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Forord
Et flertal i en ny bestyrelse pa det 3.838 hektar store
Gisselfeld Kloster har siden 1996 forsøgt at holde stedets
overdirektør udenfor indflydelse. Den mudrede ledelsesstrid
mellem Danneskiold-Samsøe og den øvrige bestyrelse er
offentligheden bekendt langt ud over mthedspunktet, men der
hersker desvrre stor uvidenhed, nat det g1der de sidste 2
árs omfattende driftsndringer, som hat trukket meget store
veksler pa noget af Sydsj11ands fineste natur.
Det triste faktum er, at en fremsynet og miljøvenlig udvikling
pa Gisselfeld frem til 1996 efterfølgende er blevet bombet
mange ar tilbage. Ansvaret for dette tilbageskridt har
bestyrelsesfiertallet, som imidlertid hat høstet stor
anerkendelse i brede kredse for deres indsats, der hat øget
indtjeningen pa godset.
Bag den forbedrede økonomi gemmer sig imidlertid en lidet
flatterende virkelighed: Benhàrd ledelse og drift,
indbefattende lovbrud og meget skidt behandling af natur og
mennesker, som stod i vejen for bestyrelsesfiertallets ønske om
at øge indtjeningen for enhver pris.
I modstning til mange andre imponeres kyndige, lokale
naturkendere - inklusive undertegnede - ikke over de senere ars
økonomiske resultater pa Gisselfeld. Prisen hat ganske simpelt
vret alt for høj for Gisselfelds store, ubetalelige vrdier i
form af laridskab, jord, vand, dyreliv med mere.
Min familie og jeg bosatte Os i et Gisselfeidhus 2 km nord for
slottet nogle f mneder for den nye bestyrelse under
kuplignende omstndigheder tog magten. sá at sige midt i
orkanens øje hat jeg i min egenskab af freelance journalist
samt lokal naturinteresseret de sidste 2 âr indsamlet
detaljerede og alarmerende oplysninger om forandringerne pa
Gisselfeld. For øvrigt ikke noget nemt arbejde. Blandt andet
har bestyrelsesfiertal og driftslededelse pa alle mãder
modarbejdet at en rkke faktuelle oplysninger kom ud til
of fentligheden.
I det hele taget udstiller sagen mange svage sider i
menneskesindet og samfundet. Lokalbefolkning og myndigheder hat
generelt forholdt sig alarmerende passive, og ogsa en vsent1ig
del af pressen hat vret som forhekset, nat jeg som journalist
hat tiibudt grundigt researchede artikler om truslerne mod
Gisselfelds natur med mere.
Alt dette har skabt et stkt ønske om at f& offentlighed og
myndigheder ordentligt informeret om den bekyrnrende virkelighed
for Gisselfelds natur. Efter at have løbet panden mod muren
talrige steder, hat jeg vaigt seiv at finansiere udgivelsen af
de mange oplysninger jeg hat indsamlet.
Det er mit háb, at rapporten her vii medvirke til at skabe de
nødvendige positive fotandringer for Gisselfelds natur og miljø
- for det er for sent.
Jesper Petersen
Toruphus d.12/12-98
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Kort oversigt over tilbageskridt for
Gisselfelds natur og miljø siden 1996
* Voidsom intensivering af Gisselfelds landbrug og skovbrug med
store omkostninger for Gisselfelds (og Sydsj1lands) 38 km2
natur og miljø.
"Moderne't landbrugsdrift, baseret hovedsagligt pa kemi og
pengetnkning, har bombet en fremsynet og miljøvenhig
landbrugsdrift mange ar
O
tilbage. Om1gning til økologisk
landbrug er stoppet og det sarnme er frivillig reduktion I
forbruget af kunstgødning og sprøjtemidler pa hhv. 15 og 30
procent.
I efteráret 1996 omlagdes Gisselfelds 10 km2 marker til ensidig
sprøjte- og kunstgødningsintensiv kornavl.
Ogsá i Gisselfelds 25 km2 skove er driften voldsomt
intensiveret. Isr gammel løvskov er blevet hugget hárdt med
medfølgende tab af redetrer og leveomráder for bl.a. rovfugle
og sjldne spatter samt en rkke andre fugle og dyr, der yngler
og lever i huller i gamle trer. Gammel løvskov er biologisk
set - samt desvrre ogsá økonomisk set - den mest vrdifulde.
Introduktion af Roundup-sprøjtning og asfaltering af skovveje.
* Stop for visionrt naturgenopretningsarbejde i det EU- og
statsfinansierede "Ferskvandsprojekt Gisselfeld", der siden
efteráret 1995 àrligt har fàet 1-2 millioner kr i offentlig
støtte for at - som det hedder i projektbeskrivelsen - "oprette
naturen i sammenhng med uddannelse for ledige."
Meget betydelige naturgenopretningsplaner blev stoppet af den
nye ledelse i 1996. (Se nederst p denne side)
De cirke 15 ledige, der arbejder pa ferskvandsprojektet, er i
høj grad blevet brugt som billig arbejdskraft for Gisselfeld,
for eksempel som skovarbejdere, parkvedligeholdere m.m. (Den
sidste parkgartner blev fyret i sommeren 1996) For eksempel
arbejdede en hndfu1d ledige kursister i en lngere periode i
sornmer med at opstte nyt metaihegn rundt cm Gisselfeld Park
efter først at have malet alle de mange hegnsstolper med en
sundhedsfarlig maling uden korrekt arbejdstøj og i en
staldbygning uden ventiltionsanl2g.
I sommer konstateredes ogsà introduktion af meget omfattende
(og forurenende) korn- og brødfodring af jagtnder i nogle af
Hesedeskovens skovsøer, der àret forinden havde vret m1 for
et naturgenopretnirigsprojekt i ferskvandsprojektregi med den
hensigt at forbedre vandkvaliteten!
Dele af ferskvandsprojektets plejetiltag i den unikke fuglesø,
Nielstrup Sø, bekymrer ornitologer. Og da man dette efteràr
udførte trf1dninger og naturpleje rundt om Denderup Sø
ryddede man ulovligt en stor del søens sivvegetation med
kratryddere, hvilket var en overtrdelse af naturbeskyttelseslovens § 3, oplyser en errLbedsmand i Storstrøms amt.
* I 11. time (i 1996) stop for stort fredningsprojekt
omfattende cirka 500 hektar af Gisselfelds biologisk rigeste
søer, áer, moser, enge og skove. Omrâder, der skulle have vret
fredet og naturgenoprettet, blev endda m1 for det stik
modsatte. For eksempel uddybede den nye Gisselfeldiedelse i
januar 1997 6 km vandløb I Porsmosen (en del af EFfuglelokalitet nr.91) - Gisselfelds frivillige fredningsplan og
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ferskvandsprojektet arbejdede indtil 1996 málrettet med at fá
h&vet vandstanden her.
* Stop for naturgenopretningen af en af sj11ands mest
fuglerige søer, den 50 hektar store Gødstrup Sø I EF
fuglebeskyttelseslokalitet nr.91.
Alle 12 medlerniner i Gødstrup Sø's pumpelaug var i 1996 formelt
set blevet enige med Storstrøms amt om at genskabe søen ved at
slukke afvandingspumperne, men Gisselfeld - der ejer en hue
snip af søen - sagde ved ársskiftet 1996/97 pludselige nej til
søplanerne og skrinlagde derved pa ubestemt tid et af Sj11ands
aller mest betydningsfulde naturgenopretningsprojekter.
* Endret driftspolitik i braklagte enge, moser og skove skadede
flora og fauna vsent1igt I 1998. For eksempel betød unødvendig
sláning af hovedparten af den braklagte, 50 hektar store
Hoirmose at en sensationel yngleforekomst af den ekstremt
sj1dne fugi, engsnarren, blev udryddet I sommeren 1998.
Formentlig hele 6 par engsnarrer og deres reder gik tabt pa
grund af sláningerne.
* Opprioritering af godsets jagtforretning incl. annullering af
jagtfredede omrder.
Jagtforretningens øgede vigtighed har de sidste godt og vel 2
âr trukket store veksler pa natur m.fl. Hensyn til
jagt1ejemndtgter var for eksempel Gisselfelds begrundelsen for
± 1996 og 1997 at afvise Haslevs eneste skovbørnehave, der
endnu hider under ikke at kunne leje hidt skov.
Den givtige jagtforretning har ogsà medført øget udstning af
skydefugle, naturskadei±g jagtpleje (for eksempel sprøjtning
med Roundup) samt forfølgeise af rovdyr, for eksempel
grvhinger og rave.
Den kommercielle jagt skaber andre alvorlige problemer for
naturen. Fodring af skydefugle, ssom aender og fasaner,
trkker rotter til, og rotterne belaster den naturhige fauna
hàrdt ved sá at sige at de alt - inch. fug1eg og -unger omkring sig. Probiemet med rottekolonier pa 3 ud af 4
foderpladser er konstateret pa Gisselfeld, men begrnser sig
ikke bare hertil. Der er tale om et generelt - og helt overset
- problem skabt af pengestyret jagt.
Gisselfelds jagthejeIndtgter ansls til ârhigt cirka 2
miiiioner kr.
* Søtorup Sø er Sydøstsjhlands største og khassificeret i den
aller højeste beskytteiseskategori. Den 30 meter dybe sø har
saledes status af bade EF-fuglebeskyttelse- samt habitatlokalitet, men det til trods har Gisselfeld heit probiemfrit
kunriet forøge kunstgødningsforbruget, samt pestic±dsprøjte
mindst 5-6 gange fra marts til august pa markerne rundt om
søen, der ingen tilløb har, ud over drnvandet fra cirka 150
hektar, skrnende marker.
Støt voksende algeprobiemer kulminerede foreløbigt i 1997s
varme sortuner med en sigtedybde pa kun cirka 20 centimeter.
Endnu i 1970'erne var Søtorup Sø kendt som en af landets
reneste.
Flere tilbageskridt for naturen er konstateret I Søtorup Sø,
f.eks. strkt forstyrrende motorbádsjagt.

