresser, har 

vi foretaget en branchemæssig klassifikation tilpasset dette formål. Klassifikationen er baseret på 

de NACE-koder, der er knyttet til den primære brancheangivelse for de enkelte virksomheder og 

omfatter følgende 14 grupper: 

 

 Branchemæssig klassifikation Nace-koder 
1 Arealkrævende erhverv:  

Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri, råstofindvinding 
10.000-99.000 

2 Forarbejdning af produkter: 
Fremstillingsvirksomheder 

100.000-332.000 

3 Forsynings- og anlægs virksomhed: 
Vand-, El-, gas og fjernvarmeforsyning, kloakvæsen, 
affaldshåndtering samt bygge- og anlægsvirksomhed 

350.000-439.900 

4 Engroshandel samt salg og rep. Af motorkøretøjer 450.000-469.000 
5 Detailhandel 470.000-479.000 
6 Transport: 

Skibs-; luft-; land- og rørtransport, post- og 
kurertjenester samt virksomheder i forb. Med 
transport 

490.000-532.000 

7 Overnatning og forplejning: 
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 

550.000-563.000 

8 Øvrige turistservices: 
Biograf; rejsebureauer og rejsearrangørers 
virksomhed; org. Af kongresser, messer og 
udstillinger; personlige serviceydelser samt fysisk 
velvære 

591.400; 791.000-799.000; 
823.000; 960.000-960.200; 
960.400-960.900 

9 Øvrige services: 
Information og kommunikation, pengeinstitut- og 
finansvirksomhed, fast ejendom, liberale, 
videnskabelige og tekn. Tjenesteydeler 

580.000-591.300;592.000-
790.000; 800.000-822.000; 
829.000-829.900; 950.000-
952.900; 960.300; 970.000-
982.000 

10 Udd., sundhed og off. Adm:  
Undervisning, sundhedsvæsen og sociale 
foranstaltninger, adm. Tjenesteydelser, off. 
Forvaltning og forsvar, socialsikring 

840.000-854.200; 855.300-
889.900 

11 Sundhed og udd. For turisme og fritid: 
Undervisning inden for sport og fritid samt i kulturelle 
discipliner  

855.000-855.200 

12 Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser: 
Kreative aktiviteter, kunst, forlystelser, biblioteker, 

900.000-932.900 
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arkiver, museer o.s. kulturel virk., lotteri- og anden 
spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter 

13 Org. Og foreninger 940.000-949.900; 990.000 
14 Uoplyst 999.900  

 
I en bæredygtig forvaltningsmæssig sammenhæng vil det være væsentligt at få denne 

klassifikation samstemt med en funktionsmæssig afgrænsning af ’goods and services’ tilvejebragt 

indenfor forskellige zoneringer i tilknytning til Åmosen. Det har desværre ikke været muligt 

tidsmæssigt at indarbejde sådanne overvejelser i forbindelse med brancheindelingen.  

 

10.1.4 Analyse af erhvervssammensætningen i forskellige zoner i tilknytning til 

Naturpark Åmosen  

 

For den videre analyse og praktiske tilrettelæggelse af det erhvervsmæssige arbejde med 

udnyttelse af de økonomiske og sociale potentialer for Naturpark Åmosen er det nødvendigt at 

gennemføre en landskabskarakterkortlægning. Der er også brug for en mere detaljeret analyse af 

de landskabelige særtræk i bebyggelse, bosætning og erhvervsstruktur, især landbrugsstrukturen 

og dens geografiske fordeling. Dette har ikke været muligt i forbindelse med udarbejdelsen af 

dette rapportafsnit, der  indskrænker sig til at redegøre for de forskelle i 

virksomhedssammensætning og –tæthed, der knytter sig til de forskellige zoneringer, i afsnit 3 

(anden talref. hér?).  

 

Zonering i Naturpark Åmosen baseret på  naturmæssige grænsedragninger: 

Zone 1: Natura 2000-områderne i Åmosen 
Zone 2: De dele af Naturpark Åmosen-Tissø, der ikke er Natura 2000-områder. 
Zone 3: De dele af det på Region Sjællands Naturpark-interesseområde-kort angivne    
             interesseområde for Naturpark Åmosen, der ikke er indenfor naturpark-
afgrænsningen. 
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Kort 10: 

 
 

                    Fordelingerne af virksomheder indenfor disse zoner fremgår af tabellerne nedenfor:  
          Tabel  
 

Antal virks. fordelt på brancher og zoner Zone 1  Zone 2 Zone 3 

1: Arealkrævende erhverv 7 30 695 
2: Forarbejdning af produkter 1 7 148 
3: Forsynings- og anlægsvirksomhed 1 11 390 
4: Engroshandel samt salg og rep. af 
motorkøretøjer 

1 4 149 

5: Detailhandel 1 7 166 
6: Transport 1 3 83 
7: Overnatning og forplejning 1 4 61 
8: Øvrige turistservice 0 2 48 
9: Øvrige service 4 34 713 
10: Udd., sundhed. og off. Adm 2 13 197 
11: Sundhed og udd. for turisme og fritid 1 0 3 
12: kreative aktiviteter, kunst og forlystelser 2 3 100 
13: Org. og foreninger 0 7 106 
14: Uoplyst 1 3 89 
TOTAL 23 128 2948 
Områets areal (angivet i km2)  60,06 29,14 403,8 
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Antal virks./pr. km2 Zone 1 Zone 2 Zone 3 

1: Arealkrævende erhverv 0,12 1,03 1,72 
2: Forarbejdning af produkter 0,02 0,24 0,37 
3: Forsynings- og anlægsvirksomhed 0,02 0,38 0,97 
4: Engroshandel samt salg og rep. af 
motorkøretøjer 

0,02 0,14 0,37 

5: Detailhandel 0,02 0,24 0,41 
6: Transport 0,02 0,10 0,21 
7: Overnatning og forplejning 0,02 0,14 0,15 
8: Øvrige turistservice 0,00 0,07 0,12 
9: Øvrige service 0,07 1,17 1,77 
10: Udd., sundhed. og off. Adm 0,03 0,45 0,49 
11: Sundhed og udd. for turisme og fritid 0,02 0,00 0,01 
12: kreative aktiviteter, kunst og forlystelser 0,03 0,10 0,25 
13: Org. og foreninger 0,00 0,24 0,26 
14: Uoplyst 0,02 0,10 0,22 
TOTAL 0,38 4,39 7,30 

 
  

 
Zonering på baggrund af administrative grænsedragninger: 
Zone A: Ejerlavene (1820) med tilknytning til Åmosen.  
Zone B: De dele af sognene med tilknytning til Åmosen, der ligger udenfor de ejerlav, der har 
tilknytning til Naturpark Åmosen.  
Zone C: De dele af de tidligere kommuner med tilknytning til Åmosen, som ligger udenfor de 
sogne, som har tilknytning til Naturpark Åmosen. 
Zone D: De dele af Kalundborg, Holbæk og Sorø kommuner, som ligger udenfor de tidligere 
kommuner med tilknytning til Åmosen. 
 
Fordelingerne af virksomheder indenfor disse zoner fremgår af tabellen nedenfor:  
 
 
 
 
 

Antal virks. fordelt på brancher og zoner Zone A  Zone B Zone C Zone D 

1: Arealkrævende erhverv 370 287 730 1138 
2: Forarbejdning af produkter 99 60 135 358 
3: Forsynings- og anlægsvirksomhed 255 173 414 1020 
4: Engroshandel samt salg og rep. af 
motorkøretøjer 

118 63 168 611 

5: Detailhandel 162 61 176 794 
6: Transport 60 28 94 282 
7: Overnatning og forplejning 60 23 61 263 
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8: Øvrige turistservice 40 17 46 202 
9: Øvrige service 498 241 748 3314 
10: Udd., sundhed. og off. Adm 187 86 231 1036 
11: Sundhed og udd. for turisme og fritid 1 0 6 14 
12: kreative aktiviteter, kunst og forlystelser 71 33 81 364 
13: Org. og foreninger 88 44 89 386 
14: Uoplyst 66 28 64 350 
TOTAL 2075 1144 3043 10132 
Områets areal (angivet i km2)  255,66 149,82 402,38 683,35 

 
 
Antal virks./pr. km2 Zone A Zone B  Zone C Zone D 

1: Arealkrævende erhverv 1,45 1,92 1,81 1,67 
2: Forarbejdning af produkter 0,39 0,40 0,34 0,52 
3: Forsynings- og anlægsvirksomhed 1,00 1,15 1,03 1,49 
4: Engroshandel samt salg og rep. af 
motorkøretøjer 

0,46 0,42 0,42 0,89 

5: Detailhandel 0,63 0,41 0,44 1,16 
6: Transport 0,23 0,19 0,23 0,41 
7: Overnatning og forplejning 0,23 0,15 0,15 0,38 
8: Øvrige turistservice 0,16 0,11 0,11 0,30 
9: Øvrige service 1,95 1,61 1,86 4,85 
10: Udd., sundhed. og off. Adm 0,73 0,57 0,57 1,52 
11: Sundhed og udd. for turisme og fritid 0,00 0,00 0,01 0,02 
12: kreative aktiviteter, kunst og forlystelser 0,28 0,22 0,20 0,53 
13: Org. og foreninger 0,34 0,29 0,22 0,56 
14: Uoplyst 0,26 0,19 0,16 0,51 
TOTAL 8,12 7,64 7,56 14,83 

 
 
 
      Kort 11: (se næste side) 
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Som det fremgår af tabellerne, er der en markant mindre tæthed af virksomheder indenfor 

naturparken end udenfor, især i zone 1, dvs. Natura 2000 områderne. Hvad der imidlertid ikke 

kommer frem i disse zoneringer, men derimod kan vise sig, hvis man lægger zoner med 

forskellig bufferbredte ind omkring parken, er at tætheden i området, der umiddelbart støder op 

til naturparken, ser ud til at være højere end i områder i længere afstand fra parken. Dette kan 

muligvis tolkes som en vis, almen attraktivitet af parkområdet for det omliggende erhvervsliv.  

Hvad angår variationer i den branchemæssige fordeling indenfor zonerne, er der ingen 

umiddelbart markante tendenser at spore. Men der har desværre ikke været tid til at analyser disse 

oplysninger nærmere.  

 

10.1.5 Bilag: Oversigt over virksomheder, der ifølge KOB er beliggende indenfor 

naturpark-afgrænsningen  

(det må understreges, at den her benyttede naturparkafgrænsning er en lidt forenklet udgave af 

den styregruppen har defineret).  
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Kort A:  

 
 
 
 
 
Tabel 1: Virksomheder beliggende i Åmosen (ID-nr refererer til kort A) 
ID Name Etablerings år 

iflg. KOBs 
database 

Nyeste 
antal 
ansatte 

0 Ib Boserup/Lene Boserup 1989 0 
1 Michael Munksdorf 1992 0 
2 Hornsherred Vagt Og Overvågning v/Jørgen Erik 

Jørgensen 
1993 0 

3 Ole Vilhelm Løvkvist 1988 0 
4 Jan-Erik Sørensen 1984 0 
5 Henning Hansen Bodal Gods v/Henning Hansen 1967 0 
6 Niels Munch Hansen 1999 0 
7 Højbjerg Fåreavl & Stutteri v/Steen Hedal Eriksen 2000 0 
8 Åmose Trapper v/Ellen-Margrete Christiansen 2001 5 
9 Henrik Sørensen 2001 0 

10 Bodal I/S 2003 1 
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11 Nisseland ApS 2003 2 
12 Plastikkirurgi, Michael Munksdorf ApS 2006 1 
13 DL Tømrer og Montage v/Danni Larsen 2008 0 
14 Henning Bang Hansen 1978 0 
15 Søren Petersen/Ole Petersen 1981 0 
16 Dansk Homøopatisk Laboratorium ApS 1976 3 
17 John Anderberg Ejendomme A/S 1989 0 
18 M. Bechgaard ApS 1968 0 
19 KMK ApS 1979 0 
20 Langåsens Vandværk 1987 0 
21 Sæby Vandværk 1972 0 
22 Hans Ågård Rasmussen 1993 0 
23 Ursus Traktorservice v/Jens Stig Mansa Jensen 1985 0 
24 Geppels Landkøkken v/Erik Herner Geppel 1984 0 
25 Ekkelunds Boligsalg v/Lis Ekkelund 1984 0 
26 Sæby Salonen v/Inge Berger Frederiksen 1975 0 
27 Hallenslev Radio Og Elektronik v/Vagn Søe 