-5-

Radikale driftsndringer bag lukkede døre

-

-

Siden 1996 og 97 er driften af Gisselfeld blevet radikalt
ndret. Landbrug og skovbrug er omlagt og rationaliseret og
drives vsentligt hárdere og mere kemisk end for sommeren 1996,
hvor flertallet i en nye bestyrelse i praksis afsatte
Gisselfelds overdirektør siden 1975, Erik greve DanneskioldSamsøe, og med hard hand kasserede den vsentligt mere
xniljøvenlige drift, Gisselfelds 10. overdirektør ad are havde
indført - og planlagde videreudvikiet - isr indenfor
landbruget.
Ifølge blandt andre Danneskiold-Samsøe blev Gisselfelds
landbrug indtil 1996 drevet med en frivillig reduktion i
mngden af kunstgødning og sprøjtemidlerpa henholdsvis 15 og
30 procent. Og driften var alsidig. En stor del af kornavlen
bestod af maitbyg og brødkorn. Desuden blev der dyrket
økologisk pa .15 hektar, blandt andet spelthvede. Det var
desuden planen at udvide det økologiske areal med cirka 70
hektar i 1996/97, sá økologisk landbrugsdrift yule vre kornmet
op og dkke knap 10 procent af det samlede landbrugsareal i
1997.
"Vi modtoq komplimenter fra Tuborq oq Carlsberq, fordi vor
maitbyg var af en sj1den høj kvalitet helt uden svampesporer
hvilket vi tilskrev vor miljøvenlige drift", fort1ler Erik
greve Danneskiold-Samsøe.
I en artikel trykt i Ekstra Bladet den 14. april 1997 blev
Gisselfelds isolerede overdirektør blandt andet citret for at
sige:
Det er forkert at vurdere alene ud fra kortsigtede økonomiske
perspektiver. Vi har alle et ansvar overfor miljøet. Landbruget
og alle andre producente.r af fødevarer ma arbejde for at
forbrugerne far sã ren mad som muligt. Det er den vej vi skal
gá, og gør vi det ikke, kommer der ganske givet lovindgreb.
- Vi skal efterlade et ordentligt miljø til yore efterkoinmere.
Og det lader sig ikke gore, hvis vi bare fortstter med
traditionel drift. Vi ved jo at grundvandet bliver meget
forurenet.
Dramatisk forár 1996
en markvandring d.5. maj 1996, arrangeret i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Haslev, oplyste
landbrugsinspektør Peter Trolle, at Gisselfelds landbrug blev
stadig mere miljøvenhigt. Forbruget af kunstgødning, pesticider
var støt faldende som en følge af Danneskiold-Samsøes ønske om
sa sund og ren en drift som muligt. Seneste skud pa stammen var
økologisk landbrug. Planen var at udvide det økologiske
markareal, hvilket en passant fik Trolle til at oplyse, at en
fortsat udvikling henimod mere og mere økologisk drift yule fal
ham til at søge arbejde andetsted - ikke fordi han var
modstander af økologisk landbrug, men fordi han ikke følte sig
uddannelsesmssgt kvalificeret.
Historiens uransagelige gang kom Trolles tanker om at skifte
arbejdsplads i forkøbet - uden at det dog af den grund blev
behageligt for ham. Den nye bestyrelses hándfaste ledelsesstil
skabte allerede fra starten gnidninger og ekstra besvr, ogsá
for Peter Trolle. Umiddelbart efter at have g1det en flok
lokale naturvenner med markvandringsforedraget om det stadig
mere miljøvenlige landbrug d.5. maj 96, mtte Trolle i de
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følgende màneder tage imod Koed-Jørgensens hárde kritik af
iandbrugsdriften.
Milder tt pa Gisselfeids ledeise har oplyst, at Peter Trolie
inden maj máned 96 var omme biev prsenteret for en rkke
ubehagelige krav. Forst og frernniest skulie han acceptere bade
Koed-Jørgensens nye status som komrnitteret, dvs. øverste,
inddiskutabie leder pa Gisselfeld - ogsá over landbruget - samt
godsejerens berygtede personlighed og ledelsesstii. I rnodsat
faid skulle han hurtigt tage sin afsked.
Peter Troile vaigte at blive og acceptere bestyrelsesfiertailets krav, men situationen var alt andet end behagelig
for landbrugsinspektøren. Milder tt pa Peter Troile fortiler,
at han i efteráret 1997 bad Koed-Jørgsensen om et mode under
fire øjne, fordi Trolle var led og ked af den made KoedJørgensen behandiede ham pa.
Ledelsen imod saglighed og àbenhed
En rkke journalistisk og privat indsarnlede oplysninger samt
registreringer i landskabet peger alie i retning af en markant
hárdere drift af bade mark og skov - med mere - isr fra
ssonen 1996/97.
I maj eller juni 96 stoppes for eksempel definitivt brugen af
jordbrugskalk, som indtil da var et af Danneskiold-Samsøes
roste miljøinitiativer.
Men en prcist beskriveise af aile wndringerne I
iandbrugsdriften siden 1996 er det desvrre ikke muligt at
prsentere, da ledelsen - ogsá pa dette omràde - ikke vii
oplyse noget som heist. P den made obstrueres enhver form for
seriøs dialog og debat om de sidste godt og vei to árs
betydelige driftsndringer.
Samtidig med at man ikke vii udlevere oplysninger om
kunstgødnings- og sprøjtemiddeiforbrug m.m., er kritikere bievet
beskyldt for at vre useriøse.
I december 1997 interviewede jeg iandbrugsinspektør Peter
Trolie. Han efterlyste (igen) seriøsitet I debatten am
Gisseifeids iandbrug. Jeg tiisluttede rnig heit og fuldt
hoidningen om behovet for en ordentiig diskussion og spurgte am
jeg - til sikring af seriøsiteten - kunne fã udieveret
kunstgødnings- og sprøjteregnskaber fra ssonen 1995/96 og
frem, hvilket er de ar hvor taliene ikke er tilgngeiige i
Plantedirektoratet. Peter Troile iovede at finde nøgietaiiene
frem p en uge, men da ugen var omme kunne han pludselig ikke
huske var aftale. Tailene hemmeiighoides fortsat. Summa
summarum: Gisselfelds bestyreisesflertai og driftsiedeisen
ønsker helt kiart ikke en seriøs debat og dialog.
I forbindelse med en rkke lokale beboeres protest over
Gisseifelds omfattende og generende brug af kemikaiier I
iandbruget biev Kjeid Hiliingsø d.24. december 97 1 Dagbladet
Ringsted citeret for at beroiige de bekymrede beboere omkring
Gisseifelds marker med ordene: "Vi driver landbrug efter
almindelige moderrie principper - og gødningsplan og sprøjteplan
er jo offentligt tiigngeiige".
Hiliingsøs udtalelse er imidiertid ikke sand. Det er nemlig
ikke muligt at fá udieveret oplysninger om Gisseifeids
kunstgødnings- og sprøjteregnskab, hverken i Plantedirektoratet
elier hos Gisselfeids iedeise. Plantedirektoratet har ikke
udvaigt Gisseifeids iandbrug tii kontroi siden 1994/95.
Landbrugsinspektør Peter Trolie og landbrugskonsuient Torben B.
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I 1994 udgav Miljøstyrelsen og Landbrugets Rádgivningscenter i
f11esskab en piece om sprøjtefri randzoner. Her opfordres
1andmnd til at undlade sprøjtning og gødning minimum 6 meter
fra f.eks. levende hegn og lignende smábiotoper.
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Moller har ved flere lejligheder afvist, at landbrugsdriften
skulle vre blevet mere kemisk siden 1996, men der er mange
gode grunde til ikke at tro pa konsulentens og inspektørens
forsøg pa at bagatellisere sagen.
I december 1997 udtalte Peter Trolle, spurgt am
kunstgødningsfarbruget: "Det er ikke mit indtryk, at driften er
bievet intensiveret. Vi giver det, gødningsloven giver as
tiliadeise til." Spurgt am brugen af sprøjtemidler sagde
Trolie: "Ligesam alt andet iandbrug har vi et faldende farbrug
pr. arealenhed. Vi fører ikke et desideret pesticid-regnskab,
men mngden af aktivstoffer falder her. Med hensyn til
behandiingshyppighed kniber det iidt. Men udviklingen jeg
fortaite am d.5. maj 96 er faktisk fortsat".
En dybt bekymret ansat pa Gisseifeid fortalte I juli 1996 en
anden historie: Den nye, nrmest egenrâdige leder - KoedJorgensen - havde efter en markbesigtigeise i juni 1996
dikteret dobbelt portion kunstgødning spredt ud pa markerne.
Dette afvistes i december 97 af iandbrugsinspektøren. Iføige
Traile kam Koed-Jorgensen ikke direkte med instrukser, da han
besa markerne i forsammeren, men hans udtaleiseram mere
kunstgødning skulie blot forsts sdan, at det yule Koed selv
have gjart hvis det var ham, der bestemte.
Jeg (spørgsmái) : Koed sagde, at der skulle gødes?
Tralle: "Ja, hvis det var ham der drev det!"
Og der blev ikke gødet?
uNej, der blev ikke", lød det dementerende fra Tralle i
december 1997.
Men det er I høj grad tvivisomt am landbrugsinspektøren taite
sandt. Faktum er, at Johan Koed-Jorgensen siden faràret 1996
har haft status af "kammitteret", det vii sige den øverst
ansvariige for driften af Gisselfelds 3838 hektar. Og et af
Koed-Jørgsensen centrale person1ighedstrk er, at han ikke
lader en chance for magtudøvelse ligge ubrugt - med mindre det
indiskutabelt betaler sig: i cool cash - og mere magt.
Igen i juli 96 - beretter en kilde - beser Koed-Jorgensen
afgrødernes tilstand pa Gisseifeid og vurderer, at de er mindre
end totredjedele sà gode som de burde vre. Koed-Jørgsensen er
utiifreds. og hvis Peter Trolies iedeise af landbruget ikke
allerede er vsent1igt indskrnket, gàr der nppe lang tid for
ogsà iandbrugsinspektøren sttes under skarp administration.
Efter høsten i 1996 om1gges iandbruget til nsten ensidig
korndrift, udelukkende hvede og rug pa alle 1.100 hektar.
Udover hovedafgrøderne hvede og rug dyrkedes i 1997/98 ogsá
rter pa en del af markarealet.
Millionregninger til advokater og nye maskiner
En rkke kiider og begivenheder dokumenterer, at Koed-Jorgensen
inden udgangen af 1996 forstrker sin daglige ledeise af
Gisselfelds gods. Den ekstra kunstgødning, der muligvis ikke
100 procent blev pøset p markerne i forsommeren 1996, er KoedJorgensen pa flere mader forberedt til at diktere spredt ud i
ssonen 1996/97. De ansatte har vret pa "danneslsesrejse" til
Akjr elier Julianelyst (Koed-Jørgensens to godser I
østjyliand) , samt hørt hans paroler, bakket op af
bestyrelsesflertallet og de assisterende advokater, hvis mange
hundredetusind kroner store honorarer øger behovet for mere
indtjening p godset. Lad mig indskyde et eksempel fra denne
skuffe: Da advokat Niels Olaf Kyed i foráret 198 trekker sig
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ud af bestyrelsen - officielt i protest med
Civilretsdirektoratets sendrgtige sagsbehandling i striden
mellem Danneskiold-Samsøe og bestyrelsen - buyer Gisselfeld ifølge en kilde - samtidig Ca. 1 million kroner fattigere. Og
mske er Kyeds kmpehonorar blot betaling for en del af hans
clyre arbejde for bestyrelsesflertallet i de knap 2 àr han efter
Johan Koed-Jørgensens personlige ønske havde sde i
Gisselfeldbestyrelsen og gay dyrtkøbt advokatbistand.
Ogsá pesticid- og kunstgødningsfirmaer samt forhandlere af
landbrugs- og skovbrugsmaskiner kan gLde sig over KoedJørgsensens rnagtovertagelse pa Gisselfeld. I løbet af et àrstid
dikterer den østjyske (og sydsjl1andske?) godsejer samt hans
allierede i Gisselfeldbestyrelsen køb og leasing af en rkke
nye, store, rationelle maskiner til cirka tre millioner kroner.
For eksempel en ny stor skovsprøjte, en ny stor marksprøjte, en
fly traktor (pris: 600.000 kr), en ny skovmaskine (pris: 1,7
millioner kr) leasing af to ekstra mejetrskere i høsten 1998
med mere.
Gisselfeld, samt natur og miljø, betaler for
bestyrelsesfiertallets dyre beslutninger, der dog ikke glder
overdirektørens advokatudgifter i tvisten mellem ham og den
øvrige bestyrelse. Her stter man grnsen! Dog ser
bestyrelsesfiertaiLlet ikke noget problem ± selv at finansiere
sine advokatudgifter i tvisten med Danneskiold-Samsøe via
Gisselfelds kasse.
Kendere af Gisselfelds natur kan ikke undgà at se det markante
prg den østjyske godsejer med stormskridt, kemikalier, store
maskiner samt lydige og hárdtarbejdende ansatte begynder at
stte pa skov og mark efter blot fá mâneder som kornmitteret øverst "ansvarlig".
Lige for host i august 1997 registreres omfattende
Roundupsprøjtning af de mange hundrede hektar med modent korn,
hvilket er endnu et eksempel pa en mere kemisk drift, som
samtidig bekrfter Koed-Jørgensens totale ledelseskontrol over
Gisselfeld. Roundupsprøjtning lige for host er ifølge
Danneskiold-Samsøe og andre et helt nyt tiltag. DanneskioldSamsøe konstaterer ved en tilfldighed, at der ulovligt bliver
høstet adskillige tons hybridrug i begyndelsen af august 1 997,
kun to dage efter det er sprøjtet med Roundup.
Roundupsprøjtningerne lige for host fortstter i den følgende
høstsson. Fra begyndelsen af august og nogle uger frem
registreres igen omfattende Roundupsprøjtning af det modne
korn, ogsá selvom landbruget samt mel- og brødbranchen d.7.
august 98 indgár en frivillig aftale om stop af den unødvendige
og kritiserede Rcundupsprøjtning af brødkorn umiddelbart for
host. (Se ± øvrigt artikler om Roundupsprøjtning pa Gisselfeld
andetsteds i rapporten her)
Tab bade økonmisk og mi1jØmssigt
Hovedparten af de store mngder Gisselfeldkorn er de sidste to
r formentlig endt som svinefoder. En mindre del korn end
førhen er siden ssonen 1996/97 anvendet til brødkorn. Dyrkning
af maitbyg blev stoppet i 1996.
Gisselfelds landbrugskonsulent, Torben B. Moller, fremhver, at
landbrugsdriften i efteráret 1996 blev omlagt fra delvist
vintergrønne til 100 procent vintergrønne marker. Konsulenten
anser &ndringen for at vre et vsentligt miljøfremskridt.
Loven foreskriver at mindst 60 procent af en bedrifts marker
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Siden 133 hektar frøgras i august 1996 blev pløjet ned nord og syd
for Søtorup Se er der dyrket hvede med et stort forbrug afkunstgedning og sprejtemidler.

-11skal vre vintergrønne.
Ideen med den øgede dyrkning af vintersd er skabt for at
begrnse den omfattende kvlstofudvaskning fra dyrkede marker,
men det anses af mange for at vre en udvandet
kompromisløsning, der miljømssigt rummer flere minusser, sâsorn
ekstra kunstgødning om efteráret samt forøget brug af
pesticider, for eksempel svampe- og sneglemidler.
Den ugunstige prisudvikling pa korn i 1996/97 betød formentlig
en vsent1igt lavere indtjening for Gisselfeld end forventet
allerede det første ár under Koed-Jørgensens øverste ledelse.
Verdensmarkedsprisen pa hvede faldt i august 1996 drastisk; fra
120 kr pr. tønde til det halve. De rekordlave hvedepriser slog
ogsá igennem pa det danske marked. Forskellige kilder opgør
Gisselfeld tab pa denne konto til omkring 1 million kr. i 1996.
Det var sort uheld for hvede- og pengespecialisten Koed.
Det lave prisniveau pa blandt andet hvede forblev i øvrigt lavt
bade i 97 og .i ár. Rug satte i høsten 1998 bundrekord med ca.55
kr. for 100 kg.
Priserne pa økologisk korn er imidlertid ikke faldet. Og i
forsornmeren efterlyste Danmarks største økologiske mølle,
Dagsbk Mølle i Sønderjylland, oven i købet økologisk hvede fra
danske landmnd til danske forbrugere. Pa grund af mangel pa
økologiske kornproducenter i Danmark har den danske økomølle
vret nødt til at importere over halvdelen af det økokorn
møllen maler.
I dagbladet Aktuelt kunne man den 9/6-98 lse Dragsbk Mølles
direktør Ulrich Schroder udtale sig om det kendte paradoks;
nemlig at et stort udkket marked ikke udnyttes af
landbrugserhvervet, pa trods af at dette erhverv igen og igen
fremstiller sig selv som liberale realister, der altid retter
sig efter markedskrfterne/efterspørgs1en.
Fra Ulrik Schrdder lød det saledes tidligere pa áret: "Vi sá
gerne, at den danske natur ogsà fik gavn af de danske
forbrugeres velvilje overfor økologiske varer, og derfor prover
' en økologisk kornavierforening op at sta. Men hvis
vi flu at fa
vi kunne fá nogle store godser med, gerne 12 af slagsen, sá
yule det hjlpe pa det. Ellers taler vi cm rigtig, rigtig
mange husmandssteder.
Ogsá set i ovenstàende lys er det en tragisk udvikling der er
sket pa Gisselfeld, hvor Danneskiold-Samsøes fremsynede
miljøvenlige og økologiske udvikling pa tristeste vis er blevet
boinbet mange ár tilbage.
Formentlig har Gisselfeld pa tre ssoner tjent i alt Ca. 3
millioner kr. mindre end forventet da landbrugsdriften blev
omlagt.
Samtidig med at den ensidige hvedeavl økonomisk har skuffet p
grund af den negative prisudvikling pa kornmarkedet, er hvede
en af de landbrugsafgrøder, der modtager mest kunstgødning og
sprøjtniflg. Med andre ord: et øget gift- og kunstgødningsforbrug og medfølgende øget belastning af miljøet har ikke
engang i et kortsigtet økonomisk regnskab øget indtjeningen som
forventet.
Gisselfelds driftsoverskud siden 1996 er utvivlsomt
hovedsagligt skabt via den strkt forøgede hugst i skovene og
høje priser pa for eksempel bøgefinér til eksport til Kina.
Landbrugsdriften har ikke tilnrme1sesvis vret den økonomiske
succes som Koed-Jorgensen ellers er kendt for at prstere.
PA landbrugets udgiftsside finder man blandt andet følgende
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Et alminde/igi syn pa Gisseijeld disse àr: kunstgødning i tykice lagpá mark - og landevej!
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poster siden

1996 (tallene er omtrentlige)

Tab pa prisfald pa korn
Ny traktor
Leje af to ekstra mejetrskere i høsten 1998
Ny marksprøjte, indkøbt sommeren 98
øget brndstofforbrug og slitage pa maskiner
øgede lønudgifter til flere medarbejdere
øget forbrug af kunstgødning, pesticiderm.m
Tab pa frøgrsmark omkring Søtorup Sø
Omfattende nydrninger
Intensiveret slâning af brakmarker m.v
Med mere
I alt-

3 millioner kr.
0,6 millioner kr.
0,2 millioner kr.
0,2 millioner kr.
0,2 millioner kr.
0,2 millioner kr.
1
millioner kr.
1
millioner kr.
0,5 millioner kr.
0,1 millioner kr.
millioner kr.

ca.7

millioner kr.