Pedersen 
1984 0 

28 Østofte Agro ApS 1994 0 
29 Erik Christian Pedersen 1976 0 
30 Jørgen Winter Waring 1995 0 
31 Vin Jensen v/Ole Falk Jensen 1989 0 
32 Strandens Vagttjeneste v/Ole Sørensen 1988 0 
33 Finn Martensen 1990 0 
34 Kastanie-Gård Motorservice v/Kaj Christensen 1990 0 
35 Avenir Studio v/Leif Jensen 1975 0 
36 Christian Sandholm Christensen 1995 0 
37 Bjørns Maskinforretning v/Bjørn William 

Jacobsen 
1995 0 

38 Kim Andreasen 1986 0 
39 Jytte Marianne Voss 1985 0 
40 Jacobæk Service v/Anders Philip Jacobsen 1992 0 
41 Hans Ole Jørgensen 1966 0 
42 JN Varmeteknik v/Jesper Nielsen 1995 0 
43 Poul Erik Nielsen 1982 0 
44 Henrik Alex Vinther 1987 0 
45 Gårdejer Henning Bruun v/Jens Henning Bruun 1975 0 
46 Hans Helge Severin Pedersen 1975 0 
47 Yvonne Gurli Salling 1978 0 
48 Claus Petersen 1990 1 
49 Bakkegården Jyderup v/Erik Svend Filthuth 1987 10 
50 Boelsmand Kurt Børge Olsen v/Kurt Børge Olsen 1975 0 
51 Michael Pedersen Skovlygård v/John Michael 

Pedersen 
1988 0 

52 Øgård v/Klaus Bonde Larsen 1973 2 
53 Østtoftegaard v/Knud Erik Rasmussen 1968 0 
54 Baldersgård v/Jan Henrik Christoffersen 1982 1 
55 P B Skovservice v/Per Bundgaard Larsen 1994 0 
56 Landbrugsejendommen 1985 0 
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57 Sæby-Hallenslev Friskole 1983 10 
58 Hallebyore Hjemmeservice v/Jette Raffn 1995 0 
59 Jens Erling Hansen 1996 0 
60 Rekreationsrejser v/Bodil Nørskov Sommer 1996 0 
61 Karen Sørensen v/Karen-Sofie Sørensen 1996 0 
62 TTIT Ejendomme A/S 1996 0 
63 Hallenslev Menighedsråd 1981 0 
64 NR Jernløse Menighedsråd 1964 2 
65 Sæby-Hallenslev Kirke 1965 1 
66 St Tåstrup Menighedsråd 1981 2 
67 JGH Holding ApS 1997 0 
68 Per Kristoffersen 1997 0 
69 Hans Klitholm Christiansen 1997 0 
70 NKT Cables A/S 1991 20 
71 Bo- og Servicecenter Holbæk Skarridsøhjemmet 1993 20 
72 Skarresø Camping 1994 0 
73 Peters Auto v/Svend Peter Larsen 1998 0 
74 Børnehuset Sølyst 1993 10 
75 Tissø Savværk v/Mads Wisbech Jørgensen 1998 2 
76 Tess Management & Engineering A/S 1998 0 
77 TTIT Investering ApS 1998 0 
78 Alan Waring v/Alan Rudolf Bruun Waring 1999 0 
79 Tina Holm 2000 0 
80 Jørn Christian Jervelund 1999 0 
81 TA Rustfri v/Torben Volsing Andersen 2000 1 
82 John Anderberg Holding ApS 2000 0 
83 Thomas Danstrup 2000 0 
84 B. C. Holding, Jyderup ApS 2000 0 
85 Kastaniegård Ride2life v/Lone Christensen 2000 0 
86 BBA Invest ApS 2001 0 
87 Trasbo Sandblæsning ApS 2001 7 
88 Strand Pub'en v/Seval Gudtmann 2001 0 
89 Tidsellund v/Louise Lindholm Nielsen 2002 0 
90 Grethe Thomsen 2002 0 
91 K.W.H. Teknik v/Kaare Westergaard Hansen 2002 0 
92 MBP Totalentreprise v/Michael Berger Petersen 2002 0 
93 Tandlæge Anne Helle Holding ApS 2002 0 
94 Wegenersminde ApS 2002 1 
95 Gottlieb Care v/Bo Gottlieb 2002 0 
96 Katarina Andersen 2003 0 
97 HVJ Ejendomme ApS 2002 0 
98 Aluto Konsulentfirma v/Gert Bruhn 2003 0 
99 Anders Clausen og Charlotte Sondh 2003 0 

100 Den Lille Vognmand & Det Lille Værksted I 
Sæby v/Anders Sørensen 

2003 0 

101 Rideklubben Kastaniegården 2003 0 
102 3DRengøring v/Frank Bo Vesterdahl 2003 0 
103 Landbrug v/Nina Susanne Hansen 2004 0 
104 Klippekunsten v/Rikke Emde Nielsen 2004 0 
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105 Familiehuset 2003 5 
106 Driverange v/Claus Blunk Andersen 2004 0 
107 Poul Nielsen Og Thomas Skovby 2004 2 
108 Jens Raun Holding ApS 2005 0 
109 Murermester Jens Raun ApS 2005 0 
110 Skarresø Campingkiosk 2005 0 
111 For Resten A/S 2005 2 
112 B.S. Diamant-Teknik ApS 2005 8 
113 Peter Hviid Christensen Holding ApS 2005 0 
114 Trasbogaard v/Mikael David Trasbo 2005 0 
115 Carsten Steen Petersen 2005 2 
116 HT 1 ApS 2005 0 
117 Bakkendrup Menighedsråd Bakkendrup Kirke 1970 0 
118 Ice Corner v/Mette Lykke Vigsbo 2006 0 
119 Teddy Rieneck 2006 0 
120 K.S. Entreprise og Udlejning ApS 2006 0 
121 Tornved Skakklub 2006 0 
122 PS Bogfør v/Pia Sørensen 2006 0 
123 Tissø Roklub 2006 0 
124 Ellen Andersen 2006 1 
125 Jyderup Private Heldagsskole v/Kasper Martensen 2007 3 
126 Virago Star Mc Club Vestsjælland 2007 0 
127 Ginas Køreskole v/Gina Jaqueline Nielsen 2007 0 
128 Holes 3 S Holding ApS 2007 0 
129 Carsten S. Petersen ApS 2007 0 
130 Orion Group Strategies v/Kasper Thorsø Hansen 2007 0 
131 JMCH Holding ApS 2007 0 
132 Care Danmark ApS 2007 0 
133 Sæbyhus 2007 0 
134 Dunkans Knabstrupper I/S 2007 0 
135 3W-Design v/Marie Viby 2007 0 
136 S Møller Smede og Ingeniørteknik v/Svend Erik 

Møller 
2007 0 

137 Work v/Kirsten Nielsen 2008 0 
138 Høng 2008 0 
139 Kadmium ApS 2008 1 
140 Hans Hvidbjerg Holding ApS 2008 0 
141 D-Job Danmark ApS 2008 0 
142 DKL Entreprise v/David Kjartan Larsen 2008 0 
143 Hengen ApS 2008 0 
144 A-H v/Jesper Hornskov 2008 0 
145 SR-Enterprise v/Simon Vidtøft Rasmussen 2008 0 
146 Acuno v/Anders Clausen 2008 0 
147 Klintehuset I/S 2008 0 
148 Brian Kold Mundeling 2008 0 
149 Krohn v/Vibeke Krohn Skovgaard 2008 0 
150 Camping Kiosken v/Finn Plambech Clausen 2009 0 
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Tabel 1: Virksomheder beliggende i Åmosen med relevans for en Naturpark( nr refererer til kort 
A) 
ID Name Etablerings år 

iflg. KOB 
Nyeste 
antal 
ansatte 

7 Højbjerg Fåreavl & Stutteri v/Steen Hedal Eriksen 2000 0 
24 Geppels Landkøkken v/Erik Herner Geppel 1984 0 
28 Østofte Agro ApS 1994 0 
45 Gårdejer Henning Bruun v/Jens Henning Bruun 1975 0 
49 Bakkegården Jyderup v/Erik Svend Filthuth 1987 10 
50 Boelsmand Kurt Børge Olsen v/Kurt Børge Olsen 1975 0 
51 Michael Pedersen Skovlygård v/John Michael 

Pedersen 
1988 0 

52 Øgård v/Klaus Bonde Larsen 1973 2 
53 Østtoftegaard v/Knud Erik Rasmussen 1968 0 
54 Baldersgård v/Jan Henrik Christoffersen 1982 1 
56 Landbrugsejendommen 1985 0 
71 Bo- og Servicecenter Holbæk Skarridsøhjemmet 1993 20 
72 Skarresø Camping 1994 0 
85 Kastaniegård Ride2life v/Lone Christensen 2000 0 
88 Strand Pub'en v/Seval Gudtmann 2001 0 
89 Tidsellund v/Louise Lindholm Nielsen 2002 0 
94 Wegenersminde ApS 2002 1 
95 Gottlieb Care v/Bo Gottlieb 2002 0 

100 Den Lille Vognmand & Det Lille Værksted I 
Sæby v/Anders Sørensen 

2003 0 

101 Rideklubben Kastaniegården 2003 0 
103 Landbrug v/Nina Susanne Hansen 2004 0 
110 Skarresø Campingkiosk 2005 0 
114 Trasbogaard v/Mikael David Trasbo 2005 0 
118 Ice Corner v/Mette Lykke Vigsbo 2006 0 
123 Tissø Roklub 2006 0 
150 Camping Kiosken v/Finn Plambech Clausen 2009 0 

    
 
 

10.1.6 Afsluttende bemærkninger 

Dette afsnit er udarbejdet først og fremmest for at anskueliggøre de mange muligheder for 

regionalgeografiske analyser, der knytter sig til GIS-analyser af naturparker og deres regionale 

opland. En egentlig analyse af forholdene vil kræve større ressourcer end dem, der har været 

tilgængelige indenfor dette projekt. 

Vurderingen af de fremlagte data i forhold til en oplevelsøkonomisk vurdering findes i det 

efterfølgende afsnit. 
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11.0 Erhvervsudviklingsmæssigt potentiale; turisme og servicefunktioner 

”Ansøger vurderer, at projektet kan understøtte Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi på 

indsatsområderne inden for turisme og oplevelsesøkonomi”46 I denne del vil der blive arbejdet 

for at gøre Åmosen attraktiv og mere tilgængelig for et stigende antal turister. Der skal skaffes 

adgang til turistegnede lokaliteter og planlægges adgangsveje. Samtidig vil nyeste teknologier 

blive taget i anvendelse for at sikre en målrettet formidling mod et bredt segment af turisttyper. 

Dette skal foregå ved brug GPS-baseret formidling 

Der er tre turistsegmenter, som skal vurderes i dette afsnit: 

- De lokale beboere i regionen 

- Endags turister – især fra Hovestadsområdet og fra sommerhusområderne i Odsherred og 

på Storebæltskysten 

- Tur-turister som søger overnatning i  området omkring naturparken. 

Det blev gennem projektets interviews47 hurtigt klart, at den eneste farbare vej er at begynde 

med at etablere ”Naturpark Åmosen” som begreb hos den lokale befolkning. Kun ved at øge 

interessen og dermed forståelsen for naturparkens værdier hos lokalbefolkningen, vil det 

være muligt at øge tilslutningen til, at det udvikles, så der gradvis kan tilbydes flere 

faciliteter, end det er i dag. Tilgængeligheden er det helt store problem. Der er kun få 

offentlige veje, der fører til Åmose Å, og der er ret få parkeringspladser i nærheden af 

naturparken, hvorfra ture kan udgå. Kommunerne har erkendt dette problem og arbejder48 

med at få stiplaner og flere p-pladser etableret. 

Når turen i naturparken i dag skal startes, så er der f.eks. ret få steder, hvor der er adgang til 

at komme helt ned til selve åen. Det vil for den rekreative udnyttelse være afgørende, at der 

gennem køb og mageskifter af jorde kan etableres længere sammenhængende forløb med 

stier på langs af naturparken (henvisning til adgangsafsnit). 

Der er også ønskeligt, at der etableres enkelte broer eller evt. trædesten, så besøgende kan 

krydse åen på enkelte steder som det f.eks. er tilfældet med Jyderupstien i vestlige Store 

Åmose.  

                                                 
46 citat fra projektansøgningen august 2007 
47 Se studenterprojekterne 12,14,16 
48 Åmosesekretariater og de tekniske forvaltninger fra de tre kommuner  har dannet en arbejdsgruppe 
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En del af de interessante steder i mosen ligger i dag på privat grund eller på svært 

tilgængelige, offentlige arealer. Det vil være en stor værdi for turister i området, hvis der 

gennem forhandlinger kan etableres passage gennem private områder under kontrollerede 

forhold.  