Alene vedrørende landbrugsdriften har bestyrelsesflertallets
driftsndringer siden 1996 nppe kostet Gisselfeld under 7
millioner kr.i form af indtgtstab og strkt forøgede udgifter.
Oven i disse udgifter koinmer sà de ubetalte og uopgjorte pa
miljøkontoen som en følge af det forøgede forbrug af gift og
gødning med mere.
Ifølge en kilde har Koed-Jorgensen oven i købet tidligere pa
áret foriangt over 1 million kroner i honorar for hans
hidtidige Ttkonsulentvirksomhed" for Gisselfeld, isr i
forbindelse med landbrugsdriften. Men at han skulle have gjort
sig fortjent til et sàdant honorar er der imidlertid mange, der
vii vende toinmelfingeren nedad til. Natur og mi1jømssigt set
far Koed-Jørgensens land- og skovbrugsdrift igen og igen
dumpekarakterer.
Annulleringen af 133 hektar grsfrø (rødsvingel) rundt om
Sydøstsjllands største sø - Søtorup Sø - i august 1996 var som
mange andre ndringer i landbrugsdriften en uheldig og ukiog
disposition bade økonomisk og miijømssigt. Det store
frøgrsareai blev pløjet ned mindst et àr for planen, og i
stedet biev der sàet intensivt kunstgødet og sprøjtet hvede pa
markerne iige ned til den miljøføisomme sø, der er højt
kiassificeret natur, bl.a. EF fugiebeskyttelseslokalitet og
tidligere pa àret eridvidere udpeget som sàkaldt "habitatlokalitet" - en srlig fornem kiassificering cirka 200 af
landets fornemste naturomràder har kvalificeret sig til.
Siden 1995 har den 25 meter dybe sø vret plaget af alvorlig
grønalgebiomst om soinnieren. I 1996 og 97 var situationen
ekstraordinr aivorlig. Sigtbarheden var heit nede pa ca.20 cm
i den førhen meget kiarvandede sø.
Biologisk kyndige peger pa landbrugsdriften som hovedansvarlig
for søens alvorlige forureningstiistand, der i denne sornmer
(98) er forbedret en smuie, utvivlsomt udeiukkende pa grund af
kulde og blest.
Rødsvingelprisen steg fra 854 kr for 100 kg i 1996/97, til 977
kr ssonen efter. Danneskiold-Samsøe vurderer Gisselfelds tab
alene vedrørende det mistede frøgrssa1g i 96/97 til 1,2
millioner kr. Oveni korurner sa en lang rkke ekstraudgifter i
forbindeise med hvededyrkningen - plus en ekstra
miijøbelastning af Søtorup Sø.
Til sidst skal det ogsá nvnes, at den nye Gisselfeidledelse
muligvis ogsá pâførte Gisselfeld tab ved i 1996 ikke at slge
de 15 hektar med økologisk spelthvede økologisk.

-14En bestilling pa 200 kg økologisk spelthvede i sornrrteren 1996
blev aidrig meddelt kiar til afhentning, selvom
landbrugsinspektør Peter Trolle flere gange bade blev rykket
for bestillingen ogbekrftede at have dette økokorn til saig
for ca.4 kr kiloet. Trolle ringede aidrig tilbage som lovet og
meddelte hvor og hvornár kornet kunne afhentes. Forkiaringen pa
dette er máske, at alle Gisselfelds mange tons økologiske korn
blev blandet sammen med den konventionelle kornhøst og solgt
med økonomisk tab for Gisselfeld.

Op Iii 8 knopsvaner grcessede dagligt det meste af april i vinlerhvedemarken fordfor

Toruphus, men d. 30/4 sproftedes kornetforførste gang detteforâr og gflenfik alle svanerne
iii at indstille grcesningen,

-15Naturen betaler for million-overskud
Vilde dyr, fugle, og naturen I det hele taget, har betalt en
høj pris for Gisselfelds million-overskud I de sidste godt og
vel to ár. Hard landbrugsdrift truer meget vrdifulde
ferskvandsomráder. Og regular rovdrift i Gisselfelds over 20
kvadratkilometer store skovomráde ryster lokale naturkendere.
"Bare dét, som er hugget denne vinter (1997/98, red.) svarer
til 20 àrs hugst", lyder det fra en alvorligt bekymret, lokal
ornitolog: "Og tilsyneladende er det kun begyndelsen. Hvad
buyer det nste? Man s1ger jo fuldstndigud af godsets
vrdier".
Danneskiold-Samsøes advokat, Chr. I-{arlang, har denne kommentar
til problematikken: "Desvrre er jeg sikker pa, at det eneste,
der spiller en rolle for bestyrelsesflertallet, er, at kunne
vise resultater her og nu, for der igennem at forsøge at
legitimere deres magtovergreb pa min klient, uaflset at dette p
lngere sigt medfører en undergravning af Gisselfelds
økonomiske ydeevne samt skade pa natur og miljø."
Med imponerende effe]çtivitet har Johan Koed-Jorgensen og hans
allierede I bestyrelsen pa bare to ssoner fldet for millianer
af kroner trer. Isr garnrael skov, der er den skovtype, som er
levested for naget af det mest beskyttelseskrvende dyreliv,
for eksempel rovfugle, samt de fugle og dyr, der er afhngige
af huller og henfaldent, trøsket ved, som kun gamle trer har.
Til januar (nàr jagtssonen slutter) gàr for alvor startskuddet
til den tredje meget intensive hugstsson i de mere og mere
gennemhuggede Gisselfeldskove.
Det er ikke første gang Koed-Jørgensens benhàrde land- og
skovbrugsdrift skaber bekyinring og prablemer. Da den
kontroversielle jyske godsejer i 1993 købte det fallittruede
østjyske gods, Aakjr, forársagede hans landskabsforvaltning
dyb frustration og vrede i naturbeskyttelseskredse.
"Den hàrde hugst af gammel skov forringer fuglenes levesteder,
i første omgang gàr det ud over fátallige arter som rovfugle og
spatter", forklarer arnitolog Hans Erik Jørgsensen. Han har
travet Gisselfelds stare skovomrade tyndt siden slutningen af
601 serne pa udkig efter blandt andet ørne, glenter, høge og
váger. Isr pa ravfuglenes vegne er han bekymret over den
dramatiske udvikling i det store sydsjllandske skovomràde.
Dog fejes kritik og bekyraring averraskende af bardet af
statsskovrider lb V. Lunding, der i juli 98 foretog et
begrnset tilsyn af den del af Gisselfeld-skavene, der er
beliggende I Starstrøms amt. Han siger: "Gisselfeldskavene er
bde farstligt og naturmssigt set ekstremt veldrevne og lever
100 pracent op til den nye skovlov am flersidig skovdrift."
Selvom Lunding ved tilsynet i juli i hovedsagen kun vurderede
nye løvtrskulturer plantet i perioden 1990-97, tor han
alligevel godt udtale sig am hugsten I skovene. Han siger: "I
embedsmedfør kiggede jeg sidst pa skavene I begyndelsen af
1970'erne, men jeg har da besøgt skavene pa ekskursianer i
mellemtiden, og p den baggrund tor jeg godt sige, at
Gisselfeldskovene siden 1996 ikke er blevet udsat for en
vaidsammere hugst end narmalt."
Lundings udtalelser undrer mange.
Farvel til sjldne dyr og planter
I februar mistede et af Gisselfeldskovens cirka 3 hvepsevâgepar
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deres rede, da cirka 4 hektar garnxnel bøgeskov midt i den
sjldne rovfugls yngleomràde blev renafdrevet. Sidste àr
fortrngtes skovens máske eneste par sortsptter fra deres
redetrae ved traktørstedet Villa Gallina. Oven I købet var det
ledige i jobtilbud i det EU-støttede "Ferskvandsprojekt
Gisselfeld", der fldede sortsptternes gamle yngletr, hvor
fuglene i 1996 opfostrede unger i et imponerende redekammer.
Ifølge en af de ledige fra Haslev, der var med til at f1de
trerne rundt om den idylliske Villa Gallina Sø, blev
sptteredetret fldet engang i februar, hvilket er ulovligt,
idet hverken trer med spttehu1ier elier rovfugiereder ma
fldes i perioden 1/2 - 31/8.
Skovfoged Jens Risom ngter at udtale sig om sagen. Risom vii
heiler ikke fortlle hvorfor man ignorerede den gentiemanaftale
om ikke at flde tret en lokal ornitolog havde indgáet med
Gisselfeld, da han erfarede at de sjldne spatter ynglede I
skoven.
Sarnme Jens Risom vii heller ikke svare pa spørgsmâl om en stor
grv1ingegrav i Gisselfeld Dyrehave, godsiedelsen ødelagde I
februar i ár - og igen i november da grvlingene rnirakuiøst
genetablerede sig.
Kun en mâned for grvlingen føder sine unger valgte man første
gang brutalt at udgrave grviingegraven med en rendegraver.
Derved mistede en grvlingekian - en gruppe grvlinge pa
omkring 5 voksne dyr - deres tilhoidssted. Nogie af kianens
medlernxner blev muiigvis klemt ihjel af grabben pa rendegraveren
eller sanunenfaldende jord.
Da kianen I forret elier somnieren 1998
. mirakuløst
genetablerede sig prcis dér hvor deres gamle gray la
',
koromanderede Koed-Jorgensen, Jens Risom elier andre
reprsentanter fra bestyrelsesfiertallets iedeise igen en
rendegraver md i skoven og gravede pa grusomste vis 4 gange 10
kvadratmeter skovbund igennem og ødelagte derved det
nyetabierede gravsystem. Formentlig drbtes flere af
grvlingeklanens medlemmer.
Eventuelle overlevende grviinge efter den sjident modbydelige
ødelggeise nr.2 af gravkompiekset blev hjemiøse midt i
vinterens første frostperiode uden mulighed for at grave sig en
fly hule for vinteren. Grvlingehaderne pa Gisselfeld var sá
grundige, at seiv en gainmel grvlingegrav beiiggende 50 meter
fra hovedgraven (den førstomtaite gray var uberørt af den
første ødelggeise) blev grundigt destrueret i november og
afsiørede at hensigten simpeithen var at ødelgge
grv1ingekianens overleveisesmuligheder i omrâdet.
øde1ggeise nr.2 blev opdaget af Erik greve Danneskiold-Samsøe
samt Lars Maach pa en gàtur I Dyrehaven den 25. november 1998.
Da Bo Tureby og jeg tre dage senere besøgte det ødeiagte
gravkompieks fandt vi grviingespor i sneen og konstaterede
desuden, at en overlevende, desperat grviing tilsyneladende
havde forsøgt at grave sig ned til den ødelagte hule nøjagtig
dér hvor det midterste (ud af tre nyetablerede) indgangshul
havde vret, men hvor der flu kun var gennemgravet, pakket jord.
Efter at vre forhindret I at grave i jorden pa grund af
vedvarende frost siden midteri af november var den hjemiøse
grv1ing omkring d.27. november i stand til at grave i en
relativt optøet jord. (Se I øvrigt beskriveise og
fotodokumentation af sagen andetsteds i rapporten her)
Begge ansiag mod grvlingerne I Gisselfeld Dyrehave skete
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Nyasfalterede og Roundup-sprojtede skovveje i 1998.
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sandsynligvis for at favorisere den opprioriterede
jagtforretning, der sikrer Gisselfeld en árlig indtgt pA Ca. 2
millioner kr.
Fra 1991-96 friholdt grey Erik Gisselfeld Dyrehave fra jagt,
men jagtfredningen blev annulleret i 1996 og i vinteren 1997/98
etableredes flere kunstige rvegrave, der bestár af nedgravede
cementrør, som gør det let for jgerne at skyde omrãdets rave
efter behag.
I september blev hele 7 rave skudt I mark- og skovstykket
umiddelbart vest for Bulbrohuset.
Overalt pa Gisselfelds jorde forsøger ledelsen at gore jagten
mere attraktiv, for alt hvad der kan tjenes penge pa har i
snart tre àr haft fortrinsret pa Gisselfeld.
Det var ogsà af hensyn til jagtforretningen, at man i april
sidste ár fldede en lang skydekorridor i en af Danmarks aaldste
og mest bevaringsvrdige naturskove i Porsmosen. Ogsâ her sâ
man stort pa den 1, der forbyder f1dning af trer med
spttehuller fra den 1. februar til 31. august.
Tidlig sláning af skovvejene i juli klippede ca.40 skavhullber
i Tageskoven lige for blomstring. Skovhullbe er en af Danmarks
ca.40 fredede orkideer.
Fra juli til og med september er en star del af skovvejene
blevet udvidet og/eller forstrket for at kunne klare bil- og
tung lastbilstrafik bedre. Visse steder er fine, idylliske
skovveje oven i købet blevet asfalteret. Alle tiltag udspringer
ogsá i dette tilflde af bestyrelsesflertallets enøjede fokus
pa rationel drift og kritikløs, hurtig indtjening.
Til yderligere skade for den vilde natur introducerede man
sidste àr Roundup-sprøjtning af skovvejene (og andetsteds), og
i ár er underskovsvegetationen i flere skavomràder blevet slàet
med tunge maskiner midt i fuglenes ynglesson i juni máned.
"Det du beskriver er ganske usdvanligt. Vi kender ikke norrnalt
til den praksis", lyder det fra Dansk Skovforening.
Meget hard hugst
Ogsà ornitolog, Bo Tureby, der er kammet i Gisselfelds skove de
sidste 20 ár, siger at han aidrig nogensinde har set sá vaidsom
en hugst sam nu. Han gennemgik sidste vinter en star del af
Gisselfelds skave minutiøst. I samarbejde med denne rapparts
farfatter har Bo Tureby registreret og indtegnet alle
fldningerne, først og fremmest de større renafdrivninger sam
han agsá har fatagraferet. Billeder og kart (se andetsteds)
taler deres kiare sprag am valdsorrime forandringer i et af
Sydsjllands største skovamráder.
Cirka 30 steder i skoven er der frem til april 1998 gennernført
større tatalfldninger. Det fleste 1-2 hektar stare, enkelte
helt op til 4 hektar. Forst og fremmest er der renafdrevet
garnmel bog, men ogsà en del ganunel gran.
"Trefjerdedele af alle bøgebevaksninger er enten kraftigt
udtyndet eller renafdrevettt, fortller Bo Tureby.
Da startskuddet sidste âr gik til den hidtil mest hektiske
ssan i skaven pábegyndte man oven i købet fldningerne
allerede i august, mens bøgene endnu havde blade pa.
Og med en nyindkøbt skavmaskine til 1,7 millioner kr. gik
startskuddet igen i. âr allerede 1 august. Af hensyn til
jagtfarretningen begrnses skovhugsten dog I nogen grad indtil
nytár, men fra og med januar 1999 star supereffektive
entreprenører og skovarbejdere kiar til at kaste sig over
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Alierede inden startskuddet tii tredje, nádesiøst hárde
hugstsson i Gisselfeidskovene for aivor gar, snakker vi om
f1dning af tusindvis af gamie - 100-árige - bøge og
titusindvis af andre trer - en hovedforkiaringen p de sidste
to árs strkt forbedrede driftsresultater. Gisseifeld vii i
øvrigt heiler ikke pa dette omràde udtaie sig.
"Spørgsmái kan - som vi tidiigere har sagt - prsenteres
skriftiigt, sâ vii vi kigge pa dem", lyder det kortfattet fra
Jens Risom. Kigge, ja, men svare, nej. Som det ses andetsteds i
rapporten her ønskede bestyreisesfiertailet og driftsiedelse
heller ikke at svare pa spørgsmâi prsenteret skriftligt.
Det var i øvrigt netop I Gisseifeid--omràdet, at Sjflands samt dengang ogsâ Danmarks
sidste havørnepar yngiede fra
1952-60. Havørnen star i disse ár pa spring tii at genindvandre
fiere steder i Danmark, men under de nuvrende tiistande i
Gisseifeidskovene er chancerne for at de etablerer Sig dér
minimaie. Et par ravne er I nogie f. àr set pa egnen, men ogsá
denne sj1dne fugi vii nppe finde fred tii at etabiere sig.