Dette indebærer bl.a., at der skal kunne skabes varierende adgangsforhold i løbet af året. Fra 

interview49 ved vi, at jagt er en betydelig interesse for mange lodsejere, og at flere lejer 

jagten ud som en væsentlig indtægtskilde. For at respektere dette forhold, vil det være 

nødvendigt at tage en diskussion op om, i hvilket omfang man med elektronisk information 

vil kunne styre tilgang til forskellige området gennem året. Hvis dette kan etableres, vil det 

måske kunne skabe en mere positiv indstilling til turisme i lokalområdet. 

Den udvikling, som er skitseret her, er langt lettere at kontrollere, når der er tale om, at de 

besøgende er beboere i nærområdet. Når faciliteterne er etableret og den differentierede 

tilgængelighed afprøvet, vil det være muligt at satse på at få endagsturister fra hovedstads-

området til at komme til naturparken. Der er formodentlig et betydeligt potentiale for turister 

fra Hovedstadsområdet 

 

Birkegårdens haver  har f.eks. et årligt besøgstal på ca 70 000 årligt, hvoraf halvdelen 

kommer som endagsturister fra København og omegn. Det skønnes derfor,, at Naturpark 

Åmosen efter udbygning med bl.a. stisystemer på langs af området vil kunne tiltrække 

100.000 – 200.000 besøgende årligt (der koimmer billeder s.93 – skal forenes med denne 

omtale).  

Det bliver på den baggrund vigtigt at se på turismen i relation til de forpligtelser til 

naturbeskyttelse, som er knyttet til den Natura 2000 status, som gælder for  ca.60% af det 

areal, som naturparken dækker.  

 

 

                                                 
49 Studenterprojekt 14 
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Kort med angivelse af aktivitetsområder indenfor Naturpark Åmosen: 1. Flasken 2.Tissø med Bøstrup Å og Lille 

Åmose 3.Skarresø og de omgivende skove 4. Vandmølleområdet mellem Bromølle og Lille Åmose 5.Vestlige Store 

Åmose 6. Østlige Store Åmose 6a nord for åen, 6.b syd for åen; I bakkelandet mellem Tissø og Åmosen II 

herregårdslandskabet nord for Åmosen 

 

11.2 Transport 

Da Naturpark Åmosen er tyndt befolket, er der kun få offentlige transportmidler som kommer tæt 

på den. Der er således busforbindelser på  landevejen ved Skellingsted Bro50. Der er blevet 

foreslået, at man i ferietiden vil kunne tilbyde en busforbindelse som kører rundt om naturparken 

ca 1 gang i timen/nogle gange om dagen. Dette ville løfte kravet om, at man starter og slutter 

udflugten i naturparken på det samme sted.  De ret få parkeringsmuligheder, der findes tæt på 

Åmose Å, er ligeledes angivet. Man kan af kortet se, at der vil være behov for indretning af 4 – 5 

yderligere parkeringspladser til 10 – 20 biler på hver af disse steder. For besøgende som benytter 

cykler, er der noget bedre faciliteter. 

                                                 
50 http://www.moviatrafik.dk/Timetable%20Resources/701-1701-110109.pdf 
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   Indsat nuværende parkeringspladser ved NPÅ.  
 
 

11.3   Konkrete forslag til turistaktiviteter 

På RUC har der været afholdt flere møder med turistføreruddannelserne og eleverne på denne 

uddannelse for at diskutere de tiltag til fremme af turismen i Naturpark Åmosen, som kunne 

komme på tale. Med baggrund i de interviews, som er blevet gennemført af studerende, er de 

forskellige forslag blevet gennemgået og indplaceret i lyset af de muligheder for gennemførelse, 

som den nuværende stemning hos især de lokale lodsejere betinger. Dette har ført til de nedenfor 

nævnte aktivitetsforslag. 

 

11.3.1 Hesteridning i den store Åmose.  

Med udgangspunkt i den store Åmoses østlige del ved Torbenfeldt og Knabstrup er der en 

dokumenteret interesse allerede på nuværende tidspunkt for at udvikle ridning til en 

indtægtskilde i området. Der findes yderligere opdræt på ........ og Kattrup gods har 

ligeledes åbnet sine arealer for ridning mod betaling. Det vil være unikt hvis gæster vil få 
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mulighed for at ride på de 

lokale Knabstrup heste i 

Skovene og i området i og 

omkring store Åmose. Til 

dette formål skal det 

anlægges ridestier og 

gennemføres aftaler med en 

række lodsejere. Det vil 

være unikt på sjælland hvis 

der kan skabes ridestier 

gennem hele Naturpark  

Knapstrupperhesten er en levende kulturarv fra lige nord for Åmoseområdet. 

 

Åmosen. Sådanne sammenhængende ridestier uden tværgående traffik kan ikke etableres 

andre steder på sjælland. 

Ridning er en meget kontrolleret turisme med et lille antal disciplinerede udøvere. Som 

hovedregel vil deres færden i området ikke påvirke jagtforholdene negativt, da rytterne ikke 

opfattes som mennesker, så længe de sidder på hesten. De tilgængelige rideområder kan 

forholdsvis let udstrækkes østpå mod Brorfelde fra Undløse. Syd for naturparken kan Sorø 

Akademis skove inddrages, hvis det findes hensigtsmæssigt. I udlandet er der i storbyernes 

nærområder mange eksempler på, at folk kommer med deres hestetrailere og rider i 

tilsvfarende naturparker med erlæggelse af en ganske betydelig betaling 200-300 kr / dag 

/rytter.  

 

11.3.2 Pensionistudflugter  

De store klubber for pensionister ( Ældresagen, OK-klubberne m.fl) arrangerer 

regelmæssigt busudflugter for deres medlemmer til seværdigheder i nærområdet. Åmosen 

skal opreklameres overfor disse organisationer således at der kommer en jævn 

tilstrømning af pensionister i busser til området. Det kræver at der findes gode 

parkeringsforhold for busser indenfor ca 1 km fra de seværdigheder som skal besøges. 

Der skal derudover være velegnede spise eller kaffesteder  nær ved hvor der efterfølgende 
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kan serveres for turdeltagerne. Kommunerne kan relativt let etablere de nødvendige 

parkeringspladser for busserne. Man af de eksisterende stier vil kæve en opgradering for 

at være let tilgængelige for pensionister. I dag er der kun få kroer hvor man kan tænke sig 

spisning kan foregå. Således er Bromølle kro og Birkegårdens haver to af de steder, hvor 

der er en god kapacitet.  

               

Birkegårdens haver- en stor seværdighed i 

naturparkens nærhed.Ca. 70.000 besøgende om året.  

 

Det vil måske være muligt i     samarbejde 

med lokale at åbne nogle forsamlingshuse for 

en regelmæssig trafik af udflugtsbusser med 

pensionister. Fordelen ved at starte 

turistaktivitererne med pensionister vil bl.a. 

være, at de er et ret let kontrollerbart element i naturen. De vil følge stierne og 

anvisninger, de vil komme i kortere perioder og i grupper med erfarne ledere. Samtidigt 

vil mange af dem være gode ambassadører for området overfor deres familie og 

omgangskreds. 
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På tur til den flotte pandekagesten 
nær Bromølle Kro. 

 

 

11.3.3 Bedsteforældre med børnebørn 

Dette er også en velorganiseret gruppe af besøgende. Både bedsteforældrene og børnene 

kan forventes at respektere stier og indhegninger. For at kunne tiltrække denne gruppe 

skal der i umiddelbar nærhed til kaffe/spisesteder helst være områder, hvor børnene kan 

have adgang til naturaktiviteter og til i øvrigt at lege og røre sig.  

11.3.4 Opbygning af lokale erhverv baseret på turister. 

I selve naturparken og dens umiddelbare opland er der i dag ikke registreret gårdbutikker 

eller andre lokale specialproducenter. Der er imidlertid et potentiale, som bør kunne 

udvikles. I dag er der en del steder, hvor der holdes julemarkeder, hvor lokale deltager og 

udbyder deres produkter. Resten af året er de imidlertid usynlige, bl.a. i turistsæsonen. 

Det foreslås, at man benytter julemarkederne til at identificere de lokale initiativer. 

Gennem landboforeningen Gefion og landdistriktsmidlerne skal de så konsulteres af en 

medarbejder fra Gefion, som kan tale med de lokale producenter om mulighederne ved at 

de leverer produkter hele året. Gefion bør kunne 

tilbyde støtte til koncept og erhvervsudvikling til 

den enkelte. Samtidigt skal det undersøges, om 

man ved at genetablere en slags andelsbevægelse  

Hvor man i fælles salgshaller sælger sine 

varer kan få skabt permanente lokale 

markeder, hvor produkter fra nærområdet sælges.  

Indkørsel til Lykkebjerggård                                                                   

bondegårdsferie 
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Placeringen af disse markeder kan vælges, så de turister, som kommer til området, får 

adgang til at se og købe de lokale produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkørsel til Lykkebjerggård 

bondegårdsferie. 

 

 

11.3.5 Specialgrupper af turister  

Da Naturpark Åmosen byder på særlige oplevelser både for ornitologer, sommerfuglesamlere  

og andre plante- og 

dyrespecialister,  så vil det være 

muligt at arrangere guidede ture på 

særlige tidspunkter for at se de 

værdier, som naturparken 

indeholder. Denne turisme vil ikke 

være stor, men den vil være en del 

af den ansvarlige turisme, som bør 

kunne forenes med ønsker om at 

beskytte området og lodsejernes 

interesser. Også for interesserede i  

Borch Jensen og Hennig Fougt fortæller på Vasebakkegård. 

middelalderens og oldtidens arkæologi vil der kunne peges på særlige oplevelser. 
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11.3.6 Markedsføring af Naturpark Åmosen overfor ungdomsuddannelserne.  

Ved et samarbejde med museerne og turisbyureaerne og 

erhevscentrene kan der opbygges et materiale til 

belysning af naturparkens betydning. Dette skal tilstilles 

lærerne på regionens uddannelsesinstitutioner således at 

de kan benytte naturparken som eksempel i 

undervisningen, og der kan arrangeres ekskursioner til 

området for at opleve naturen på nært hold.  

Sorø museum arbejder allerede på et skolemateriale om 

de kulturelle værdier i Åmosen, og de andre vinkler på 

områdets betydning kan let indbygges. Herved vil 

kommende generationer få en klar forståelse af, hvad 

Åmosen og hele naturparken er, og hvilken værdi den 

har 

Tørveredskaber på væggen i Vasebakkegårds Museum ved Verup 

mose. Axel Borch-Jensen forklarer om brugen. 

 

 

 På langt sigt vil det skabe forudsætningen for at det udvikles en konsensus om  

brugen af Åmosen-Tissø-Flasken området som en naturpark. 
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11.4 Oplevelsesøkonomisk vurdering51 

type Antal 

besøgsdage 

Besøgslængde 

dage 

Omsætning pr 

enhed dkr, 

I alt 

dkr. 

Heste i Åmosen 5 000 1 500 2.500.000 

Pensionister 5600 ½ 250 1.400.000 

Pensionister m 

børnebørn 

1100 1 500    550.000 

Specialturister 300 1 500    150.000 

Skole udflugter 1000 ½ 150    150.000 

Lokalturisme 5000 ½ 150    750.000 

Københavnerturister 5000 1 500 2.500.000 

I alt     8.000.000 

 

Baseret på tal for den dagligeomsætning for turister fra Visit Denmark har vi forsøgt at angive et 

niveau for den indledende turisme i Åmosen. De kategorier som er introduceret ovenfor er 

videreført her. Tallene viser at det er en lille omsætningmed de indledende turisttal. Når en 

Naturpark er færdigetableret vil besøgstal på  200 000 dagsturister  føre til en tidobling af den 

angivne omsætning. 

 
 
. 

11.5.1  Konklusioner baseret på fødevareprojektet ”Den kulinariske 

oplevelsesrejse” 

Erfaringerne med  den kulinariske oplevelsesrute har dels resulteret i et overblik over 

eksisterende attraktioner i og omkring Naturparkområdet, og dels påpeget et erhvervsmæssigt 

potentiale indenfor specialiseret produktion af lokale fødevarer. Erfaringerne har også vist, at 

brandingen af fødevarerne bør foregå tematisk hånd i hånd med formidling af områdets 

kulturhistoriske værdier. Det er således ikke fødevaren som sådan, der er i centrum, men 

fødevaren i sin historiske sammenhæng. Det er historien bagved produktet, som står centralt for 

oplevelsen. Det fordrer engagement og historisk kendskab hos de enkelte producenter, samt en 

                                                 
51 Dette afsnit er skrevet på baggrund af notat fra Professor Jon Sundbo, professor i oplevelsesøkonomi 
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villighed til at bruge den fornødne tid til at formidle dette kendskab til forbrugerne og køberne. 