IjunE 1998 konstateredes for første gang shining i visse skove som pa billedet her, der viser
en afDanmarks aldste og mest bevaringsvcrdige naturskove. Ogsa de tidlige slàninger i
skovene var omkostningsfulde for naturen og endnu et graverende eksempelpâ en hell
misforstàet naturforvaitning I biologisk rige skove som den vEst ovenfor skades en lang rcekke
sjceldnefugle, dyr, planter, inseicter, svampe med mere nâr vegetationen pulveriseres med en
star slámas/dne efierspcndt en lung trakior i/ge omkring Sankt Hans, hvorfugle og dyr har
ceg og unger.
I Dansic Skovforening siger en reprcesentant: "Dét du beskriver er ganske uscedvanligi, den
slags slâninger kender vi normalt ikke i skovbruget."
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Klippede, fredede orkideer i Tâgeskov, juli 1998 - en uheldig bivirkning ved for
grundig og for tidlig slâning langs skovvejene, konstateret i 1997 & 98.
OgsA kemisk bekampe1se af den naturlige vegetation langs - og pa - skovvejene
ved hj1p afsprøjtning med Roundup har vret taget i brug siden 1996.
Botanikeren Niels fauerholdt kalder kort og godt denne driftspolitik for
"noget svineri - helt udnødvendigt".
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Naturvenner uddeler ingen komplimenter til den omdiskuterede
jyske godsejer, Johan Koed-Jorgensen, der sidste ár blev slàet
til ridder af Dannebrog urniddelbart efter han havde sat sig
tungt pa 38 km2 af Sydsj11and. "En neurotisk oprydningsmand
med sygelig brug for orden", lyder en srlig bittersød
karakteristik. "Hensynsløs, •og uden dybere følelser overfor
naturen", bemrker en anden.
Koed-Jørgensens første alvorlige sammenstød med
naturbeskyttelseskredse skete da "Gisselfelds grá ernminence
siden sornmeren 1996" i 1993 købte det konkurstruede, idylliske
østjyske gods, Aakjr, syd for Odder. Godset have tilhørt
hofdame Ebba Busky-Neergaard, der i over 25 àr havde forsørnt
driften med det resultat at markerne ad are var blevet til
fugtige blonsterenge og skoven til en urskov - et paradis for
vilde dyr, fugle, insekter og planter. Pa rekordkordtid
lykkedes det imidlertid Koed-Jorgensen at ødelgge hvad naturen
møjsommeligt havde genoprettet helt af sig selv over mange ár.
En af dem, der kendte de dyrerige Akjrskove for Koed-Jorgensen
bragte dern tilbage til rationel drift, er sidste àrs
Pandaprismodtager, naturskovseksperten Karsten Thomsen. Han
siger: "Aakjrs skove var biologisk meget vrdifu1de; kun fa
*
danske skove kan fremvise ynglende ravne, ugler og duehøge. Og
indenfor 50 àr yule skovene vre blevet endnu mere unikke,
idet der yule vre udvikiet urskovslignende natur, hvilket er
yderst sj1dent herhjemme. Den slags naturøde1gge1se vi
snakker om, er ikke sâ synlig, som nár det er en fjord der dør,
men det er lige sà alvorligt. Ukultiveret skov er livsgrundlag
for en lang rkke truede dyrearter og denne type skov kan ikke
sàdan lige skabes eller genskabes. Det tager meget lang tid dét er det forbandede."
Dansk Ornitologisk Forenings formand i Arhus Amt, Peter Lange,
siger om Koed-Jørgensens "oprydning" pa Aakjr:" Det første,
der blev ødelagt var enge og 1hegn. Det var utroligt sørgeligt
at se for eksempel de mange skønne, gamle 1hegn blive ryddet
pa ganske kort tid. Da Koed-Jorgensen f1dede alle skovbrynene
udtørrede det skovene. Derefter blev hele skoven gennehugget
eller tota1f1det. Vi náede desvrre ikke at fá optalt
fuglebestandene i skovene for Koed-Jørgensens overtog Aakjr og efterfølgende har ingen haft lyst.".
Om Koed-Jørgensens natursyn siger Peter Lange: "Tydeligvis har
han ingen dybere følelser overfor naturen, for han er
hensynsløs overfor den. Og han betragter àbenbart
naturbeskyttelsesloven som en grinagtig gene pa sin vej frem
for at lave industrilandbrug og penge".
Teaterarbejder Inge Bruun Jensen, nabo til Aakjr, udtalte for
1 àr siden til Ekstra Bladet: "Koed-Jørgensen er en katastrofe
for naturen. Han har ødelagt meget af omrádets naturlige
vegetation og dyreliv. Det sidste, der er sket, er, at
skovbrynene er fjernet. Jeg vil ikke engang betegne KoedJørgensen som landmand. Han er hvedefabrikant".
Koed-Jorgensen vii ikke selv koinmenterer det dáriige skudsmál i
naturkredse.
"Jeg vii gerne sige tak for opringningen, jeg har ingen
koinmentarer, desvrre", lyder det fra den kontroversieiie
lands kabsforvalter.
"Hvad skyldes det?"

-22"Farvel igen". (KLIK)
Uden beundrere er Koed-Jørgsensen dog ikke. Indflydelsesrige
folk som H.O.A. Kjeldsen og Flemming Juncker giver den 56-árige
jyske godsejer - der p.t. bestemrner over 52,5 kvadratkjlometer
af Danmark - de bedste anbefalinger.
"Koed-Jørgsensen er en dygtig landmand. Det har han bevist. Han
avler simpeithen topudbytter ved kontinuerlig hvedeavl. Alt
hvad han rører ved far han penge ud af", udtalte Flemming
Juncker, offentl±gt sidste âr.
Ogsâ H.O.A. Kjeldsen deler .roser ud: "Koed-Jørgsensen er
Danmarks dygtigste landmand, og jeg ved, at han har reddet
mange familier fra fallit. Pa Aakjr har han pa enestâende made
forenet moderne landbrug med hensynet til naturen.", udtalte
den tidligere prasident for Landbrugsradet til Ekstra Bladet
for 1 âr siden.

Iflere âr liar Gisselfeld modtaget cirka 200.000 kr. árligt i lilskud til sàkaldt
"miljøvenlig drift af grcsarealer udenfor omdrfi ", blandt andet for arealet pa billedet,
en de/fig eng, der stoder op ill Sotorup So mod nord.
Indtil 1995 eller 96 blev de miljofolsomme enge ved soen slâet og hoet anvendt. I de
sic/ste to el/er tre âr er drfien ogsâ her cendret. Sic/en 1996 el/er 97 er engenes rige
flora bleveipulveriseret af slâmas/cznen - der ses i aktionpà billedet ovenfor d 13. jul/i
ár - desvcvrre i/ge inden engkarakterp/anter som for eksempel /cnopurt og dueurt skal til
at blomstre for alvor. At Gisselfeld ikke kan vente med at s/a engene lii efter midten af
august - flu hvor hoet oven i kobet ikke anvendes icengere - er (endnu) et eksempelpà en
drflpoliti/c, der ikke lager tilstrcek/celigt hen.syn til naturen. Del vestligste engparti ved
Sotorup So blev i âr sláet hele tre gange og havdefra rn/c/ten afjuli og âret ud mere
lighed med en golfgreen end en dejlig blomstereng.

-23Store naturfredningsplaner smidt i skraldespanden
For at øge indtjeningsmulighederne stoppede Gisselfeld forrige
àr et stortnaturgenopretningsprojekt, der skulle have fredet og
genoprettet nogle af Sydsjllands mest vrdifu1de søer, moser,
enge, skove og á-strkninger.
Et af de mange spørgsmál, der flu stilles, er om man begik
bedrageri ved at lade EU- og statslønnede projektansatte
arbejde med det págldende projekt, for sá pludselig at
annullere det hele.
Men ikke nok med det: I stedet for frednirig intensiverede
Gisselfeld driften I de højt kiassificerede naturomràder, der
var planlagt fredet og genoprettet.
Den naturfjendtlige udvikling frustrerer bade miljømyndigheder,
lokale naturvenner samt medarbejdere I "Ferskvandsprojekt
Gisselfeld" - et uddannelses- og miljøprojekt Gisselfeld flu i
tre ár i trk har fáet adskillige millioner kroner i tilskud
til.
For penge fra Den Europiske Socialfond, staten og lokale
kornmuner arbejdede flere folk fra Gisselfeldprojektet 1 1995 og
96 med det flu stoppede fredningsprojekt. Ogsà planer om
etablering af et naturcenter lob pa mystisk vis ud I sandet I
1996 og de projektansattes arbejde var ogsà i det tilflde
spildt.
"Ferskvandsprojekt Gisselfeld" har siden efterâret 1995
modtaget 1-2 millioner kroner om áret i støtte for at uddanne
og beskftige ledige samt udføre naturpleje og miljøarbejde.
Det reelle indhold i ferskvandsprojektet fremstàr dog mere og
mere udvandet og far flere og flere naturkyndige til at ryste
pa hovedet.
Natur- og miljømssigt set har bestyrelsesfiertallet siden 1996
bombet forvaitningen af Gisselfelds natur mange àr tilbage.
Gamle karpedamme som ferskvandsprojektet 1 1996 og 1997 ofrede
store arbejdsressourcer pa at forbedre vandkvaliteten i blev i
r dnget til med franskbrød og korn af hensyn til den
opprioriterede jagtforretning pa godset. (se billede
andets teds)
Den "naturgenoprettede" Villa Gallina-sø fremstod sàledes i
sommer som den máske mest algeforurenede sø i amtet.
Reel naturbevarelse og uddannelse kan det vre svrt at fa
' øje
pa. For eksempel da en hándfuld kursister I en mànedstid i
sommer satte nyt metaihegn op rundt om Gisselfeld Park. Hvad
det har at gore med naturpleje- og uddannelsesmá1stningen i
ferskvandsprojektet ringede, jeg d.7/12-98 til projektleder
Peter Gruth Hansen og spurgte ham om. Han svarede
indledningsvis: "Hvad kommer det dig ved!"
"Som sagt skriver jeg om sagen i min egenskab af journalist."
"..Det er rigtigt, at vi har lavet et hue stykke hegn hvert
ár, og det er noget vi har aftalt indenfor det program vi har.
Vi har lavet skovhegn og andet; og sá er den ikke lngere."
Det ligner ganske almindeligt arbejde til glde blot for dem,
der sparer arbejdslønningerne, nemlig Gisselfeld, der ejer
parken og foringst har fyret alle medarbejdere her for at øge
indtjeningerne til godset. Vii du forkiare mig hvordan triviel
maling med Galvafroid og opstning af en et kilometerlangt
parkhegn kommer md under ferskvandsprojektets ma°lstning?
"Vi hat snakket rigeligt.. Farvel" (KLIK)

-24Tvivlsom naturprofil og naturfjendtlig ledeise til trods har
ferskvandsprojektets leder med irnponerende ildhu og talent bade
i 1997 og 98 løbende søgt fly finansiering; blandt andet har han
siden 1997 haft et godt øje til de mange grønne støttekroner i
den nyoprettede miijøpengetank, Den grønne Jobpuije.
Og efter først at have fâet afslag pa en ansøgning om flere
millioner kroner, var der her i efteràret igen beviilingsbingo
til Gruth Hansen og Gisselfeld. Ferskvandsprojektet tildeltes
750.000 kr. til - som det hedder I projektbeskrivelsen "tbevaring og forbedring af naturvrdier". Dog understreger
forstfuldmgtig Flemming Bo Petersen i Det grønne Sekretariat i
Miljøstyreisen, der administrerer Den grønne Jobpulje, at de
mange penge godt nok er bevilget, men endnu ikke udbetalt.

Penge vigtigere end. natur
Cirka 500 hektar af Gisselfelds fineste naturomràder skulle
efter den frivillige fredningsplan have vret begyndt
genoprettet i 1996/97. Projektet var allerede i foráret 1995
blevet godkendt af Gisselfelds davrende bestyreise inklusiv
skovrider Keid Veiling og skovfoged Jens Risom fra godsets
driftsvsen.
Vandstandshvning, etabiering af dyrkningsfri- og sprøjtefri
zoner m.m. skulle have vret pâbegyndt i sidste halvdei af
1996, men bestyrelsesfiertallets dramatiske magtovertageise
siukkede i 11. time lyset for de fremskredne frednings-planer.
Hiliingsø bekrfter besiutningen: "Den frivillige fredning var
det første jeg var med til at behandie I bestyreisen. Det skete
I sornmeren 96, og det var pa et tidspunkt, hvor der endnu var
fuld enighed mellem Danneskiold-Samsøe og bestyrelsen."
Dét bengtes dog af greven pa Gisselfeld: "Hillingsø er igen
fuld af løgn. Jeg sagde netop, at jeg fandt, at det var en
forkert disposition at stoppe fredningen, men de andre var af
en helt anden opfatteise. De mente, at man økonomisk ikke kunne
fa
: noget ud af det", lyder det fra Erik greve DanneskioidSamsøe.
Gisselfelds ferskvandsprojekt har til huse I den smukt
beliggende Brødebkgârd lidt sydøst for Vester Egede. Lederen
af det flu tre àr gamle miljø- og beskftigeisesprojekt, Peter
Gruth Hansen, vii kun delvis udtaie sig om det stoppede
naturgenopretningsprojekt og afviser at det foregik i
ferskvandsprojektets regi.
Vore projekter her pa Brødebkgárd handler om uddarinelse og
ikke naturgenopretning, og sádan har det altid vret. Vi har pa
et tidspunkt i Ferskvandsprojekt Gisselfelds regi arbejdet med
et idealiseret billede af hvordan man kunne restaurere et stort
omráde. Men der er ingen direkte sanunenhng rneliem det vi far
midler til fra EU og andre steder og sá dét projekt."
Hvordan man i praksis har adskiit de to ting kan elier vii
Peter Gruth Hansen imidlertid ikke forkiare.
Jeg har fa°et oplyst, at det skrinlagte
naturgenopretningsprojekt 1 1995 blev godkendt af Gisselfelds
forrige bestyrelse, I øvrigt pa samme tidspunkt som
Ferskvandsprojekt Gisselfeld var ved at blive etableret?
"Det har jeg ingen kornmentarer til", svarer Peter Gruth Hansen.
"Og jeg har endvidere fa°et oplyst, at den nye ledelse stoppede
naturgenopretningsprojktet samtidig med at I pa° Brødebk I
Lngere tid havde arbejdet pa at etablere et samarbejde om det
pa° g1dende projekt med Danmarks Miljøundersøgelser I
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De omfattende naturgenopretningsplaner 1 det EU- og statsstøttede
"Ferskvandsprojela Gisselfeld" blev 1 1996 stoppet / 11. time qfGisselfelds
nye bestyrelse.
Ferskvandsprojektet har naturgenopretningsmcessigt begrcenset sig til at
fcelde en masse vidunderlige, gamle elletrceer omkring de gamle
karpedamme / Hesede Skov. Officielt var det et meget videnskabeligt projekt
for atforbedre dammenes vandkvalitet odelagt aftidligere tiders
skydeandeopdrcet. Imidlertidfremviste Villa Gallina-søen - hvorfra alle
billeder ovenfor stammer - malingsgront vandpâ grund af voidsom
algeblomst denne somme. Men der er kommet meget brcende ud af den
"naturgenopretningsdel ", der overlevede Gisselfelds rad/kale
drflscendringer s/den 1996 - og arbejdet med atfcelde de mange trceer blev
udført helt gratis for Gisselfeld.