En kulinarisk oplevelsesrute af denne art hviler således på en umiddelbar og direkte kontakt 

mellem producent og konsument. En branding skal være tilrettelagt med hensyntagen til lokale 

aktører; konsumenter, interesseorganisationer etc. med henblik på at sikre en lokal forankring og 

opbakning til initiativerne. Det anbefales, at en barndingindsats i Naturpark Åmosen 

tilrettelægges i henhold til tre strategier: 1: en branding af områdets naturværdier i samarbejde 

med naturvejlederne. 2: en branding af områdets kulturhidstoriske værdier i smarbejde med de 

lokale kulturhistoriske museer 3: en fokuseret branding af områdets gastronomiske kvaliteter i 

samarbejde med Erhvervs- og Videncenter vest, med Gefion og med Regional Madkultur. Det 

hele bør ske  i et samarbejde med turistcheferne i de regionale købstæder. 

11.6 Virtuel tur i Verup Mose 

11.6.1  Brug af Naturpark Åmosen geodata-pakke  

Her følger en simpel guide (måske mere bilagsstof) til at komme i gang med geodata pakken til 
Google Earth: 
 

1. Indlæs filen ”Naturpark Åmosen_samlet.kmz” i Google Earth. 
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Der vil blive zoomet automatisk ind på Naturpark Åmosen området. Området præsenteres i tre 

sektioner: Store Åmose, Lille Åmose og Tissø og vikingelandskabet. Opdelingen i sektioner er 

for at gøre det store område lettere at formidle. Derudover fremhæves Åmose å – det bliver 

tydeliggjort, at åløbet er det der binder Naturpark Åmosen sammen, og at åen og vådområderne 

er udgangspunktet for områdets værdier - samt vigtig i historien om tabet af mange af områdets 

værdier i forbindelse med afvandingen og opdyrkningen. 

 

2. Zoom ind på området. I øjeblikket findes de tre ture i Store Åmose, så dette område er 

mest interessant at zoome ind på. De spredte ”Energi” interessepunkter er som 

udgangspunkt slået fra, så de dukker ikke op medmindre man selv slår dem til. Det 

forklares senere. 

 

 
 
Der er nu zoomet så langt ind på området, at de tre ture fremtræder med hver deres ikon. Man kan 

trykke på ikonerne for at lære mere om turene, eller zoome videre ind for at se turene i detaljer. 

 

3. Zoom ind på en af turene. Som eksempel zoomes ind på turen omkring Maglebjerg. 
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Der er zoomet ind på turen omkring Maglebjerg. Ruten fremtræder nu, og interessepunkterne 

langs ruten ses. 

 

4. Tryk på et interessepunkt for at se historie og billeder. Som eksempel trykkes på 

interessepunktet ”Kødbyen”. 
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Der er trykket på interessepunktet ”Kødbyen”. Historie og billede vises. Det er i øvrigt muligt at 

få vist kørevejledning til interessepunktet ved at trykke på linket i nederste venstre hjørne. 

Bemærk ”Nøgleord”, som er et indledende forsøg, på den meget svære opgave det er, at 

kategorisere indholdet af interessepunktet. 
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5. Med det grundlæggende forklaret, er det nu tid til at se på indekset over ture og 

interessepunkter i  Naturpark Åmosen-pakken. Indekset findes i venstre side af skærmen. 

 

 
 
Her er indekset ekspanderet, og der ses på indholdet af mappen ”Ruten omkring Maglebjerg”. 

Her kan man dobbeltklikke på hvert enkelt interessepunkt, for at zoome direkte til det, og få vist 

den tilhørende historie og billeder. 

 

Af øvrige funktioner i indekset bør bemærkes: 

 

- ”Tørverutens” interessepunkter kan slås til ved at klikke i den med rød farve markerede 

checkbox. 

 

- Man kan zoome tilbage til overbliksbilledet over hele turen, ved at dobbeltklikke på den 

med blå farve markerede rute – i dette tilfælde ”Ruten omkring Maglebjerg – grusveje og 

stier”. 

 

- Man kan afspille en virtuel overflyvning af ruten. Det gøres ved at klikke en gang på den 

med blå farve markerede rute, sådan at den bliver det valgte element i indekset. Dernæst 
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klikkes på afspilningsknappen, markeret med grøn farve. Man bør ikke klikke på kortet 

eller interessepunkter undervejs, da afspilningen så skal startes forfra. 

 

- Med den professionelle, (ikke-gratis), version af Google Earth, er det muligt at gemme en 

overflyvning af en rute som en videofil. Denne kan f.eks. suppleres med speak, og man 

har så en statisk præsentation af ruten som kan vises på nettet, f.eks. på en turistbureau 

hjemmeside. 

 
 

11.7  Forsøg med Geocaching.  

Den hurtige udbredelse af GPS enheder blandt befolkningen har medført at der er opstået en 

række aktiviteter på internettet hvor GPS enheder anvendes til at finde frem til specifikke 

lokaliteter hvor der er placeret ”skatte” i form af kasser med symbolske gaver. Geocaching  er det 

mest anvendte site (http://www.geocaching.com/) for at placere information om sådanne skatte. I 

projektet har vi forsøgt at anvende denne facilitet til at øge opmærksomheden om Aamosen. I 

efterårsferien 2008 lagde vi således poster ud i området omkring Fugledegård. Valget af denne 

lokation skyldtes at man her har et offentligt ejet område, hvor poster kunne udlægges uden fare 

for at skattejægerne under deres søgen kom til at gå over privat ejet jord. For at stimulere 

interessen hos unge mennesker udlovede projektet et par mindre præmier ( en telefon og nogle 

taletidskort). Der var en række positive respons på konkurrencen fra enkelpersoner og familier, 

som deltog i skattejagten, og som fandt området meget smukt og besøgsværdigt.  

Tilrettelæggelsen af denne event blev foretaget af Ole Rasmussen på Fugledegård i samarbejde 

med Claus Helweg Ovesen og RUC studerende Jonas Rømer.. 

Koordinater til skattejagt  
Maglebjerg  
Koordinater: (55°33'59.07"N - 11°34'42.56"E | N 55° 33.984 - E 011° 34.709) 
Tip: På jorden, under væltet grangren. 
Spørgsmål: Hvilke træer vokser der flest af omkring lysningen - Nåletræer, bøgetræer eller 
frugttræer? 
Svar: Nåletræer. 
Kontrolord: Udsigt. 
 
Kongemosen  
Koordinater: (55°34'57.36"N - 11°33'44.65"E | N 55° 34.956 - E 011° 33.744) 
Tip: Bag høj træpæl. 
Spørgsmål: Hvad levede stenalder mennesker i Kongemosen af? 
Svar: Søens fisk, muslinger og fugle samt af skovens storvildt, nødder og bær. 
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Kontrolord: Stenalder. 
 
Jyderupstien - Shelteret i Åmosen  
Koordinater: (55°35'4.65"N - 11°25'23.17"E | N 55° 35.078 - E 011° 25.386) 
Tip: Bag shelteret, ved fundamentet i hjørnet længst væk. 
Spørgsmål: Pilekrattet langs åen er fredet habitat for en bestemt dyreart – hvilken? 
Svar: Odder. 
Kontrolord: Åmose å. 
 
Jyderupstien - Skarresø  
Koordinater: (55°39'1.81"N -  11°22'55.82"E | N 55° 39.030 E 011° 22.929) 
Tip: Inden i hult træ. 
Spørgsmål: Hvad ligger på modsatte side af søen – et højt tårn, et cirkus, en rumstation eller et 
stort gods? 
Svar: Et stort gods. 
Kontrolord: Skove og søer. 
 
Fugledegård  
Koordinater: (55°34'27.62"N - 11°15'21.86"E | N 55° 34.460 - E 011° 15.364) 
Tip: Bag betonblok, ved fugletårnet. 
Spørgsmål: Hvad er titlen på plakaten i fugletårnet? 
Svar: Truede engfugle. 
Kontrolord: Vikinger. 
 

11.7.1 Naturpark Åmosen – Vejledning til GPS skattejagt lagt på nettet i 

efterårsferien 2008 

Her er først lidt stifindings-vejledning. Det kan være en hjælp til at finde den rette vej under skattejagten: 
 
Maglebjerg 
Fra parkeringspladsen, som er angivet på kortet, går man videre ned ad grusvejen. På venstre 

hånd møder man et skilt, der viser vej til Maglebjerg. Tag denne sti på venstre hånd, og følg den 

indtil i kommer til Maglebjerg. Herfra skal skattejægerevnerne og GPS’en i brug. 

 
Kongemosen 
Fra samme parkeringsplads som til Maglebjerg, går man igen ned ad grusvejen – den hedder 

Maglemosevej. Denne gang skal man IKKE dreje fra mod Maglebjerg, men fortsætte videre ad 

grusvejen indtil GPS’en melder man er ved posten. 

 

Jyderupstien – Shelteret i Åmosen 
Ved parkering langs vejen, som foreslået, går man igennem skoven, og følger skiltningen for 

Jyderupstien – det er de eneste stiskilte der er her. Man skal af fodgængerbroen over Åmose Å, 

og videre ad stien til shelterpladsen. 
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Jyderupstien – Skarresø 
Gå over campingpladsen, og følg skiltningen for Jyderupstien mod Brokøb. Inde i skoven drejes 

til HØJRE ad skovvejen, og man følger denne med GPS frem til posten. 

 

Fugledegård 
Her er det lige til, så ingen yderligere tips i dette tilfælde ☺ 

 

11.7.2  Hvordan finder man posterne med GPS? 

Vi kan ikke give en generel guide til alle GPS, da fremgangsmåden er forskellig. I store træk skal 

man dog: 

 

1. Oprette et waypoint/interessepunkt for hver post, med de koordinater der er angivet på 

skattekortet. Der er to forskellige koordinatformater, sørg for at vælge det der passer til 

din GPS’s indstillinger. 

2. Find GPS’ens funktionalitet for ”Naviger til waypoint / gå til waypoint / go to waypoint”. 

3. Find den visning på din GPS, som med retningspil og afstandsindikator, guider dig til 

waypointet. 

4. Når du er fremme, og GPS’en angiver at du er få meter fra waypointet, går skattejagten i 

gang – punkterne er registreret med stor præcision, men der er en usikkerhed på de fleste 

GPS op til 10 – 20 meter afhængigt af vejrforhold og om træer skygger for 

satellitmodtagelsen. Så vær forberedt på at lede lidt. 

 

Posterne er ikke meget svære at finde – brug fantasien, kig under væltede træer, bag 

træstubbe, ved træernes rødder, bag sten, og hvad der ellers er af mulige gemmesteder. 

 

Når posten er fundet, skriv jer ind i logbogen, notér postens kontrolord, og svar på 

spørgsmålet på skattekortet. 
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Det hjælper at vide hvad man leder efter - skatteboksene ser sådan ud, og har alle den grønne 
label påklistret. 

 

 

11.8 Forslag til Kulturhistoriske ture i naturparken  

I museeumssamarbejdet blev det vedtaget at satse på formidling af tørvegravningsaktiviteterne i 

Naturpark Åmosen. Som led i det arbejde er der registreret 40 lokaliteter relateret til 

tørvegravning. Lokaliteterne er udvalgt for at dække alle aspekter: arbejdets faser og 

tilrettelæggelse, det daglige liv som tørvebisse og røjlekone i Åmosen, og om forholdene for 

børnene, som også boede der og var med mor i mosen el. i den særlige børnehave på Bodal.  

De 40 punkter danner baggrund for 

udvikling af GPS-baserede 

oplevelsesturer i terrænnet. Som et 

eksempel er Verup-turen beskrevet 

ovenfor. Der kan umiddelbart peges 

på yderligere fem kulturhistoriske 

oplevelsesruter i naturparkområdet 

som anført nedenfor. 

Markerede stolpehuller fra stormandssædet poå Tissøs bred ved Fugledegård 

Rute 1 dækker området ved Tissø. 

Her anbefales det at satse på en formidling af Fugledegaard på Tissøs vestbred. Her er der 

udgravet en markant stormandsbebyggelse fra perioden ca 500 til ca 1050. På stedet er der 
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markeret en 48 meter langt halbyggeri som har hørt til stormandsgården . På stedet er der gjort 

rige fund, bl.a. den  flettede Tissø-halsring af guld fra vikingetiden. Den er Danmarks største 

guldfund, når vi ser bort fra de stjålne guldhorn. PÅ Tissøs østbred anbefales det at satse på Sæby 

kirke med tilhørende voldsted, den romanske kirke beliggende naturskønt og markant ved søens 

bred. Det antages, at kirken og bebyggelsen har været i Hvideslægten eje har afløst 

stormandsgården ved Fugledegård i begyndelsen af 

middelalderen. 