-26Siikeborg?"
"Det vii jeg heller ikke svare pa", lyder det fra Peter Gruth
Hansen. Hans forkiaring am at kun han pa privat basis arbejdede
med naturgenopretningsprojektet stemmer dâriigt overens med
bade den officielle projektbeskrivelse og andre kilder. For
eksempel forskningschef Torben Moth Iversen fra Danmarks
Miijøundersøgelser i Silkeborg. Han siger om sagen:
"Brødebkgárd havde lavet et naturgenopretningsprojekt, som jeg
sâ havde snakket med demom. Det var et ret ambitiøst projekt
som vi holdt et par møder am, hvorefter det blev standset, vel
af den nye bestyrelse pa Gisselfeld, der ikke syntes am ideen."
Selv K.G.H. Hillingsø, der er det bestyrelsesmedlem, som
Gisselfelds ferskvaridsprojekt specifikt sorterer under,
modsiger projektleder Peter Gruth Hansen. Spurgt om ikke den
frivillige fredning var en del af ferskvandsprojektets arbejde
svarer Hillingsø: "Jo, men dét projekt driver vi 10 ikke, det
gør AOF."
NA. Men Gisselfeld gods stAr ihvertfaid som øve.rst ansvariig?
"Ja, vi er ansvarlig for, at der ikke sker noget gait med
Gisselfeld.

Umeddelsom projektleder
Laser man I "Ferskvandsprojekt Gisselfeid"s generelie
projektbeskrivelse fra 1995 lyder de første to stninger: "Pa
Gisselfeld gods er der et ønske am at forbedre de store
ferskvandsomràder pa Godset, gennem bi.a. udvikling af
traditionel pleje og nye vedligeholdelsesmetoder m.v. Dels med
henbiik pa bredygtigt fiskeri og dels med henblik pa en
plejemssig indsats, som skal sikre de store naturrnssige
vrdier langs Susáen."
Projektets mâl lyder bl.a.: "At forbedre miljøet i øvre Susà"
samt "At afprøve mulighederne for at oprette naturen I
sarnmenhng med uddannelse for ledige".
Spurgt am hvormeget natur man siden 96 har forbedret
forvaitningen af, svarer Peter Gruth Hansen:
"Jeg kan ikke se hvilket berettiget interesse du har i et
miijøprojekt, som gàr ud pa undervisning. Vort projekt er et
undervisningsprogram. Alie de elementer, der er forbedrende for
naturen, dem underviser vi i. Og vi bruger omrádet til at lave
var undervisning.
"Vii det sige at I siet ikke udfører naturgenopretning?"
Nej, vi har lavet naturgenopretning.
Hvad har I da lavet?
"Det er sá mange ting."
"Kan du ikke nvne nogie a! dem?"
"Nej, du kan søge agtindsigt, sa kan du se var rapport, der
oplyser hvad vi har lavet I Arets lob. Jeg har ikke piigt til
at udtaie mig til dig, lyder det afvisende fra Peter Gruth
Hansen, der ifølge projektbeskriveisen tegner det stats- og EUstøttede projekt udadtil.
Hard drift forøger indtgter
Trods Gruth Hansens forsikringer am undret prajektarbejde er I
virkeligheden en anden. Bestyrelsesfiertallets magtovertagelse
pa Gisselfeld for knap to Ar siden kastede "Ferskvandprojekt
Gisselfeld" ud i en alvorlig krise pa grund af den nye iedelses
inddte modstand mod naturbeskyttelse.
Efter Koed-Jørgsensens turbulente ankornst til Sydsj.liand er
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ferskvandsprojektets reelie indhold blevet omdefineret fra at
vre naturgenopretning og undervisning til flu at dreje sig
endnu mere om undervisning, af den simple grund at denrie
aktivitet ikke lagger generende besiag pa for meget af
kiosterets 27 km2 søer og skove samt 11 km2 marker, der pa 3.
ár drives meget hàrdt.
Kun ganske ubetydelig naturgenopretning overlevede den nye
ledelse, for eksempei en omdiskuteret fldning af hundredevis
eller tusindvis af eilertrer omkring de gamle karpedarnme i
Hesede Skov. Utvivisomt fordi det økonomiske regnestykke var
yderst gunstigt for Gisseifeld: Trfldningerne blev udført af
gratisarbejdende ledige fra Haslev komrnune. Generede hverken
den opprioriterede jagt- eller skovforretning. Og skppede godt
i godskassen i form af indtgter fra saiget af de ganske store
mngder brnde. 200 kroner per rummeter blev det solgt for.
Spurgt om brndesalgets størrelse svarer Jens Risom: "Det hat
jeg ingen kornnentarer til. Jeg kan ikke se hvad du skal bruge
det til - det er jo ikke interessant."

"Uhder1igt projekt"
I modstning til Risoa, finder ornitolog Arne Hastrup Larsen
det yderst interessant hvad godset har tjent pa at slge
karpedarnmenes mange fldede elletrer. Han siger:
Gisselfeid har gratis arbejdskraft stillet til rádighed - som
de seivfølgelig hàrdnakket vii pástà arbejder i et plejeprojekt
- men hvis deres arbejde ikke samtidig genopretter de gamle
karpedamme, sá er det, der foregàr uhderligt. Jeg er
principielt for naturgenopretningsprojekter, men jeg er
forarget over at man bruger det som skaikeskjul for noget helt
andet. Havde man genoprettet det karpeopdrt godset drev
erhvervsmssigt helt frem til 60'serne, s havde det vret OK.
Men det har man ikke".
Arne Hastrup, der hat talt fugle op i Hesedeskovens berømte
damrne i over 30 at, hat ogsà fulgt skovsøerne nøje siden
piejeprojektets start, og den tidligere formand for
Ornitologisk Forening i Vestsjliands amt afviser at
vandkvaiiteten er bievet forbedret.
Denne sommer har enhver med egne øjne kunnet konstatere at
Villa Gaiiinasøen - som frem til marts 1997 fik fldet nsten
alle smukke, gamle bredtrer - denne sommer var egnens mâske
mest aigeforurenede sø.
Derfor er der helier ikke kommet fiere fugie. Arne Hastrup
frygter at naste tilbageskridt for naturen buyer en
genintroduktion af 70'ernes ødeiggende skydeandeopdrt, der
stadig prger vandkvaliteten negativt den dag i dag.
Der er mange penge i jagt, og den nye Gisselfeld-ledeise
arbejder ogsá her ihrdigt pa at kunne forøge godsets
indtj eninger.
11

Fra beskyttelse til øde1gge1se
Fremfor at sikre Gisseifeids store naturvrdier - som det
hedder i Ferskvandsprojektets indledning - har den nye
bestyrelse fra 1996 sat dem pa spil. Driften af land og skov er
pa 3. r meget ha- rd.
Selv de srligt unikke omrder, der skuile have vret begyndt
naturgenoprettet i 1996 hat ikke undgáet intensiveret drift.
Sâledes hat man stoppet den fiere Ar gamle brakigning i en del
af Hovmosen - 20 hektar af mosen blev i efteráret 1997 piøjet
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op og sàet til med korn.
I den flere kvadratkilo meter store Porsmose, hvor vandstanden skulle have varet hvet ifelge
bl.a. ferskvandsprojektets planer, besluttede Gisselfelds fly ledelse i stedet at uddybe 6 km
vandleb.
To afferskvandsprojektets medarbejdere nivellerede i maj 97 det voidsomme
uddybningsarbejde og konstaterede, at bundniveauet i vandløbene i Porsmose - der er et af
Danmarks højst kiassificerede naturomrAder - flu la' under SusAens bundniveau og sâiedes var
det laveste nogensinde.
:•'"
A>

En af de "naturgenoprettede" smAsøer i Hesede efter reintroduktion af forurenende skydeandefordring: Sekkevis afbrød og korn hldt ud i vandet. Her d.25. august 1998.
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Større tota1f1dede omráder i Gisselfeldskovene
Følgende oversigt over renafdrivninger i Gisselfeldskovene fra
ssonen 1996/97 til foràret 1998 er udarbejdet i samarbejde med
Bo Tureby:
1. Ca. en kvart hektar drnet ellesump renafdrevet I
vinterssonen 96/97.
2. Ca. en kvart hektar gammel bog renafdrevet I vinterssonen
1997/98. I en afstand af op til 200 meter trefjerdedel af vejen
rundt am det renafdrevede stykke desuden plukhugget adskillige
gamle bøge (50-100 store trer) isr i. ssonen 97/98, men vist
ogsá 96/97.
3. Ca. en tredjedel hektar mellemgammel ask renafdrevet. F1det
i vinterssonen 97/98 (marts 98)
4. Ca. 4 hektar gammel bog renafdrevet I vinterssonen 97/98
(februar 98) . (lige nod for Kongehus)
5. Ca.2 hektar gammel bog renafdrevet i vinterssonen 97/98
(februar 98)
6. Ca.2 hektar gammel gran renafdrevet i vinterssonen 97/98.
7. Ca.2 hektar gammel gran renafdrevet i vintersssonen 96/97.
8. Ca. 1 hektar gammel gran renafdrevet i vinterssonen 97/98.
9. Ca.2 hektar gammel gran renafdrevet i vinterssonen 96/97,
evt. ssonen for.
-

10. Ca.
(Check!)

hektar gammel bog renafdrevet i vinterssonen 96/97.

11. Ca. 1 ha. gi. gran renafdrevet i vinterssonen 1997/98
12. Ca. 1 ha. gi. gran renafdrevet i vinterssonen 1997/98,
evt. 1996/97.
13. Ca.2 hektar gammel gran renafdrevet I vinterssonen
1997/98.
14. Ca. 2 hektar gammel bog og gran renafdrevet i
vinterssonen 1997/98. (ved Gisselfelds savvrk)
-

15. Ca.1 hektar gammel bog renafdrevet i vinterssonen
1997/98.
16. Ca. trekvart hektar gammel gran renafdrevet i vinterssanen
1997/98
17. Ca.1 hektar drnet, ung ellesump renafdrevet i
vinterssonen 1997/98.
18. Ca. 1 ha. gl. bog renafdrevet I vinterssonen 1997/98.
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19. Ca. 2 hektar gammel bog og gammel gran renafdrevet i
vinterssonen 1997/98.
20. Ca.14 hektar gammel bog renafdrevet i vinterssonen
1997/98.
21. Ca.2 hektar mellemgammel bog og gammel gran renafdrevet I
vinterssonen 1996/97 evt. áret for. Derefter tilpiantet med
eg
22. Ca.2 hektar gammel gran renafdrevet i vinterssonen
1997/98. Derefter tilpiantet med eg.
23 & 24. To nrmest sammenhngende renafdrevne omràder pa hver
Ca. 4 hektar renafdrevet I vinterssonen 1997/98. Det
vestligste omrãde gammel gran. Det østligste gammel bog og
gammel gran. Begge omràder efterfølgende tilpiantet med eg.
25.

Ca. hektar gammel bog renafdrevet i vinterssonen 1997/98.

26. Ca. 1 ha. gi . bog- fldet i vinterssonen 199 6 / 9 7, evt.
ssonen for. Tilpiantet med bog evt. selvsáet bog.
ha. gi . bog f1det i vinterssonen 1996/97, evt.
27. Ca.
ssonen for. Tilpiantet med bog.
28. 14 ha. gi . gran renafdrevet i vinterssonen 1996/97, evt.
ssonen for.
29. Tágeskov Hestehave: Ca.4 ha. gammel bog renafdrevet i
vinterssonen 1996/97 evt. ssonen for. I den nordlige
tredjedel af stykket var de opvoksede bøge godt og vel en meter
høje (ellers under det halve), men stubbene efter de fldede
bøge ej mere trøskede, og altsà fldet pa sarnme tidspunkt sorri i
resten af omrádet. De større ungtrer evt. selvsâede.

Ikke med pa kort:
Capions Skov: Urørt, dog pa nr et Ca. 1 ha. stort omrade med
gammel bog f1det i vinterssonen 1996/97 eller ret for.
Sønderskov: Nsten urørt. Dog Ca. 1 ha. gammel løvskov
renafdrevet I vinterssonen 1997/98 (april 98) . Her først og
fremmest f1det Ca.20 150-árige ege. Grenene lavet til brnde
og stammerne solgt til tømmer.
Desuden lIdt plukhugst/udtynding af ungt eller mellemgammelt
løvskov udført samtidig med det allerede nvnte skovarbejde.
Tágeskov ved Everdrup: Start set urørt. Lidt lovtra2 hugget til
brnde.
Størlinge Skov: Start set urørt. Lidt plukhugst/udtyncIing af
ung bøgebevoksning.
Mølleskoven/Louiselund:
hektar gi. bog renafdrevet august
1997 (27 gamle bøge I alt)
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Desuden biev hundredevis, elier snarere tusindvis, af rødel
f1det isr i vinterssonen 1996/97 omkring de fleste af
skovsøerne i Hesede. Senest biev 100-200 rødel (deraf omkring
50 udgàede og mange hullede af spttehuiier) i september og
oktober 1998 fldet sydøst for Denderup Sø.
De i mange ti1f1de meget gamle og biologisk set yderst
bevaringsvrdige trer blev fidet af gratisarbejdende
kursister fra "Ferskvandsprojekt Gisselfeld".
Hugstens samlede størrelse
Det er for denne skovrapports ophavsmnd ikke umiddelbart
muligt helt prcist at opgøre den samiede hugst pa baggrund af
ovenstàende registreringer af først og frernmest renafdrivninger
i Gisselfeldskovene fra ssonen 1996/97 til flu.
En forstkyndig vii dog kunne udarbejde en ganske nøjagtig
opgørelse pa baggrund af det meget prcise materiaie Bo Tureby
og jeg har indsamlet.
Størreisen af hugsten i form af de meget omfattende udtyndinger
og piukhugst er det dog lidt vanskeligere at opgøre nøjagtigt
sarnrneniignet med hugstmngden i renafdrivningerne, men Bo
Tureby har ogsà registreret og indtegnet en del af plukhugsten
pa kort.
En kiide oplyser, at bestyrelsesfiertallet i vinteren 1996/97
besiuttede at intensivere hugsten i Gisselfelds skove
betragteligt. Blandt andet pa grund af stigende priser pa
dansk bøgefinér, solgt til et hastigt voksende marked i Kina,
besiuttede man at fide store dele af Gisselfelds gamie
bøgeskov. Udadtii fremførtes det, at man var nødt til at hugge
sâ hárdt pa grund af sygdom i bøgene fremkommet fordi trerne
havde fàet by til at leve for 1nge.
Det er imidlertid mit og Bo Turebys indtryk, at hovedparten af
de fldede bøge var af fin kvalitet - uden angreb af "pletter
og fregneru, som fremført af reprsentanter fra
bestyreisesflertallet og driftsiedeisen.
Førnvnte kilde oplyser endvidere, at bestyrelsesfiertaliets
beslutning om at intensivere skovdriften fra ssonen 1996/97
betød at hugsten voksede sig større end den økonomiske tiivkst
i skovene og sandsynhigvis ogsá større end Gisselfeidskovenes
naturlige tilvkst. De 25 km2 skove anslás at have en árlig
ti1vkst pa 15-20.000 m3. En árlig hugst fra og med ssonen
1996/97 pa ca.25.000 m3 pr. ár er formentiigt ret tt pa
virkeligheden. Fra efterâret 1996 til foràret 1998 er der
sàiedes sandsynligvis skovet i alt ca.50.000 m3. Dette efterr
gik startskuddet til den tredje meget hrde hugstsson i trk
siden 1996. Efter at bog- og granbevoksninger i to ár har stàet
for skud ser det her i begyndelsen af december ud til at isr
de store egebevoskninger samt granbevoksninger denne sson skal
igge ved til bestyreisesfiertallets biologisk ubredygtige
indtj eningsiver.

31

I

I

Ràkk

m.a

Jemo S e

.

32

'l

Pol
sede

I

CL
BitIaIu'd

çvkrog
J

, I .-'z
I

Nørre

G,mbskkeglrd

Tvedect,,
,7-.

-I

XI1iinsmIf(de

'

t '•

Gf.dOr5 -

-33-

Skoveruç

Kirke
.,km

jf
10

SijaIbanke

••çi

:prse
--

udbjeg
,- •"

Skadëmose

TrmeC

.bjer'q(d
--

A

ng.bjègg

-34-.

4½ hektar gammel bøgeskov renafdrevet (tota!f1det) i februar 1998. Omrâde nr.4 - Se
oversigt.
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)

2 hektar gammel bog og gran tota1f1det i vinterssonen 1997/98.
OmrAde nr. 19 - se oversigt.
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øverste foto: Omrâde nr.23.
Nederste to fotos: Flere hektar renafdrivninger afgammel bog og gran
øst for Kongehuset. F1det i februar 1998.
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Billedet i midten viser knap 1 hektar løvskov, bl.a. gammel eg, i
Sønderskov, tota1f1det i vinterssonen 1997/98.

-38-

Store mngder gammel bog fa1det forst pa âret lige øst for dendeRup Sø.
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/

21/2 hektar gammel beg og gran ved Gisselfeld savvrk renafdrevet i 1997/98 - omrâde nr.14
(Se oversigt)
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øverste billede viser omrAde nr.6 i februar i Ar. I rnidten omrAde
nr, 22. (Se oversigt).
Nederste billede viser Villa Gallinavej, der i nogle dage i marts
98 blev lukket for almindelig trafik da en mengde gamle bøge
blev fldet langs vejen.

-41Til Haslev kommune, Teknisk Forvaitning
Stationspiadsen 12, 4690 Haslev
Søtorup d.2/10-98
Kre laser.
Jeg skriver for at gore kornmunen opmrksom pa at Gisselfeld
p.t. desvrre fider en mngde bevaringsvrdige gamle trer
langs landeveje og i levende hegn og jeg skal kraftigt opfordre
kornmunen til at gore hvad der er muligt for at stoppe
øde1ggelserne.
Naturødelggende trf1dninger er desvrre ikke noget nyt
fnomen, slet ikke pa Gisselfeld i de senere àr. For eksempel i
vinter blev mange bevaringsvrdige, gamie trer fldet langs
vejene omkring Gisselfeld. Haslev kornmune samarbejdede med
Gisselfeld cm dette arbejde og vejformand Niels Juui-Hansen
forkiarede fldningerne med hensynet til trafiksikkerheden,
hviiket dog var et søgt argument ± adskillige tilflde. For
eksempel fldedes nogle at egnens største og &ldste benved (jeg
har billeder at dem hvis det skulle have interesse) pa
Nielstrupvej overfor Edelesminde uden at disse reiativt smá
trer pa nogen made yule have kunnet falde ud over vejen ifald
de var blevet ramt af en orkan og blest omkuld.
I den sidste maned er en rkke bevaringsvrdige vejtrer og
andre so1itrtrer blevet afkrydset, bl.a. pa Slotshusvej og
Hesede Hovedgard og det ma formodes at det er
Gisseifelds/Hasiev kornmunes plan at fide disse trer. Det skal
jeg som - allerede nvnt - opfordre kommunen til at forhindre.
Gamie trøskede trer er smukke og betydningsfulde yngie- og
tilholdssteder for en lang rkke dyr, fugle, insekter m.m og
med mindre trerne Abentlyst udgør en trafikrisiko bør de ikke
fides. PA Slotshusvej, 150 meter vest for Gisseifelds
iandbrugsbygninger, star for eksempel en garamel fidningstruet
trruin, der ikke udgør nogen som heist trafikrisiko. (Tret er
tegnet af Bo Tureby i sidste maned og tegningen er vedlagt i
kopi her i brevet)
1-Ivor Hesede Hovedgárd løber ud ± Villa Gallinavej star en død
elm (nstsidste tr - een stamrne uden sidegrene), hvor der
bl.a. er konstateret ynglende natugle ± et naturligt hul og
hulrum i starnmen. Tret har i øvrigt vret dødt i ca.15 ár og
mener kornmunen og/eller Gisselfeld at tret flu udgør en
trafiksikkerhed ma man efterlyse en saglig argumentation hvorfor er tret en trafiksikkerhed nu, men ikke for 5 ár
siden?
Til sidst skal jeg henlede opmrksomheden pa Gisselfeld strkt
kritisable politik (ogsà) mht. anvendelsen at tret fra de
mange solitrtrer, der er blevet fldet her i det meste af
september. Alt, undtaget stammen, er blevet afbrndt pa en
bálplads ± udkanten af Gisselfeld Park. I de sidste 3 uger er
der Ca. hver 4. dag blevet antndt et kmpebal bestáende at
alle grenene fra de 20-50 kmpestore elmetrer, der i september
er blevet fldet bl.a. i Gisselfeldparkens nordlige udkant.
Hvert bàl har indeholdt 10 eller 20 rummeter vrdifuldt brnde,
der, uden tanke for at andre kunne have anvende tret som
brnde, er blevet brndt af og helt menigsløst har forarsaget
CO2-forurening. Et godt og trist eksempel pa den tankegang der
ødelgger samfund og miljø: Egoisme, overfladiskhed,
tanketomhed og ligegyldighed.
Med venlig hilsen

Jesper Petersen
SØiorupvej 5 A
4690 Haslev
Tit. 3-8-2 64 70
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MILJØ & ENERGI
MINISTER! ET

SKOV- OG
NA TURSTYRELSEN

Gisselfeld Kloster
Gisselfeldvej 3

FALSTER
STA TSSKO VD!STRIKT

4690 Haslev

kop1

J.nr. FS 2-2808, 2-3315, 2-2401,
2-2402, 2-2406, 2-2301, 2-2304,
2-2102, 2-2121, 2-2122.
Ref. BeR

\'edr. periodisk skovtilsyn.
I juli mned kommer skovtisyiiet (ii Susá Koinmune.
Sorn ejer af ovemvnte skovejendom anmodes De og/eller en af
Dern udpeget reprsentant, om at deltage i skovtilsynets besigtigelse af Deres skov.
Tilsynet vii omfatte Gisselfeld Kiosters skove i Susá, Rønnede og
HolmegArd komrnuner.
Tidspunkt:

torsdag. den 2.juli 1998, ki. Ca. 9.30

Modested:

Gisselfeld Kloster, godskontoret.

E)et er planen, at Deres ejendom besigtiges af skovrider lb Lunding
og forstfuidmegtig Bent Rasmussen.

Dc bedes vcniigst rneddeie Faister Statsskovdistrikt, om Dc og/eller
Deres reprasentant kan vare tiistede ved besigtigeisen.
13esigtigelsen afejendommen loretages i henhoid til Skovioven
(!ovbekendtgoreise nr. 959 af'2. november 1996) § 38, der lyder:
"7'!l koniroi ned over/wide/se a//oven og afregier, c/er er udsi'edi
e/ier loven, kan It'll/jo- og Enerc.,'iininisieren besiglige ejencloinine,
hvorpa c/er sko'i' el/er fredsko vspiigtigi areal. Besigligelsen kan
gennemfores uc/en retskenc/else, men nod legitimation og sa 11(11
inuligi c/icr /orzu/gáenc/e ineddelelse Iil ejeren el/et- brugeren.
MUjo- og linergiministeren bar ved bekendtgoreise nr. 1269 af 15.
december 1996 uddelegeret heibjelsen efter § 38 til de lokale statsskovdistri kter.

19-06-98
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Faister Statsskovdistrikt ti1strber at besigtige samtlige skovejendomme I tilsynskredsen
(Storstrøms Amt) en gang hvert 10. âr.
I forbindelse med besigtigelsen yder Skovtilsynet generel vejiedning om skoviovens regler
samt râdgivning om god og flersidig skovdrift herunder tilskudsmuligheder m.v.
Skovtilsynet yder dog ikke specifik rAdgivning (udvisning tit hugst, kulturrenholdelse, afstning af trx m.v.). Disse opgaver henvises tit de statsanerkendte skovbrugskonsulenter,
der for Storstrøms Amts vedkommende udgeres af:
Hedeseiskabet, Skovdistrikt øst, tlf. 58 29 04 00.
Skovdyrkerforeningen for det sydlige Sjal1and og Mon, tlf. 53 58 82 93.
Sâfremt der er udarbejdet kort og bevoksningslister for ejendomnien, anmodes De venhigst
om at fremsende kopi afeller udlâne disse tit Faister Statsskovdistrikt inden tilsynet, da
dette materiale vii lette Skovtilsynets forberedelser betydeligt.
Har De sporgsmâl, er De velk6mmen tit at henvende Dem tit undertegnede.

Med venlig hilsen

Bent Rasmussen
ForstfuIdnuetig
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MILJ0 & ENERGI
M I N I S T E R I E T

SKOV- OG
NA TURSTYRELSEN

Gisselfeld Godskontor
Att. skf. Jens Rissum
Gisselfeldvej 3
4690 Haslev

FA LSTER
STA TSSKO VDISTRIKT

/fo

J.nr. J.nr. FS 2-2808, 2-3315,
2-2401, 2-2402, 2-2406, 22301, 2-2304, 2-2102, 22121, 2-2122.
Ref. BeR

Vedr. skovtilsyn

pt

Gisselfeld d. 2. Juli 1998.

Den 6.juli 1998

Tilstede for Gisselfeld: skovfoged Jens Rissum og skovfoged Jan
Olsen. For skovtilsynet: skovrider lb V. Lunding og forstfuldmgtig Bent Rasmussen.
Skovtilsynet liar gennerngâet ejendommens fredskovspligtige areaIcr i Sus. Ronnede og F1o1mezârd kommune,, Storsirun;s Ant.
G en erelt:
Skovlilsynet liar ved gennemgangen fundet Gisselfeld Kiosters
skovdrift i fuld overensstemmelse med reglerne i skoviovens kapitel 3, §sS 15 - 17 vedr. god og flersidig skovdrift.
Speciel t:
Under skovti Isynet er hovedparten af ejendommens 1evtraskulturer
plantet i perioden 1990-1997, hvortil der er givet tilskud ji Skovlovens § 19. 1), blevet besigtiget.
Skovtilsynet liar fundet samtlige besigtigede kulturer i overensstenimelse iiicd de gaIdende regler for mevnte ordning.

lalsier .\i,,gssko:'tliseriki
!:ce/,us, 11ai::enos'se.j 22
ii:gstetI
1800 NyknIiig I
iij: ¶3 8.5 90 1.5
Fax

0 8.5 98 1.5

Giro , 05 96 62
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-

Under skovtilsynet fik tilsynet forevist en nyetableret skoveng i
afd. 243, Denderup Vnge. Skovengen er etableret ved, at skovdistriktet har fjernet en 1. generation delvis plantet redelkultur og
derved genskabt skovengen. Skovtilsynet kan bekrfte, at reetableringen af skovengen er i overensstemmelse med skoviovens bestemmelser vedr. god og flersidig skovdrift.