Rute 2 foreslås lagt ved Skarresø, hvor det anbefales at 

der satses på Strids Mølle som indgang til en 

beskrivelse af mølledrift og udnyttelse af vandkraft i 

Halleby Å samt på voldstedet Skarresøholm og 

guldaldermalernes virke ved søen. 

Rute 3 placeres omkring Bromølle, og det anbefales at 

formidle historien om kroen, som første gang er nævnt i 

1198. Kroen kan benyttes som udgangspunkt for 

fortællingen om udnyttelse af vandkraft i 

middelalderen, af møllernes store betydning også i 

nyere tid. Sidste element er afvandingen af Åmosen  

Strids Mølles opstemnin ved, den sidste, bevarede møllesø på Åmose Å 

med bygning af åtunnelen, som begynder umiddelbart vest for kroen. 

Rute 4 placeres ved Ulkestrup. Det anbefales, at der satses på formidling for mindre grupper af 

hensyn til adgangsforholdene og 

naturens bæredygtighed. Her formidles 

om de internationalt kendte om end i 

dag svært synlige stenalderbebyggelser 

i mosen. I Lyngen er der udgravet 

hyttetomter fra Maglemosetiden ca 

7000 f.v.t., og der er gjort rige fund af 

redskaber m.m. Der er også fundet 

talrige levn fra ældre stenalder hvor 

befolkningen anvendte området som  

På vej ind i Åmose-tunnelen  ved starten nær Bromølle kro 
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jagtterræn. Disse fund er af international 

betydning. I dag er der intet at se på stedet, 

men fundene kan beses i egnens 

kulturhistorieske museer og i 

Nationalmuseet. 

Rute 5 lægges i den sydlige del af Åmosen 

og formidlingen koncentreres om 

beskrivelse af tørvegravning ved Bodal. 

Hængesæk med megen opvækst groet ud over en stor 

tørvegrav i Lyngen ved Ulkestrup 

11.9 Fauna, studenterprojekter (skal nok placeres i slutn. af flg. afsnit om 

naturinteresserne) 

2. Jan Debeniak, Elisabeth 

Christensen: The effect of nature 

restoration on potential Beaver 

reintroduction in Great Aamose. 

(Vejleder: Claus Helweg 

Ovesen) 

Bæverens levemuligheder i Åmoseåens 

vandsystem i dag og efter gennemførelse af 

en vandstandshævning i østlige Åmose er 

blevet undersøgt. Bæveren repræsenterer  

Traner i Kongemosen (foto Juncher Jørgensen) 

med sin levevis med træfældning og især dæmningsbyggeri en mulighed for ”naturgenopretning 

efter naturmetoden”. Efter vellykket reintroduktion i Midt- og Vestjylland er der interesse for at 

prøve mulighederne på Sjælland. Arten er afhængig af vandløbsnære arealer med pil, el og birk, 

hvis bark er vigtig føde for bæverne. I projektet er der regnet på øgningen af arealer med sådan 

sumpskov ved de forskellige scenarier 52for vandstandshævning.  Disse arealer vil øges væsentlig 

ved de foreslåede indgreb i selve Åmose Å. Dette vil øge artens levemuligheder væsentligt i 

Åmosen. Bæverens dæmninger vil forventes især at komme i de mindre tilløb, sådan at man efter 

et indgreb i selve åen med bæverne kan få en øget virkning de de mindre tilløbs afstrømnings-

områder.    

                                                 
52 Senarierne 1,2,3 er beskrevet i COWI rapporten til skov og natur styrelsen i 2003. 
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Nedenfor presseomtale af bæverprojektets resultater: 

u

------------------------------------

 

       

3. A.A.M.Ali, N.S.Bjørbæk, S.L.Larsen, M.Nielsen, D.K.Sarusie, K.Høirup Swiatek, 

C.Egholm Sørensen: Ideal temperature of Invertebrates (i Åmose Å). (Vejleder: Søren 

Achim Nielsen)  

Faunasammensætningen i åen i området mellem Bromølle og Lille Åmose er blevet sat i relation 

til åens strømnings- og temperaturforhold og de påvirkninger, der vil komme ved 

naturgenopretning højere oppe ad løbet i østlige Store Åmose. Her vil skabelsen af større, 

lavvandede søer omkring åløbet kunne betyde højere vandtemperatur længere nede ad løbet. 

Selvom dette kan give højere stofskifte (metabolisme) hos vandløbsdyrene, er dette ikke 

afgørende for deres valg af levested (habitat). Det er andre faktorer såsom fødetilgang og 

reproduktionsevne, der her er de vigtigste aspekter. Det konkluderes, at naturgenopretning i Store 

Åmose som helhed vil have en positiv effekt på faunaen af hvirvelløse dyr i Åmose Å-Halleby Å.     
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4. Sanne Bagge, Christina Fevejle, Sabine Stolzenberg, og Annika Vaksmaa: The Otter in 

Zealand - Odderens levemuligheder i Åmoseåens system i dag og efter naturgenopretning 

(Vejleder: Claus Helweg Ovesen) 

Odderens levemuligheder vurderes som de er i dag, hvor der antagelig er en ganske lille bestand, 

og i Åmosen efter evt. 

vandstandhævning. Sammenligning er 

foretaget med levemuligheder i 

områder i Østholsten, som har en 

livskraftig Odderbestand. 

Udfra en bedømmelse af nødvendig 

habitat-kvalitet, har Åmosen allerede i 

dag levesteder, der er egnede til Odder: 

dele af østlige Store Åmose, hele Lille 

Åmose, skovene mellem den og 

Bromølle og den østlige del af Tissø.  

Feltarbejde i Åmose å mellem Store og Lille Åmose (projekt 3) 

Hævning af vandstanden i østlige Store Åmose (scenarie 3) vil forbedre området som 

Odderlevested, fordi der skabes nye store lavvandede områder i kontakt med selve åen. Herved vil 

bl.a. fiskebestanden kunne øges. Også områder med rørsump og sumskov vil øges til gavn for 

Odderen, som vil have større mulighed for at opretholde de nødvendige, lineære territorier langs 

bredderne.  

Odderen er hovedsageligt nataktiv, så en vis øgning af publikum i naturparkområdet vil 

formodentlig ikke være til skade så længe der er egnede skjulesteder. Odderen er en vigtig 

indikator for tilstanden af det naturområde hvori den lever og som sådan bør odderen studeres 

løbende i Åmosen i de kommende år.  

12.0  Naturvidenskabelige interesseområder i NPÅ  
 og bemærkninger om behov for beskyttelse, pleje og prioritering af indsatsen.  
 

12.1 Naturpark Åmosen og NATURA2000 beskyttelsen 

 (områder omfattet af EU's Habitat- og Fugledirektiver)  

Udgangspunktet for vort projekt har været at det vil være samfundsmæssigt ønkværdigt at få 

etableret en naturpark i Åmosen. Det er imidlertid vigtigt at pege på at der i en sådan naturpark 
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vil være områder hvor det er nødvendigt at begrænse eller helt at forbyde besøgende. Det skyldes 

at der i parkområdt er unikke plante og dyreforekomster som skal beskyttes. 

Naturpark Åmosen er omfattet af både nationale og internationale forpligtelser i forhold til 

naturbeskyttelse, og behovet for naturgenopretning i selve Åmosen skal også bl.a. ses i lyset 

heraf. 

 Størstedelen af Store Åmose er sammen med Skarresø og Bregninge Å’s løb frem til Saltbæk Vig 

udpeget som dansk EF-habitatområde nr. 137. Lille Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken er 

udpeget som EF-habitatområde nr. 138. (henvise til kort med hab.omr. i J.Brandts afsn.) 

 

12.2 Habitatområder  

udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af 

europæisk betydning. I Danmark er der nu 254 habitatområder. Udpegningen indebærer, at der 

skal opretholdes eller genoprettes en såkaldt gunstig bevaringsstatus for de forskellige arter og 

naturtyper, som habitatområdet er udpeget for. Med gunstig bevaringsstatus menes, at de arter 

eller naturtyper, der er tale om, skal kunne overleve og at naturtyperne bevares i god tilstand på 

længere sigt. 

12.3 Udpegningsgrundlaget  

for EF-habitatområde nr. 137 og 138 er bl.a. forekomst af arterne Pigsmerling, Stor 

Vandsalamander og Odder samt bl.a. naturtyperne vandløb, kalkrige moser/rigkær, hængesæk og 

andre kærsamfund dannet flydende i vand, skovbevoksede tørvemoser, tidvis våde enge på mager 

eller kalkrig bund samt kystlaguner og strandsøer m.fl. Det komplette udpegningsgrundlag  

omfatter de tre nævnte arter og 19 af Habitatdirektivets naturtyper.  

Tissø, Åmosen og Hallenslev Mose er desuden udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 100. 

 Fuglebeskyttelsesområderne er med til at opretholde og sikre levestederne. I Danmark der 

udpeget 113 EF-fuglebeskyttelsesområder, og hvert område er udpeget for at beskytte bestemte 

fuglearter. Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 100 er ynglende rørhøg og 

dværgterne samt trækfuglene sangsvane, pibesvane, grågås og krikand. 
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12.3.1 Odderen – nøgleart og vigtigt element i NATURA2000  

udpegningsgrundlaget for Naturpark Åmosens habitatområder (137-138) 

 

 
 

Forekomst af Odder i Åmose Å og fortsættelsen Halleby Å har været kendt gennem lang tid og 

arten har derfor kunnet tages med som udpegningsgrundlag for habitatområderne 137 og 138 som 

omfatter en stor del af naturparkområdet.  

Arten lever udenfor parringstiden alene og kræver store territorier, for hannernes vedkommende  

20 km vandløbsstrækning, for hunnernes lidt mindre. Afgørende for levemulighederne er altså 

mulighed for passage langs vandløbet, i praksis mest i vandløbet, og at der her er  

fødegrundlag i form af tilstrækkeligt med fisk. Arten skal udover dette have tilgroede, våde 

partier i forbindelse med vandløbet, hvor den kan skjule sig om dagen, hvor den mest sover, 

mens den er aktiv om natten.  

Ud fra kendskabet til Odderforekomsten i 

vandsystemet udarbejdede Vestsjællands Amt i 

1990´erne en stor ansøgning til EU om støtte til en 

lang række foranstaltninger, der skulle bedre  

Odderfortov på Nedre Halleby å; under Bakkendrupvej 

levemulighederne for Odder, men det fik desværre 

ikke bevilling. Amtet bygge selv i forbindelse med 

arbejdet såkaldte Odder-fortove under en lang 

række broer over åen. De giver mulighed for 

Odderen for at komme op af vandet, når der er 

dække over åen, hvilket er en  - ikke helt let 

forståelig – del af deres adfærd. I stedet for at søge 

op på selve vejen for at passere, med fare for at 

blive kørt over, kan Odderen blive ved vandløbet 

og passere på det træ-fortov, som er fæstnet til broens piller og flyder på åens vandoverflade. 
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I 2006 gennemførte Danmarks Naturfredningsforening med bistand fra Oddereksperten Aksel Bo 

Madsen og inddragelse af et stort antal frivillige (ca. 35) en Odder-registrering i Åmose Å og 

Halleby Å. Der blev desværre ikke observeret Odder (men det skulle være tilfældet her i 2009), 

men bl.a. indsamlet ekskrementer, og ved DNA-analyse blev det påvist, at nogle af prøverne 

vitterligt stammede fra Odder. Dette er et kraftigt indicium for, at artern stadig findes i systemet, 

men da den som nævnt meget sjældent ses, er der nok tale om ganske få individer. Odderen kan 

leve 20-25 år, så man kan altså godt have observationer og finde ekskrementer over en årrække 

uden at der nødvendigvis er tale om en ynglebestand.  

Fire studerende valgte i efteråret 2008 Odderen som projekttema. 

Deres konklusioner er at 

• Der er tilstrækkeligt med fisk m.m. i åsystemet til at være fødegrundlag for Odderen 

• Tunnelen ved Bromølle vil ikke kunne passeres af Odderen og de 900 meter uden åbent 

vandløb vil formodentlig holde bestande oven- og nedenfor adskilte 

• Naturgenopretning i Store Åmoses østlige dele med skabelse af lavvandede søer nær 

vandløbet vil sikkert være til gavn 

• Partier med krat og sump i direkte kontakt med vandløbet bør bevares og evt. have lov til 

at ekspandere (jfr. naturgenopretning) 

• Introduktion af Oddere andetsteds fra til at styrke bestanden kan overvejes, når 

levevilkårene i forbindelse med genopretning er forbedrede 

12.4  Naturbeskyttelseslovens fredninger og generelle bestemmelser i §3 

Fredninger 

Kongemose-Sandlyng området, der hører under Bodal Gods, omfatter nogle af Åmosens største, 

arkæologiske interesser. Det blev i 1993 fredet, og der blev i forbindelse med fredningen 

gennemført en naturgenopretning af området, ved at man sikrede en mindste vandstand i 

Kongemosegrøften, hvorved der blev dannet en omstemmet sø. Det fredede areal er på 230 

hektar.  