Med venlig hilsen
Bent Rasmussen
ForstfuIdmagtg
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Til Gisselfeld Kloster
att. bestyrelsesfiertallet
Godskontoret
Gisselfeldvej 3
4690 Haslev
Søtorup, torsdag d.3/9-98
Undertegnede journalist har ved fiere iejligheder telefonisk
henvendt mig til flere af Gisselfelds ansatte samt
reprsentanter fra bestyrelsen (Bjødstrup, Risom, Trolle, Koed* svar pa
Jørgensen m.fl.), desvrre uden at jeg har kunnet fa
centrale spørgsmál vedrørende de omfattende driftsndringer,
der er sket pa Gisselfeld siden 1996.
Pa Bjødstrups og Risoms opfordring henvender jeg mig flu
skriftligt tiJ bestyreisesfiertallet med hábet om, at I som de
øverst ansvarlige for de sidste to árs intensiverede drift vii
svare pa mine spørgsmál og dermed gore jeres for at sikre at
den omsiggribende debat om driften af Gisselfeld buyer sà
seriøs og konkret sorri muligt.
Mine spørgsmál lyder:
Vedrørende landbrug:
1. Hviike a2ndringer er der sket pa iandbrugsomràdet?
Jeg er isr interesseret i forbruget af kunstgødning og
sprøjtemidler. Bade totalt og arealmssigt. (Jeg har bl.a. brug
for at kunne sarnmenligne tallene med Gisselfelds gødnings- og
sprøjtejournaler fra ssonen 1995/96 og bagud)
2. Landbrug og Søtorup Sø:
Hvordan vurderer I Gisselfelds medansvar for den alvorlige
forureningssituation i den biologisk højt klassificerede
Søtorup Sø?
Med hvilken biologisk argumentation har I genintrioduceret
højintensiv kornavi rundt om hele søen?
1-Ivad er det nøjagtige forbrug af kunstgødning og sprøjtemidler
omkring Søtorup Sø de sidste to ssoner, hvor der er dyrket
hhv. hvede overalt (1996/97) samt hvede og agrter (1997/98)? Jeg
har igen brug for àriigt totalforbrug samt tallet for samlet
mngde pr. arealenhed pr. àr. Til sammenligning har jeg brug
for gødnings- og sprøjtedata for markerne rundt om Søtorup Sø i
1995/96 og àret for da 133 hektar var udlagt med grsfrø.
Hvilken landbrugspolitik p1an1gger I for fremtiden, bade mht.
markerne omkring Søtorup Sø og generelt?
Gisselfelds stats- og EU-finansieret miljøprojekt "Ferskvaridsprojekt Gisselfeld" - har undersøgt Søtorup Sø i
1995, 96, 97 & 98 og er i detaijer bekendt med den alarmerende
dárlige vandkvalitet. Hvilken faglig rádgivning har I fet
omkring Søtorup Sø fra "Ferskvandsprojekt Gisselfeld"?
Hvorfor gár Gisselfeld imod etableringen af et lokalt,
biologisk bredygtigt, nonkornmercielt badsted i Søtorup Sø?
3. Vedr. Porsmose og Hovmose: Naturkyndige begrder de
ulovlige, ødelggende og omfattende uddybninger, Gisselfeld
udførte i januar og februar 1997. Porsmose er et af Sjliands
vigtigste mose/engomrâder og en snkning af vandstanden er
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katastrofal for det meget vrdifulde naturomráde, der er
Sydsj11ands største samxrtenhngende engomrâde og siden 1983 har
vret EF-fuglebeskyttelseslokalitet. Uddybningen af 6 km
vandløb i Porsmose er en trussel mod meget unik natur. Desuden
betyder det omfattende afvandingsarbejde, at Danmark
misligeholder den internationale fuglebeskyttelsesaftale,
indgàet omkring de sàkaldte EF-fuglebeskyttelseslokaliteter.
Hvad er bestyrelsesfiertallets kommentar til ovenstáende?
Hvorfor udførtes det naturskadelige afvandingsarbejde
overhovedet og hvilke driftsplaner har I for omràdet?
Porsmose er sárbar overfor jagt. Hvilke jagtpolitik fører I g1der sr1ige begrnsninger i Porsmose af hensyn til det meget
rige og følsomme fugleliv?
I juni og juli i ár udførtes omfattende slàninger i Porsmose og
Hovmose. Slàningerne var meget uheldige for den oprindelige
natur. Vejrabatter og vandløbsomgivelser (helt ned til
vandoverfiaden!) m.m. blev slàet som var det golfgreens og
fugle som bl.a. krsanger og tornsanger fik utvivlsomt ødelagt
deres reder med aeg eller unger. En bevaringsvrdig
blomsterflora blev ødelagt og ogsâ insekter og solurnerfugle
mistede deres levesteder. Hvad er ideen med disse meget
pertentlige sláninger udført pa det absolut mest uheldige
tidspunkt pa âret?
Sláninger af Porsmose-engene kan vre et positivt plejetiltag,
men i sâ fald skal det tidligst udføres fra midten af august og
til og med september, siger fuglekyndige.
I Hovmose slog Gisselfeld over halvdelen af det braklagte
naturomráde i juni og juli i ár, hvilket af flere grunde var
meget uheldigt. Forst og fremxnest udryddede slàningerne en
sensationel ynglebestand pa 6 par engsnarrer, der for første
gang i nyere tid blev konstateret i mosen i juni. Engsnarre er
en ekstrernt sj1den fugi, der er truet globalt. Førhen var den
ret almindelig i store dele af Europa, men netop indførelsen af
maskinel slàning af enge har udryddet arten i det meste af dens
oprindelige yngleomràde.
Hvorfor gik Gisselfelds bestyrelsesfiertal forrige vinter imod
de fremskredne retableringsplaner for en af Sj11ands mest
fuglerige søer, den 50 hektar store Gødstrup Sø i den østligste
del af Porsmose?
Vedrørende skovbrug:
4. Tal pa skovhugstens størrelse: Adskillige kendere af
Gisselfelds skove taler med stigende bekymring om de omfattende
driftsndringer i skovbruget. Forst og frerrunest er der de
sidste to âr sket en markant stigning i hugsten. Hvor meget tr
er der totalt hugget i Gisselfelds skove de sidste to ár? (Er
det ikke for uoverkommeligt at fremskaffe det, vii jeg ogsâ
meget gerne vide hvor mange hektar skov (og hvilken slags) der
er renafdrevet siden august 1996 og hvor mange hektar (og
hvilken slags) der er plukhugget/udtyndet.)
Hvad er hugstkvoten for den kommende sson?
Hvilken politik fører I med hensyn til forstyrrelser af skovens
fugleliv? Et stort problem for f.eks. sj1dne ynglefugie sásom
havørn, rod glente, duehøg, ravn m.m. er for eksernpel
forstyrrelser. Forstyrrelsesgraden har de sidste to àr vret
meget voidsom.
Flere steder I skovene er der konstateret sprøjtning af
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vejrrabatter, samt slàning af den naturlige urtevegetation inde
I skovene i juni og juii. Botanikere og andre naturkyndige
kritiserer disse omfattende sprøjtninger og slâninger. Hvorfor
har bestyreisesfiertailet introduceret disse driftsndringer?
Hvad skal der til for at fá dem stoppet?
Sà mange var spørgsmàiene. Jeg er kiar over, at det kan
forekonime noget besvriigt for jer at svare pa ovenstàende
spørgsmàisrkke, nâr I i forvejen føler jer overbebyrdede pa
grund af den kaotiske og dramatiske situation pa Gisselfeid. I
blandt andet offentiighederis interesse er det imidiertid
vigtigt at fá prcision i Gisselfeid-sagen.
Som hjlp kan jeg tilbyde jer at modes med jer, sà I mundtligt
kan svarer pa spørgsmàiene og derved slippe for at skulie
formulere svarene skriftligt. Derved sparer I tid.
Jeg skal afs].utningsvis fremhve, at opleveiser bi.a. med en
afvisende og umeddeisom Johan Koed-Jorgensen far mig tii at
tvivle pa, om I vii tage min skriftiige henvendeise her
alvorlig. For selv at undgá tidsspilde skal jeg bede jer om
enten at svare indenfor 14 dage elier meddeie hvornár I pa et
o
senere tidspunkt kan svare pa mine spørgsmài.

Med venlig hilsen

freelance journalist

Jesper Petersen
Søtorupvej 5 A
4690 Haslev
T1f.S-e64 70
5 '3
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Gisselfeld Kloster
Hr. Jesper Sorensen
Søtorupvej 5A
4690 Haslev

Gisselfeld, den 4. september 1998

Vedr. Deres skrivelse af 3. September 1998
Ovennvnte skrivelse har vret drøftet i bestyrelsen, den 4.september 1998, hvor der i
forvejen var mode. I denne anledning skal jeg pa bestyrelsens vegne meddele Dem, at, en
sâdan forespørgsel fra en privatperson, af principelle grunde ikke besvares.
Deres skrivelse brer prg af kritik af godsets drift, hvorfor De henvises til at rette
henvendelse til de relevante tilsynsmyndigheder.

Med venlig hilsen
â.4..e

rel esfiertallets vegne

/

Ja Sunke
økonomichef

Gisselfeldvej 3 4690 Haslev Danmark TIf. +45 56 32 60 32 Fax +45 56 32 64 25

-51Sørgelig og besknuuende bekmpe1se af grv1inger
Som en bekiagelig sideeffekt af annulleringen af jagtfredningen
i Gisselfeld Dyrehave i. 1996 ødelagdes i begyndelsen af februar
1998 en grv1ingegrav etableret lige ved siden af - og màske
ogsá delvist i - en gainmel, henfalden kunstgrav, I tidernes
morgen ti1tnkt rave og rvejagt. Renoveringen af den gamle
kunstgrav medførte, at et omràde pa ca.30X15 meter skovbund
blev endevendt med en rendegraver, hvorefter der blev nedlagt
en del nye, store betonrør. Grv1ingegraven - og dens beboere,
der sandsynhigvis indbefattede en drgtig grv1ingehun
(grvlingen føder fra slutningen af februar) - mistede ved
arbejdet et betydningsfuldt gravkompleks.
Sagen blev anmeldt til politiet d.17/2-98 af undertegnede, der
var oprørt over, at man fu1dstndig hensynsløst ødelagde et
vigtigt levested for den totaifredede grv1ing, der er Danmarks
største rovdy.r og i høj grad beskyttelseskrvende.
Efter at have drøftet sagen med Skov- og Naturstyrelsen, der
pàpegede, at arbejdet muligvis var ulovligt, hvis den ødelagte
gray havde vret beboet - og at dette kun kunne afgøres via en
politiundersøgelse - anmeldte jeg sagen til Haslev politi.
Den 7. marts modtog jeg tilsigelse fraHaslev politi om at mode
til afhøring d.9. marts. Her oplyste politiet, at man havde
afhørt Gisselfelds skovfoged, Jens Risom, der havde erk1ret,
at det bestemt ikke var en grvlingegrav, der var blevet
opgravet, men blot en gammel kunstgrav (til brug ved
rvebekmpelse/jagt) . Ifølge politiet havde skovfogeden pure
afvist at der havde vret grv1inger dér hvor man havde gravet.
Jeg fastholdt overfor politiet, at der med 99 procents
sikkerhed var tale om en beboet grvlingegrav og
politiassistent 0. Roesgarth nvnede i øvrigt i den
forbindelse, at politiet under deres efterforskning havde set
fodspor med lange kløer ved det ødelagte bo. Jeg fremhvede
overfor Roesgarth vigtigheden af, at politiet forhørte den
person, eller de folk, der konkret havde stet for
gravearbejdet, s det kunne blive opklaret om disse havde
observeret grv1inger kornme ud af gravkomplekset da det blev
opgravet - eventuelt havde opgravet døde grvlinger, mast under
arbejdet. I brev af d.16. april meddelte Politimesteren i
Ringsted mig, at man har forelagt sagen for Miljø- og
Energiministeriet, der har udtalt, at det efter ministeriets
opfattelse kun er ulovligt at øde1gge en grv1ingegrav, hvis
den rummer unger, og da grv1ingen tidligst føder 2-3 uger
efter Dyrehavens grv1ingegrav blev destrueret, er det ikke
sandsynligt, at der havde vret unger i graven. I skrivelsen
fra Politimesteren oplyses det endvidere, at skovfoged Jens
Risom under forhøret hos politiet har oplyst, at han havde
sendt en hund ned i graven inden den blev opgravet med en
rendegraver. Der var hverken rv eller grvling i graven
erk1rede Jens Risom overfor politiet.
Jeg ringede d.30/11-98 til Haslev Politi og spurgte
politiassistent Roesgarth, der ledede efterforskningen af
sagen, hvorfor politiet tilsyneladende ikke havde afhørt
føreren af den rendegraver, der blev brugt ved den første
øde1gge1se. Roesgarth oplyste mig, at politiet skam havde
forhørt vedkommende, men han havde svaret bengtende, spurgt om
han havde set døde eller levende grvlinger under graveriet.
Siden Politimesteren I Ringsted henlagde sagen, er der sket en
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bade meget interessant og meget trist udvikling omkring den
gamle grvlingegrav i Gisselfeld Dyrehave.
I begyndelsen af september besøgte jeg omràdet for første gang
siden ødelggelsen i februar, og fandt, til min store glade og
overraskelse, hele tre nygravede grvlingeindgangshuller i, og
lige ved, det omràde hvor den gamle gray là. Med andre ord:
Formentlig ikke een, eller to grvlinge,.men - at dørnme efter
det store gravearbejde - tilsyneladende en hel klan af
grvlinger havde sensationelt genetableret sig nøjagtig dér
hvor deres gamle gravkompleks var. Den gldelige begivelhed
beviser een gang for alle, at den gamle gray uden tvivl var
beboet af grvlinger - i modstning hvad Gisselfelds skovfoged,
Jens Risom, og andre, pâstàr.
Den 17. oktober besøgte jeg den genetablerede grvlingegrav og
fandt en død musvàge liggende lige udenfor et af de nye
indgangshuller. Den døde rovfugl var helt urørt af grvlingerne
og jeg fik mistanke om, at grvlingerne fortsat blev
efterstrbt: màske var musvàge forgiftet og smidt ved graven i
hàb om at grvlingerne ville &de den og selv dø eller blive
syge. Imidlertid var den døde rovfugl (der er musvàge nummer 2,
som indenfor 2 máneder findes død med kun 250 meters afstand
til hinanden - samt et par hundrede meter fra en stor,
nyetableret fasanopdrtningsvoliere) helt urørt af
gr.vlingerne. Jeg indsendte musvàge til undersøgelse pa Statens
Veterinre Serumlaboratorium, hvor den imidlertid var for
henfalden til at man kunne obducere de indre organer for
forgiftningstegn. (Den anden musvàge fra dyrehaven havde tegn pa
forgi ftning)
Den 25. november gjorde Gisselfeld.s overdirektør, Erik greve
Danneskiold-Samsøe, samt Lars Maach en meget trist opdagelse.
Under en gàtur i Dyrehaven opdagede de to, at den genetablerede
grvlingegrav atter var blevet totalt ødelagt.
Tre dage senere besøgte jeg sammen med So Tureby gravkomplekset
var
og besâ det triste syn. For anden gang indenfor blot ét ar
O
den gamle boplads pa det skarnmeligste blevet destrueret. Jorden
et godt stykke rundt om hver af de tre nye indgangshuller i
hovedgraven var grundigt gennemgravet af baggrabben pa en
rendegraver. Der var tydelige, dybe marker i den bløde skovburid
efter de nedsnkelige støtteben pa guminigeden. Denne gang var
man oven i købet gàet ekstra grundigt til vrks: En beboet
grvlingegrav inde i skoven 50 meter fra hovedgraven var ogsa
ødelagt af gummegeden. Ved denne gray konstateredes - og
fotograferedes - tydelige aftryk af grvlingepoter i oktober.
Ogsà den 28/11 fandt - og fotograferede - Bo Tureby og jeg
grvlingespor i sneen omkring den gamle hovedgrav. Endvidere
konstaterede vi, at en eller flere grvlinger tilsyneladende
havde forsøgt at grave sig ned til sin gamle hule dér hvor det
midterste af i alt tre indgangshuller i hovedgraven endnu
indtil slutningen af oktober eller november befandt sig.
Gravesporene efter den/de hjemløse og desperate grvling(e) var
helt friske. Da jeg dagen for besøgte stedet var gravesporene
der ikke. Det tyder pa, at grvlingegravene er blevet ødelagt
efter at det satte md med vedvarende frost omkring d.15/11. De
- eller den - grvlinger, der tilsyneladende overlevede den
aller seneste destruktion af grv1ingeklanens bo, har førtst
omkring d.27/11 vret i stand til at grave i jorden igen, efter
nogle fà dage med mildere vejr og temperaturer omkring
frysepunktet.
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Tekst til billeder af grv1ingegrav i Gisselfeld
Dyrehave:
De fire fotos pa følgende side:
øverst til venstre: Den 31. januar 1998 opdagede jeg en
grvlingegrav i Gisselfeld Dyrehave etableret lige op og ned af
en garnmel kunstgrav i et ideelt grvlingeterrn i en
mellemgarnmel bøge- og granbevoksning. Nogle fa
* dagen efter
billedet her blev taget blev grvlingegraven destrueret: Med en
rendegraver opgravede man den gamle kunstgrav med mere og
nedlagde de store betonrør i baggrunden for at renovere eller
udbygge kunstgraven, samt muligvis ogsà for at fordrive
grvlingerne. Ca.30X15 meter af skovbunden, hvor
grvlingegraven la
', blev endevendt formentlig isr af hensyn til de
nytilkomne, højtbetalende jagtlejere og godsets nye
jagtforretning i Dyrehaven.
Danske jgere har i àrevis ødelagt naturlige rave- og
grvlingegrave for at erstatte
dem med sàkaldte kunstgrave,
der bestàr af nedgravede betonrør. En sàdan kunstgrav af
betonrør giver jgerne mulighed for - ved hjlp af hunde - at
drive rvene ud af deres tilholdssteder om dagen og skyde dem
efter behag.
De øvrige tre fotos er taget d.5. september 1998.
øverst til højre: Her ses ábningen pa den nyetablerede
kunstgrav sarnmen sted hvor en grv1ingeklan indtil begyndelsen
af februar havde hovedindgang til et større gravkompleks.
De to nederste fotos viser to af i alt Lre (!) nye gravindgange
som den fortrngte grv1ingeklan har gravet siden februar
indenfor nogle fa
* meter fra deres oprindelige gray. Det
imponerende gravearbejde, der har genetableret et helt nyt
gravkompleks pa nøjagtig sainme sted som den gamle gray là,
beviser at grvlingegraven med garanti var beboet I februar da
den blev ødelagt. Det er sáledes ikke i overensstemmelse med
virkeligheden, nàr skovfoged Jens Risom til politiet pure har
afvist, at den gray Gisselfeld destruerede i februar var en
grvlingegrav.
Pa baggrund af grvlingenes bemrke1sesvrdige genetablering,
der klart viser, at her ikke er tale om et eller to dyr, men
derimod en hel gruppe grvlinger - en sàkaldt klan - ma man
ydermere rejse begrundet tvivl ved trovrdigheden af Jens
Risoms udtalelse om at han, inden den gamle grvlingegrav blev
ødelagt, sikrede sig at der ikke var hverken rv eller grv1ing
i graven ved at sende en hund ned i gravkomplekset.
Det store foto alene pa efterfølgende side: Er ligeledes taget
d.5/9-98 og viser det midterste - og mest imponerende indgangshul i hovedgraven. Dette hul ses ogsà fra en anden
vinkel pa den foregàende side nederst til venstre.
Se i øvrigt ogsà kortet over det ødelagte grvlingegravkompleks.