Staten ejer et mindre område af bredden ved Tissø med Fugledegård og  Fællesfolden på 

nordsiden af Hallebyåens udløb, begge dele erhvervet med henblik på kulturhistorisk og 

naturmæssig beskyttelse. 
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§3-beskyttelse 

Den generelle biotopbeskyttelse i naturbeskyttelseslovens § 3 gælder for væsentlige dele af Store 

Åmose og væsentlige dele af naturparkområdet i øvrigt. Den generelle beskyttelse i området 

omfatter vandløb, moser, enge og søer og vandhuller over en vis størrelse. Moser i fredskov er 

desuden beskyttet efter skovloven uanset størrelse. 

En betydelig del af den foreslåede naturparks område er således omfattet af forskellige 

bestemmelser i naturbeskyttelsesloven og miljømålsloven vedr. gennemførelse af EU-direktiver. 

De heraf følgende begrænsningerne i områdernes brug ikke eksplicit udformet, men det er op til 

de lokale myndigheder at vurdere, hvilken belastning områderne kan tåle samtidig med, at de skal 

opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus. Der udestår derfor for de tre kommuner en  

analyse af de enkelte områder og deres robusthed overfor bl.a. turistmæssig udnyttelse. 

I det Interreg-projekt, som er under udarbejdelse, indgår overvejelser om den tilladelige 

belastning af områderne som et vigtigt element. Her vil det bl.a. blive vurderet, hvilke parametre 

det er relevante at måle på for at kunne følge områdernes tilstand. 

 

•  
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12.5 Skema med naturparkområdets biologiske interesselokaliteter (denne tekst 

efter flg. billedblok) 

I skemaet nedenfor forsøges givet en oversigt over de vigtige, biologiske interesselokaliteter i 

naturparkområdet og dets nære omgivelser. (Nedenstående forklaringer skal selvfølgelig stå 

umiddelbart før selve skemaet s.97f.) 

1. kolonne: 

• Områderne er ordnet fra øst mod vest og anføres med de gængse stednavne.  

Herefter følger en 2.kolonner med de vigtigste  

• naturtyper på lokaliteten og 

3. kolonne 

• hvorledes de er beskyttede ved fredninger, offentlig ejendom el. gennem 

naturbeskyttelseslovens (NBL) generelle bestemmelser, typisk naturtypebeskyttelsen i 

NBL §3.  

I  4. kolonne nævnes  

• de vigtigste trusler, der er på lokaliteten og  

i 5.kolonne 

• hvordan de kan imødegås med naturplejeforanstaltninger.  

I 6.kolonne er der bemærkninger, som uddyber lokalitetens biologiske interesser og evt. omtaler 

andre interesser på lokaliteten såsom friluftsliv el. kulturhistorie. 
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Områder angivet med parenteser ligger udenfor projektområdets afgrænsning, men er medtaget 
pga. deres vigtighed i naturparksammenhæng 
 

1.lokalitet 2.naturtype 3.beskyttelse 4.trusler 5.naturpleje 6.bemærkninger 
(1. Magle-bjerg- 
området) 

Græsland, 
skrænt 

Delvis 
NBL §3 

Tilgroning Fåregræsning 
bør opretholdes 

Bakke af sandet moræne 
ved østenden af Åmosen. 
Trods en del beplantning 
og nogle huse et 
værdifuldt område for 
planteliv og formodentlig 
insekter 

2. Storelyng Tørvemose og 
kalkkærmose, 
birketilgroet 

NBL §3 Tilgro- 
ning; lav 
vandstand 

Åbne partier skal 
oprethol-des ved 
ryd-ning 

Interessant flora en stærkt 
truet af tilgroning og 
tørke. I sydkanten ud 
mod mosefladen er hørt 
Engsnarre  

2a. Husede lejren Grusgrav, 
brakland 

Fredet i 1950érne 
(Nationalmuseet) 

Oppløj-ning; 
(træhuse- 
nes forfald 
i lejren) 

Holdes fri for 
trævækst, men 
gerne med højt 
græs (af hensyn til 
bl.a. Engsnarre) 

Arkæologisk fredning 
med skure fra den gamle 
Husede lejren.  
Brakland har værdi for 
Engsnarre ligesom en del 
andre brakområder  
i Åmosen 

3. Lyngen 
ved Ulkestrup 

Birketilgroet 
tørvemose; 
hængesæk og 
højmoseagtige 
områder, især i 
de tidl. 
tørvegrave 

NBL §3 Tilgroning; 
lav vandstand 

Vandstandshævnin
g; 
opretholdelse og 
udvidelse af 
eksisterende, åbne 
områder. Fortsat 
græs-ning af eng-
bræmme gen-nem 
området 

Åmosens bedst bevarede, 
højmoseagtige plante-
vækst; genopretning og 
naturpleje  
har høj prioritet 

4. Garbølle 
Mose, Nørre- og 
(Sønder-mose) 

Kærmose af 
almindelig type 
(over-
gangsrigkær), 
tørvegrave, 
trævækst 

NBL §3 --- Partier med 
åbent vand 
bør så vidt 
muligt frihol- 
des for tilgro- 
ning 

Smukt, varieret 
moseområde 
med en del 
Huse 

5. Kongsmose Tidligere høj- 
mose (i hvert 
fald for en dels 
ved-kommende) 

Fredet 1995, 
især af hen-syn til 
tør-velagenes 
fundmate-riale 

For lav 
vandstand 
(trods 
fredning) 

Regulering af 
vandstand, så 
Tørvelagenes 
Fugtighed og søen 
oprethol- 
des 

Sphagnumvækst og ny 
tørvedannelse nogle 
steder i området. 
Nydannet sø på 
Kongemosegrøften er tør 
hen på sommeren. Meget 
store arkæologiske 
interesser 

6. Sandlyng Stærkt tilgroet 
moseområde 
med vand-fyldte 
tørve-grave 

Fredet 1995 Som 5.; 
tilgroning 

Partier med 
tørvemos 
(Sphagnum); 
Kongebregne 
o.a. særlig flora 
skal op- 
retholdes 

Værdifuld, tilgroet mose 
med tørvemosepartier. 
Botaniske og meget 
store arkæologiske 
interesser. 

7. Verup Mose Birketilgroet 
moseområde 
med tørvegra-ve 
og åbne partier – 
både  

NBL §3 Som 5. og 6. Åbne partier 
vedligeholdes. 
 

Evt. gravning af nye 
tørvegrave og oprensning 
af nogle gamle, hvor der 
ikke er konflikt med 
arkæol. interesser 
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med tørve-bund 
og mere 
kalkrig bund 

8. Skellingsted 
Bro 

Grænse mellem 
østlige og 
vestlige Åmose 
hvor åens 
regulering ses 
meget tydeligt 

NBL §3 --- Større vandløb Åmose Å fik på dette sted 
gravet et helt nyt forløb, 
og der blev bygge en ny 
bro efter at den gamle var 
sprængt væk 

9. Hesselbjerg 
Mose 

Tidligere 
opdyrket mose, 
dyrkning nu 
ophørt og natur 
søges genoprettet 
ved udledning af 
drænvand 

Delvis 
NBL §3 

For tør (trods 
udledning af 
drænvand); 
tilgroning med 
bl.a. Stor 
Nælde 

Yderligere 
vandtilførsel; 
græsning el. 
slåning 

Resultat af genop 
retningsindgreb 
forekommer 
stadig ret 
beskedent 

9a. Hesselbjerg 
Skov 

Blandet skov, 
mest løv 

(Skovlov) --- Evt. mere naturnær 
drift 

Skoven er et element i 
passagen af 
Vestlige Åmose 
via 
Jyderupstien 

10. Vestlige 
St.Åmose 

Næsten 
fuldstændig 
opdyrket, en del 
nu i brak; lange, 
rette grøfter 

Ingen særlig --- På længere sigt er 
natur-genopretning 
ønskelig også i 
denne del af 
Åmosen 

Stor landskabelig værdi: 
anskuelig  Åmoseflade i 
kontrast til smelte-
vandsdalens sider 

11. Bromølle og 
selve Åmose Å 

Grænsen mellem 
Store Åmose og 
åens vand-
mølleforløb med 
fald på 21 m til 
ind-løb i 
Ll.Åmo-se. Start 
på 900 m tunnel-
forløb til åen  

Åen §3 Vandløb med 
omgi-vende 
skov, enge og 
ellesump  

Skånsom el. 
ingen vand-
løbs”vedlige- 
holdelse” 
praktiseres allerede 
i dag på denne 
vandløbsstrækning 

I princippet ønskeligt at 
få fjernet tunnelen og 
genskabe forløbet med 
fald fra Bromølle. Det vil 
dog være en meget stort 
anlægsarbejde, som først 
forekommer aktuelt, når 
selv Åmosens evne til at 
tilbageholde vand i vidt 
omfang er genskabt ved 
naturgenopretning 

12. Kattrup 
Skov, Bredevang 
Møllervænge, 
Hejrebjerg Skov 

Blandet skov, 
overvejende løv.  
Elleskov langs 
vandløb 

(Skovloven)  Evt. mere na-
turnær skov-drift; 
genska-belse af 
åbne partier: skov-
enge o.l. 
 

Ynglende 
Glente ret nær 
ved kroen 

13. Skarresø med 
Magleholm 
og omgivende 
skov 

Naturligt 
næringsrig sø, 
blandskov, 
overvejende løv, 
ellesump på 
søbred 

NBL §3; fredning 
mod NV sammen 
med Bjergsted 
Bakke 

 Sikring af søens 
vandkvalitet. 
Skoven: som 12 

Hensyntagen til ynglende 
Havørn på Magleholm og 
muligvis Odder ved  søen. 
Græsland omkring 
Skarresholm voldsted 
opretholdesUsædvanlige 
træer plantet omkring  
hus på sydsiden 

14. Delhoved- og 
Regstrup Skove 
s.f. Skarresø 

Blandet skov, 
overvejende løv 

(Skovloven) --- Evt. mere 
naturnær 
drift; opret- 
holdelse af åbent 
område med 
søudsigt fra 
Birkenæs 

Udsigten over søen fra 
Delhoved Skov berømt 
pga. maleren 
P.C.Skovgaard; også 
J.Th.Lundbye og Poul 
S.Christiansen har motiver 
fra Skarresø 
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15. Strids Mølle, 
Øresø Mølle 

Møllesø (S.M.) 
med 
rørsump og 
sumpskov 

NBL §3 Tilgroning Forsigtig op-
rensning for at 
opretholde å-ben 
vandflade 

Evt. enskabelse 
af Øresø Mølles 
Møllesø 

16. Lille Åmose Lavmose med 
store tørve-
grave; rør-sump, 
pile-krat, 
ferskeng. 
Madesø 

NBL §3 (Tilgro- 
ning); ophør af 
græsning på 
enge  

Fortsat græsning 
og/el. høslæt; 
rørskær 

Ønskeligt at der enkelte 
steder arrangeres 
begrænset adgang til at 
opleve mosens natur og 
ikke mindst fuglelivet. 
Lille Åmose er – i 
modsætning til St.Å. i 
dag – velegnet som 
levested for Odder  

17. Tissø Sø på 13 km2 

12.5 m dyb 
NBL §3 (Vandind-

vinding – er 
reguleret af 
bygværk i 
Halleby Å  

Opretholdelse af 
græsning på 
bredder i nord- og 
sydende; fortsat 
rydning og 
græsning el. høslæt 
på øst-siden 

Vigtig fuglelokalitet 
– ønskeligt med 
større åbne partier 
på søbredden af 
hensyn til gæs, 
ænder o.a. 
vandfugle 

17a. Bred ved 
Tissøs nordende 

Græsland på 
søbred; tør 
skrænt (fredet) 

NBL §3 Tilgroning Fortsat græsning; 
overvågning af 
skrænt 

Skrænten synes ikke i 
synderligt omfang at gro 
til; her store botaniske 
interesser  

17b. 
Klinteskoven 

Bøgeskov på 
skråning ned 
mod søen. 
Elleskov på fladt 
areal ud mod den 

(Skovloven) --- Naturskov uden 
drift el. naturnær 
skovdrift 

På lille bæk der løber 
tæt ved P-pladsen er 
rester af et klækkean- 
læg for gedder benyttet 
for 80-90 år siden 

17c. Sydenden 
ved Hallenslev- 
vejen og Sæby 
Kirke 

Ferskeng – 
græsland med 
kvæggræsning 

NBL §3 Tilgroning Græsning 
opretholdes 

Rigt fugleliv både i yngle- 
og træk-tiden.Meget gode 
observationsfor-hold fra 
Hallenslevvejen. Kunstige 
yngleøer i søen til bl.a. 
Dværgterne. 
Undertiden vanddækkede – 
funktion bør vurderes. 
Klyder yngler mest på 
selve søbredden. 

17d. Lunden 
med Bakken-
drup Mose 

 Delvis NBL §3   Midderalderarkæologiske 
interesser i form af 
jordfund en stor gård 
tilhørende Hvideslægten 

17e. Bredden fra 
Fuglede-gård til 
afløb af Nedre 
Halleby Å -  
Maderne øst for 
gården 

Græsland, ferske 
enge, rørsump, 
pile- 
krat 

NBL §3 (Tilgroning) Græsning af 
søbred; evt. 
Ekstensivering 
af tidl. dyrkede 
partier med henblik  
på me-re alsidig 
flora 

Største strækning af 
Tissøs bredder med 
tilgængelighed; ikke så 
tæt fugleliv som i 
sydenden af søen, derfor 
ikke samme sårbarhed 

(18. Ørnebjerg) Overdrev 
(græsland) med 
krat og lidt 
(bønder) skov 

NBL §3 og 
ældre arealfred 
ning; stenringe 
o.a. fortids-
minder 

Tilgroning, 
vegetations- 
ændring ved 
ophør af 
græsning 

Rydning, græsning, 
stævning af 
hasselkrat 

Ikke i projektområdet men 
meget værdifuld lokalitet 
både i kraft af udsyn over 
Tissø og åmoserne, for- 
tidsminder og plante-
væksten med 
bl.a. orkidéflora og 
stævningsskov 
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19. Moserne 
omkring Bøstrup 
Å 

Rørsump og 
ferske enge, 
tidvis over-
svømmet; ved 
Gørlev er suk-
kerfabrikkens 
gamle jord-
slambassiner  

NBL §3 Tilgroning 
med rør- 
sump 

Græsning, evt. 
høslæt og rør- 
skær 

Der er tale om Naturpark 
Åmosens tredie åmose 
omkring tilløbet til Hal- 
leby Å. Forskellige dele 
har særlige navne: 
Hallenslev, Ulstrup m.fl. 
moser, der tilsammen kan 
kaldes Bøstrup Åmose. 
Rigt fugleliv – også i gl. 
jordslambassiner ved 
Gørlev 

20. Nedre 
Halleby Å med 
Ågerup Bro og 
Bjerge Enge 

Større vandløb 
med omgivende 
enge 

NBL §3 for  
mindst 
kulturpåvirke-de 
dele om engene 
 

Opdyrkning af 
åenge 

Fortsat græsning el. 
høslæt 

Åen løber højst 
1 m under 
terræn og har et 
ret naturligt 
forløb med 
slyngninger. 
Engfugleliv.    

21. Flasken med 
åenge og 
Fællesfolden 

Kystlagune ved 
åudløb med 
omgi-vende 
mere el. mindre 
saltpåvirkede 
(strand)enge 

NBL §3, 
Fællesfolden 
statsejet 

Tilgroning 
med Tagrør 
og krat 

Fortsat græs-ning 
el. hø- 
slæt 

Sjællands nok mest urørte 
kyst-lagune – 
naturgeografisk og 
marin-biologisk 
værdifuld; botaniske  
interesser og rigt fugleliv; 
smuk langdysse ved 
Reersøvejen; området 
ses godt fra fugletårn på 
sydsiden 

(22. Vejlen ø.f. 
Reersø) 

Strandenge 
omkring 
lavvandet vig 
(vejle) 

NBL §3   (se nedenfor) 

(23. Reersø, 
skrænter og kyst) 

Græsland, 
sand- og 
stenstrand 

NBL §3; 
strandbeskyt-telse 

  Reersø med Vejlen er 
ikke med i NPÅs 
projektområde, men 
tilbyder gode oplevelser 
for parkens gæster 

 

13.0  Dokumentation om Projektet 

13.1  Oversigt over publikationer fra projektet  

I projektet har vi interesseret os for at øge antallet af publikationer om NPÅ på flere forskellige 

niveauer og med forskellige medier.  

1. I samarbejde med Vestsjællands kulturhistoriske museer og  Historisk samfund for 

Nordvestsjælland har vi været involveret i udgivelsen af årbogen ”Fra Nordvestsjælland 

2008”, som omhandler Åmosen. For at sikre, at bogen vil være tilgængelig for en bredere 

offentlighed, har projektet finansieret trykning af et ekstra stort oplag, således at bogen let kan 

købes via museer, turistbureauer og  lokale boghandlere. Bogen er et vigtigt bidrag til kendskab 

om Åmosen  på et forskningsformidlende niveau. 
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2. Til en bredere kreds af mennesker har projektet udarbejdet manuskript til et (endnu ikke trykt) 

hæfte, der beskriver de omvæltninger, der er skete i Åmosen gennem de sidste 60 år. 

Tørvegravningen i 40erne fjernede en stor del af den tidligere højmose og den kraftige afvanding 

førte til at en stor del af den tørve-afgravede mose blev inddraget som landbrugsjord. Hæftet vil 

vise i billeder og tekst de forhold som opstod under tørvegravningsepoken og også omfanget af 

det afvandingsprojekt, som blev gennemført. 

3. Til de sommerturister som gæster turistbureauer og museer er der udarbejdet en folder om 

Naturpark Åmosen. Den giver på nogle få sider en information om mosens historie, 

serværdigheder og de adgangsveje, som er tilgængelige. 

4. Under projektet er det lykkedes at opspore en film om tørvegravningen (CD vedlægges) 

optaget i Åmosen i 1940’erne. Filmen er optaget på foranledning af Københavns Belysnings-

væsen som udnyttede Aamosen til produktion af tørv. I den periode blev Aamosen anset som et 

restområde uden særlig interesse. Det er således kun gennem potentialet for tørvegravning at der 

er blevt brugt tid og penge på at filme i Aamosen. Filmen fokusserer alene på tørvens fremstilling 

og de glimt af Åmosens natur som filmen rummer er som baggrund for tørveproduktionen. Ikke 

destomindre giver filmen et indblik i en af de vigtige epoker for Åmosen hvor den kortvarigt blev 

hjemsted for op mod 10 000 mennesker og hvor den industrielle tørvegravning ændrede mosen 

radikalt på få år. Da filmen er optaget i 1941 er der tale om en stumfilm. Projektet har købt retten 

til at vise filmen  i offentlige institutioner. Under projektet har vi samlet en del ekstra information 

som underbygger billederne i filmen. Vi har derfor valgt at lægge er kommenterende tale ind og 

samtidigt indlægge en tidstro baggrundsmusik. Den færdigediterede film vil bl.a. blive gjort 

tilgængelig på naturparkområdets museer. 

5. Virtuelle tur i Verup Mose (se afsnit 11.6 - CD vedlægges ) 

13.2 Oversigt over begivenheder i naturparkområdet i projektperioden  

1. Ture i mosen: en del bestilt af grupper såsom personale fra Region Sjælland, Orbicon 

(rådgivningsfirma, tidl. Hedeselskabet), Naturhistorisk Forening for NV-Sjælland, Dansk 

Botanisk Forening og lokale naturfredningsforeninger – ca. 10 arrangementer i 

projektperioden   

2. Offentlige ture: ”den gode historie”-ture (arr. af turistkontorer i Odsherred og Holbæk; 

ledet af dyrlæge Henning Fougt samt turistfører Jeannie Krysiak og biolog Claus Helweg 

Ovesen, RUC, 

      4 ture i 2008 og 3 ture tilbudt i 2009. 
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3. Geocaching (se omtale 11.7) 

4. Event på Fugledegård-dag  17 maj 2009  på basis af RUC-studenterprojekt skrevet af 

M.Hedegaard-Larsen. 

I samarbejde med RUC arrangerede Naturpark Åmosen og Form,idlingscenter 

Fugledegård denne event-begivenhed på Fugledegård. Der var 500-600 besøgende. Dagen 

blev åbnet med taler af styregruppens formand Henning Fougt og Kjeld Schaumburg, 

RUC. 

Derefter var der bl.a. foredrag af to metaldetektorfolk, der havdemedvirket ved 

nationalmuseets undersøgelse af området. Der var en kulturhistoriesk vandring i området 

med Gunnar Jørgensen fra Kalundborg og en naturvandring til søbredden med Claus 

Helweg Ovesen. Der blev arrangeret vikingelege, stegt mad over bål med de lokale 

spejdere, børneaktiviteter med fremstilling af bue og pil m.m. Arrangementet bød 

derudover på grillmad til deltagerne med spisning i et et stort telt rejst til lejlighenheden. 

5. RUC-projektet ”Naturpark Åmosen – Kultur og natur” har også været præsenteret ved 

foredrag ture og i terrænet overfor dels fagfæller fra RUC, fra Københavns Universitet, 

naturparksekretariatet og eksterne parter, bl.a. i forbindelse med forberedelse af Interreg-

projekt naturparkforvaltning. 

6,     RUC  projektet har været præsenteret ved konference i august 2008 afholdt af det 

internationale ”Society for Ecological Restoration” i Ghent i Belgien (sammenfatning af 

indlægget er medtaget som bilag s.132) 

13.3 NPÅ-konferencer på RUC 2008 og 2009  

Som led i projektarbejdet på RUC har der i begge projektperiodens år (2008 og 2009) været afholdt  

naturparkkonferencer med mange eksterne deltagere, foruden  en del interne seminarer på RUC med 

forskere og studerende. 

 

1. NPÅ-konference på RUC 04.02.2008 

Konklusioner fra den afsluttende diskussion  

 
 

1. Sekretariat for naturparkprojektet 

Enighed om behovet for et sekretariat. Styregruppen retter henvendelse til 

kommunalbestyrelserne med oplæg vedr. sammensætning og mulig placering.  
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2. Naturparkbetegnelsen 

Ordet fastholdes, bruges bl.a. af  Region Sjælland. Der er behov for ”naturparker” som 

planlægningsbegreb ved siden af det meget forpligtende ”nationalpark” med egen lovgivning og 

typisk indeholdende betydelige arealer i statsejendom.  

I f.eks. Tyskland og Frankrig har man et system af både national- og naturparker (ty: Naturparke, 

fr.: parc regional natural). 

Ønskeligt at Region Sjælland tager etablering af naturparker op med de andre regioner. 

 

3. Kommuneprojekter 

skal aktiveres på ny på grundlag af bl.a. den liste fra Vestsjællands amt, som Morten Olesen 

udleverede. Vigtigt at der sker noget ude i terrænet, som gør NPÅ synlig for alm. mennesker. 

Kommunale jordopkøb bør kunne indgå i arbejdet, bl.a. med gennemførelse af projekterne her, 

som omtalt bl.a. i Jens Stenbæks indlæg på konferencen. 

Behovet for projekter til fremme af  øget tilgængelighed og information i terræn blev fremhævet 

– der er bl.a. stiplaner for mange af de gamle kommuner, som umiddelbart kan tages op til 

realisering. Informativ skiltning trænger til fornyelse og supplering. 

 

4. RUC-projekterne 

arbejdes der videre med i kontakt med bl.a. styregruppen og Vækstforum. 

Der arbejdes også videre mod øgning af bevilling fra nationale kilder og ikke mindst EU-midler. 

Der samarbejdes med eksterne parter – vigtige er her museerne for de kulturhistoriske projekters 

vedkommende, og ligeledes kommuner, turistkontorer, erhvervs- og interesseorganisationer. 

 

5. Samarbejde med landbruget intensiveres 

Vigtige emner er 

• Pleje af arealer med græsning og høslæt 

• Hjælp til at bruge støtteordninger 

• Adgangsforhold 

• Fremme af jagt- og naturinteresser 

• Underretning i god tid inden initiativer kommer frem i pressen o.a. medier 
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• ”Mosegris”, Åmælk o.a. projekter med lokale produkter søges fremmet (jfr. 

Gefion-projekt vedr. lokale fødevarer, som Karen Lilleør præsenterede på 

konferencen) 

• At søge medspil fra lodsejere og landbrug i oplevelsesøkonomisk udvikling 

 

 

6. EU-muligheder afsøges 

• Der var enighed om, at naturgenopretningsprojektet er oplagt til EU-støtte (meget 

af det berørte i østl. St.Åmose er NATURA2000 områder) 

• De nationalt placerede EU-midler som f.eks. i Leader+ sammenhængen er lettest 

at få adgang til 

• Reg.Sjæll. og Gefion har sagkundskab vedr. EU-søgning 

• Interreg-projektsamarbejde med især Nordtyskland og Skåne/Sydsverige. 

 

7. Private fonde 

Aage V.Jensen mest oplagt, men Åmosen er ikke typisk virkefelt for dem – nok for småt i 

naturarealer og ejermæssigt kompliceret 

 

8. Pressemeddelelse 

Udkast blev forelagt i hovedtræk af Fougt og godkendt.           

 

 

Konferencen på RUC 05.03.2009 

Konklusioner (bag nogle punkter anføres i parentes, hvem der fremkom med emner el. 

synspunktet på konferencen):  

 

Generelt 

1. Hvem er målgruppen for en Naturpark Åmosen? Er det alle? Børnefamilier, 60+´ere, 

specialinteresserede el.skoleelever? Der er behov for analyse heraf i lyset af 

naturparkprojektet.                                                                                                                  

 

2. Der bør være aktivitetstilbud, kan f.eks. være mulighed for at prøve tørvegravning.  
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3. Nødvendigt med både personbaseret (naturvejledere) og virtuel formidling (Jørgen 

Petersen, Friluftsrådet) 

 

4. Betydningen af adgang til naturen for sundheden blev fremhævet (DN i Sorø) 

 

5. Aktiv medborgerinddragelse i naturparkprojektet bør fortsat finde sted (DN Sorø)  

 

Kulturhistorie 

6. Kulturseværdigheder vigtige at pege på, da de typisk interesserer de fleste (mere end 

naturseværdigheder) 

 

7. Bearbejdelsen af materiale fra de nye, arkæologiske (nød)gravninger, der foretages i 

Åmosen, kan evt. placeres på RUC (Anders Fischer, Kulturarvstyrelsen) 

 

Turisme og friluftsliv 

8. Friluftsmulighederne i naturparkområdet skal beskrives meget klarere i kombination med 

overnatnings- og forplejningsmulighederne (Henrik Toft Jensen) 

 

9. Betydningen af frilufts- og turistlivets udvikling for det generelle erhvervsliv blev ikke 

synderligt belyst ved konferencen 

 

10. Formidling og egentlig markendsføring meget vigtig (hvordan er dækningen af 

naturparkområdet i egnens turistmateriale og på Internet?) 

 

11. Der efterlyses en samlet turisme-strategi for området (stud. Chr.Thomsen) 

 

12. Herregårdene som attraktioner samt mulige spise- og overnatningssteder blev nævnt. 

Trechow på Torbenfeldt er muligvis interesseret i en sådan udvikling. Økoturisme? 

 

13. Der er behov for nye, opmærksomhedsskabende initiativer, ”produkter” på turistområdet 

– organisationerne skal være med til at pege på egnede lokaliteter og emner. De tre 
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kommuners erhvervskontorer skal mere aktivt med. Vandmøllerne ved Jyderup blev 

nævnt som potentiel, ny oplevelse. 

 

14. Der skal tages penge for turistoplevelser – ellers regner folk dem ikke for noget/så meget, 

og dem der producerer oplevelserne skal kunne føle/vide, at de får noget ud af det (Henrik 

Toft Jensen) 

 

15. Man skal tale om naturparkprojektets ”oplevelsesdesign”, så bl.a. landmænd kan forholde 

sig til det. Der skal skabes nye profiler og en ”køreplan” – hvad skal der satses på? (René 

Bengtson, Kalundborg) 

 

Svenske erfaringer 

16. I Skåne har man en fælleskommunal stiftelse for fritidsområder, som har stået for opkøb 

og tilrettelæggelse af også ret store fritidsområder. Statens naturvårdsverk går også ind 

med midler til friluftsområder. 

 

17. Det svenske ”naturum” system blev omtalt – Fugledegård kan udvikles til et sådant. 

 

18. Status som biosfære-reservat (Kristianstads sjölandskap) har skabt lokal stolthed og 

opbakning – jfr. store dele af NPÅs NATURA2000-status 

 

14.0 Konklusioner vedr. ”Naturpark Åmosen – Kultur og Natur” 

I: netværksdannelse, initiativer 

• RUC har fået etebleret kontakt og ofte samarbejde med flertallet af interessenter i NPÅ, 

selvfølgelig ikke mindst naturparkstyregruppen, sekretariatet og Fugledegård 

• RUC har bidraget til/medvirket ved at få etableret Fonden Naturpark Åmosen 

 

• RUC har etableret et løbende samarbejde med museerne omkring NPÅ 

• RUC har etableret tysk-dansk ansøgergruppen omkring Interreg-projekt om naturparker 

• RUC har etableret samarbejde med  nationalparkprojektet ”Det Kulturhistoriske 

Landskab” og projekt Skjoldungelandet 
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II: resultater fra projektet 

• RUC har bidraget til fremstilling af publikationer om NPÅ 

• og afholdt konferencer om NPÅ 2008 og 2009 

• Studenterprojekter på RUC har analyseret og beskrevet NPÅ 

• RUC har iværksat naturparkevent på Fugledegård 

• Turistføreruddannelsen på RUC har bidraget vedr. turistudviklingen i NPÅ  

• RUC-projektet har indledt en GPS-baseret formidling med foreløbig 40 interessepunkter i 

NPÅ 

 

III: Aktiviteter indenfor projektperioden 

• Geocaching i NPÅ i efterårsferien 2008 

• Event på Fugledegård 17.05.09 

• Turistture i NPÅ som led i Holbæk og Odsherred turistkontorers ”Gode Historier” tilbud 

• Produktion af folder om NPÅ udarbejdet af RUC 

• Produktion af Hæfte om tørvegravningen i Åmosen 

 

IV. Konklusioner vedr. klimastrategien for Region Sjælland, 2009: Det åbne land  
- med indskrevne bemærkninger vedr. dens betydning  i sammenhæng med forvaltningen af 
Naturpark Åmosen 
 
Målsætninger 
Vandsystemerne tilpasses til ændringer i nedbørsmønsteret og havstigninger 
NPÅs lavbundsområder vil få betydning som reservoirer ved de forventelige, store afstrømninger 
 
Faldet i den biologiske mangfoldighed søges modvirket 
NPÅ er et sammenhængende naturområde med en regionalt meget væsentlig, biologisk 
mangfoldighed 
 
Landskabets evne til at lagre og fastholde kulstof indgår som en del af landskabsplanlægningen 
Dette er netop evnen for store moseområder som i NPÅ 
 
Indsatsfelter 
Inddragelse af klimaændringer i vand- og naturplanerne og i de opfølgende handleplaner 
Dette skal ikke mindst ske under hensyntagen til store dele af NPÅ-områdets NATURA 2000 
status 
  
Udvikling af en grøn struktur med større naturområder og grønne korridorer 
Svarer helt til målsætningen for NPÅ 
 
Analyse af det regionale kulstofregnskab for oplagring og udveksling af kulstof i landskabet 
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Indledt i forbindelse med RUC-projektet ”Naturpark Åmosen – Kultur og Natur” 
 
Analyse af havvandsstigningernes betydning  
Har væsentlig betydning for hele forløbet af Halleby Å gennem Lille Åmose til udløbet igennem 
Flasken, hvor det samlede fald kun er et par meter  
 

 

14.1 Forslag til fremtidige aktiviteter  

1.  samarbejde mellem RUC og narurparksekretariatet om 

     ”virtuel Åmose” – et IT-baseret formidlingsprojekt for hele naturparkområdet 

                       udstillinger på Fugledegård 

     studenterprojekter 

     flere events på Fugledegård 

     EU-støttede projekter 

2. samarbejde mellem RUC og museerne om  

      studenterprojekter 

      EU projekter 

     udpegning af boresteder i tørvejorden 

     omskrivning af studenterprojekter til gode historier 

3. samarbejde mellem RUC og turistbureauerne om  

      omskrivning af studenterprojekter til flere gode historier 

                       om  uddannelse af turistførere til NPÅ 

4. RUC deltagelse  og koordinering af Interreg-projekt omfattende bl.a. NPÅ 

 

15.0  Oversigt over indkøbt apparatur  
februar 2008:   2 stk Trimble GeoXT 2005  

Marts 2008    1 stk russerbor til jordbundsprøvetagning 

Februar 2008   Abonnement på Kømandstandens database over danske erhverv 

Februar 2008    Program  til brug af  Købmandsstandens database 

Juni 2008      Farve Printer Brother MFC-465 

September 2008          2 stk  Oregon GPS tracking enheder 
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17.1 Oversigt over Bilag  
Ordnet efter rapportens afsnit 
 

2.3 Projektets organisation 

a. Oversigt over bevillingens afløb  

3.1 Netværksdannelse 

a. NPÅ styregruppe 

b. NPÅ Museumsgruppe 

c. Interreg-projekt Sjælland-Østholsten, liste med partnere 

d. RUC- o.a. studenterprojekter i NPÅ 

3.2 Naturparkarbejdet i Reg.Sjæll. 

a. Definition af naturparkbegrebet her i DK 

 

4.0 NPÅ som turistmål 

a. Folder om naturparken 

 

4.2 Turistmål – kulturformidling  

a. Åmosen – et kulturhistorisk skatkammer (?) 

b. 40 kulturhistoriske interessepunkter med kort 

c. Kulinarisk oplevelser, folder med gårde (?) 

 

5.0 Tørvegravningen 

a. Tørvegravning og afvanding, manus til hæfte 

b. CD med tørvefilm 

c. CD med Verup Mose-tur 

d. PP-præsentation om CO2 –binding i mosetørv og frigørelse ved afbrænding (N.H.Jensen) 

 

7.4 Begivenheder i projektperiode 

a. Studenterseminar 12.01.09 på ENSPAC program 

b. Fugledegård 17.05.09 

c. Turtilbud ”Den God Historie…” 
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Kort sammenfatning af indlæg om “Naturpark Åmosen – Kultur og Natur” på konference i 
september 2008 afholdt af Society for Ecological Restoration i Ghent, Belgien. 

Restoration, management and use of Nature Park Aamosen in NW-Zealand, Denmark - 

a project with a with a multidisciplinary approach 

Presented at the conference of the Society for Ecological restoration,  

8-12 September 2008 in Ghent, Belgium 

Claus Helweg Ovesen,  senior advisor, biologist; Roskilde University,  

Institute of Nature, Systems and Models; clho@ruc.dk 

 

Nature Park Aamosen in NW-Zealand, Denmark is a project area about 80 km2 where three municipalities and 
Region Zealand Council work on the creation of a continuos chain of wetlands along the next largest river of 
Zealand, Aamose-Halleby.  

The area has very important archaeological and biological interests, both on national and international scale. The 
eastern part, the Aamose in stricter sence, is one of the most important sites for findings from early stone age, most 
well-known probably for wooden and bone tools for hunting and fishing. Rich findings have been done in the wet 
peat soil, and much in connection with the exploatation of peat in the 1940´ies and early 50 ´ies. 

Aamosen has been strongly influenced by both peat digging and later around 1960 draining, which today represent 
serious threaths to the conservation values. A large restoration project on rising the water level in the eastern part 
1½-2 m is planned in detail by the government, but not yet realized 

Through grants from the Zealand Regional Council, Roskilde University has since late 2007 a multidisciplinary 
project on the conservation and sustainable use of Aamosen. The major part of the area is within the Danish 
NATURA2000 network.  

This project includes  

• Soil geography with wiew to the change of peat-layer and storing of carbon 

• Investigation of vegetation in earlier times and today through pollen analysis and investigation of ancient 
seeds  

• Evaluation of the potential for reintroduction of Beaver (Castor fiber) in the area  

• Traces of peat-digging in 1940´es and -50´es 

• Rising of water level to improve preservation of archaeological sites  

• Clearing of regrown lake-shores to improve bird habitats  

• Growth possibilities for sustainable tourism in the area in connection with management mentioned above  

• Analysis of possibilities for growth in experience economy as alternative to intensive agriculture in the 
nature park area  

• Cooperation with landowners and public bodies on the right management, not least in the light of the 
NATURA2000 obligations to preserve and restore favorable conservation conditions. 

• GPS-tools to map the possibilities for physical access to the area 

• Development of tourism in the area, a.o. through the establishment of events in connection with its 
history and nature to enhance knowledge and interest in it 

The project thus involves 4 institutes at the university, the regional council and three municipalities, 

tourist bureaus and volunteer organizations. 