-54-

-55-C

:..

Del ene afde ire nygravede grcevlingehuller var scerligt imponerende.
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GRNLINGEGRAV-KOMPLEKSET
I GISSELFELD DYREHAVE 1998

GENNEMGAENDE SKOVVEJ

Dec skraverode omrde blev totalt gennemgravet
ved den forste odalggelse i februar 1998.
Markeret med stiplet linie sea den formodede
placering af den kunstqrav, der blev renoveret
i februar 98.

Prikmarkeringernerundt om i alt fire indgangshu11
(deraf tre nye) marketer udgravningernes omfang
ved den seneste ode1ggelse i okt.Inov. 98

KurtstgraVaàbniflger.

S.

I/I /I

Odeiagt beboet grvlinge gray
(isoleret fra hovedgrav)
Odelagt okt./nov. 98

SKOVBRYN/ENG

/'I-

Spot fra korsel

——-

GRVL I NGEHULLER

s

i

o

KUNSTGRAV
GRAN
BOG

STØRRELSES FORHOLD
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Janne Aaris-Sorensen skriver i afsnittet tIGrv1inger og
mennesker't i bogen "Grv1inger i Danmark" udgivet af Foreningen
til Dyrenes Beskyttelse i Danmark i 1992:
"Udviklingen i Danmark siden 1950 korn bi.a. Lii at betyde en
gennemgribende cendring af deL danske iandskab. Ga° rdene biev
større, levende hegn biev jvnet med jorden, maskinerne hoidt
deres indtog, byerne voksede og et udvidet vejnet
gennemkrydsede deL danske iandskab. Skovdriften biev
moderniseret, heder opdyrket og marker drnet. Alt dette kom
selvføigelig ogsa Lii at pa° virke vort lands dyreliv.
Grvlinger er pa° mange ma°der Lt knyt Let Lii deL dyrkede âbne
landskab, hvor der errigelig føde som regnorme, insektiarver
og frugter. 'ndringer i dyrkningsmønstret samt øget brug af
pesticider kan derfor have indfiydelse pa' grviingernes antal.
Men grviingernes antal bestemmes ogsa° af deres mulighed for at
grave sig en passende bolig. Finder de et godt sted buyer de
gerne boende i a°rtier, eiier arhundreder, hvad de mange
"brokbakker" og "grviingehøje" pa landkortet vidner om.
Rydning af levende hegn i forbindeise med marksammenlgning
betyder frre muligheder for en bolig. Mange grviinger har
derfor fundet sig en bolig i yore skove, men ogsá her er egnede
levesteder begrnsede. Grvlingen foretrkker en tor skra°ning
med Li-at undervegeta Lion i skovens udkant, nr mark og eng, hvor
fourageringsmuiighederne er bedst. Moderne skovbrug med hurtig
omdriftstid, renafdrivning og brug af store maskiner er derfor
ikke befordrende for en god grv1ingebes Land. Gang pa gang har
jeg pa min søgen efter grave stødt pa gravkomplekser, der lá
totait ødeiagte under skovede Lrstammer, kvas og maskinspor.

-58Til Haslev Politi
Tingvej 2, 4690 Haslev
Tirsdag d.17/2-98
Undertegnede skal hermed anmelde en overtrde1se af jagtloven
og/eller dyrebeskyttelsesloven.
Anmeldelsen bygger pa følgende: Den 31. januar besøgte jeg
Gisselfeld Dyrehave og fandt til min store begejstring en
grvlingegrav etableret lige ved siden af en garnmel tilsandet
kunstgrav. Foran indgangshullet tárnede et mindre bjerg sand
sig op hidrørende fra grvlingernes ivrige graveri igennern
flere àr. To dybe hulninger i sanddyngen fra dyrenes frdsel ud
og md af graven viste dels at stedet var beboet, dels at der
var tale om grvling og ikke rv, da sidstnvnte gàr direkte
md i sin gray (Se i øvrigt vedlagte foto - plus kort)
Alt var umiddelbat den rene idyl omkEing den sjldne
naturoplevelse dér sidst i januar. Dog studsede jeg over nogle
store - nyligt aflssede - betonrør en snes meter fra graven og
besluttede at fotografere bade rør og gray, da jeg fik mistanke
om at kyniske mennesker gik med planer om at øde1gger
naturgraven og erstatte den af en sàkaldt kunstgrav bestãende
af nedlagte betonrør.
Desvrre blev min mistanke pa sørgeligste vis bekrftet. 9/2
besøgte jeg Dyrehaven igen og erfarede at grv1ingegraven var
totalt ødelagt. I et omráde pa ca.30X15 meter var skovbunden
endevendt af en gravco eller lignende og de førnvnte betonrør
var nedlagt netop hvor grvlingegraven havde vret indtil for
fâ dage siden. Der var tale am et genneragribende stykke arbejde
der kort og godt havde udsiettet en gammel - og ganske givet beboet grvlingegrav. Blev grvlingen, eller grvlingerne ikke
drbt I forbindelse med udgravningen, blev de ihvertfald
fordrevet, i øvrigt kun Ca. en máned for hungrvlingen føder!
øde1ggelsen af grvlingegraven og etableringen af kunstgraven
i Dyrehave er utvivlsomt sket af hensyn til omrâdets
jagtlejere, der er kommet til 1 1996 pa initiativ af den nye
Gisselfeld-bestyrelse (efter at Dyrehaven har vret jagtfredet
reservat siden ca.1991) . Siden 96 er der rejst adskillige store
skydetárne, etableret jagtopdrtningsanlg og fodringsanlg for
hjorte.
Ideen med at etablere kunstgrave er at gore det nernmere at
drive rave ud af gravene ved hjlp af hunde. (Grvling er
nyligt blevet fredet og ma ikke jages)
Kunstgraven, der udslettede den fine grvlingegrav, er i øvrigt
ikke den eneste, der er etableret I omràdet. Under besøget den
9/2 fandtes yderligere en kunstgrav under etablering ved hjlp
af en mellemstor gravemaskine. Det var i dette tilflde ikke
muligt at afgøre am denne kunstgrav ødelagde en rigtig gray.
Der mangler flere oplysninger for det med sikkerhed kan afgøres
am dyrevrnslov eller jagtlov er blevet overtràdt. Disse
oplysninger kan kun fremskaffes via en politirnssig
efterforskning. Jeg anser det for meget sandsynliggjort, at der
er tale om lovbrud og skal bede politiet se pa sagen med alvor,
der under alle omstndigheder har gjort beklagelig skade pa en
beskyttelsesvrdig lokal bestand af den ret sjldne grvling Danmarks største rovdyr.
Med venlig hilsen

Jesper Peterer,
Søtorupvej 5 A
4690 Haslev
TIE -82 6470

c(5
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16. POUTIKREDS

Dato

POLITISTATIONEN
Tlngvej 2,4690 Haslev
hf. 5631 1448

060398
Journ. nr.

stempel

Tilsigelse
—1

I—

Jesper Petersen
Søtorupvej 5 A
4690 Haslev
I

L
De bodes mode

pa

Sted

Haslev politistation Tinqvej 2, Haslev
Klokkesbt

Dab

Ugedag

mandag

9/3-98

Er De forhindret i at mode
som anfart, bodes andert aftale
truffet

Tetefon-

1100
Lokat

56311448
I tides mellem kI.

10- 1500

Anledning til titsigelsen

Afhøring i forbindelse med Deres anmeldelse af
den 1 7/2-98.

a.

Donne ti)sigelse bodes medbragt.

P 270 (9/86)

-60-Politimesteren i Ringsted
Journa1nr.: 1600-89990-00001-98
Tinggade 13 - 15
4100 Ringsted
Tif. 53611448

Dato:

Jesper Petersen
Søtorupvej 5A,
4690 Haslev

16. april 1998

TB/MS

Den 17. februar 1998 indgav De til Haslev politi anmeldelse om eventuel overtrde1se afjagtlov og/eller
dyrebeskyttelseslov.
De anmeldte, at der i tiden fra den 31. januar 1998 til den 9. februar 1998 i Gisselfeld Dyrehave var sket
destruktion af en naturlig grvlingegrav.
Skovfoged Risom, der har tilsynet med dyrehaven, har til rapport udtalt at graven var ubeboet, da den
blev destrueret.
Forinden destruktionen havde han sendt sin hund i graven, hvor der hverken var rv eller grv1ing.
Vildtforvaltningskontoret under Miljø- og Engeriministeriet, som har haft sagen foreiagt, har 26. marts
1998 oplyst følgende:
Der er ikke lovgivning om jagt- og vildtforvaltning forbud mod at nedlgge en beboet grvlingegrav,
medmindre der er unger i graven. Dette forbud følger af § 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af
17. december 1996 omjagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
Grvlinge føder normalt unger (grise) i slutningen af februar og begyndelsen af marts, og det er derfor
ikke sandsynligt, at der har vret unger i graven, da den blev nedlagt.
Pa baggrund af ovenruevnte udtalelse fra Vildtforvaltningenskontoret finder jeg ikke grundlag for at foretage videre i sagen, hvorfor denne henlgges i medfer afretsplejelovens § 749, stk. 2.
Min afgørelse kan pâklages til den overordnede anklagemyndighed efter regleme i retsplejelovens
kapitel 10. Kiageinstansen er Statsadvokaten for Sj11and, Jens Kofods Gade 1, 4. sal,
1268 Kobenhavn V.
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-61Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Statens Veterinre Serumlaboratorium

Nir1re husdyr og vildt, Arhus - Tif. 8937 2419, Fax 8937 2470
Jouxn.nr: 98-42126
r4xltaget: 06.11.98
Besvaret: 18.11.98
Sagsansvarlig:
T. Holman Andersen

Jesper Petersen
Søtorupvej 5A
4690 Haslev

Resultat af 1aboratorix3ersge1se
Ej er: Naturen
Materiale : 1.

Kadaver( e), ravfugle, Musv&ge uden haved

Anannese : Ddfuren musvâge, mistanke an forgiftnir.

PAIOLISK ANtU4ISK UNDEFELSE
1. Musvâge uden hoved
Kadaver(e)
Vd uridersøgelsen af den IxivedlØse, madclikefyldte musvàge,
fartes den i god fcxlerstaud. Pa grurd af foirádr1se cg
invation af maddiker var dct ikke muligt at urderstge fuglain. Kren fyldL med fjer og kx5stykker. Resten af orgarxr var v.

BIOKENISK/TOKSIKOLmISK UNDEGELSE
Parathion
1

Krse

Musváge uden I-cved

ikke pâvist

Materiale til urx3ersige1rn for parathion og flgriere forbire1ser buyer sox1etkstra1ret nd ether 1 24 tier og ekstraktet urxiersqxjes ved tyudtlagskrornatcxgrafi. Proven irxie11dt ikke sAdanne forbirdelser.
KKWSIC: net var ikke muligt at pâvise rxgen àrsag til dctdsfaldet. net er
ikke lykkedes at firde spar af parathion eller lign. scm Arsag til dsfa1det.
Hvis der finies flare dde rovfugle er latordtoriet neget interesseret I at undersçe disse.
Kr: 0.00 Debiteret

Bulowsvej27
1790 Kobenhavn V

Tel: 35300100
Fax: 353001 20

Tel: 35300100
Hangovej 2
8200 Arhus N Fax: 8937 2470

E-post: SVS@SVS.DK
lnternet:http://www.svs.dk
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Statens Veterinre Serum laboratorium

Mirre husdyr og vildt, Arhus - Tif. 8937 2419, Fax 8937 2470

J. Petersen
Stoxupvej 5A
4690 Haslev

Jouxn.nr: 98-41698
Mdtaget: 08.09.98
Besvaret: 18.09.98
Sagsansvarlig:
Hans Henrik Dietz

Resultat af 1aboratorieundersge1se
Ejer: Naturen.
Materiale : 1. Kadaver(e), rovfugle, Musvàge, vt 0,58 kg
Anamese : Musvgen mistkes for at vre athragt med gift.

PA'IOLQGISK ANTU4ISK UNDERSØGELSE
1. Musvâge, vagt 0,58 kg
Kadaver(e)
Ved urersge1sen af den IxvedlØse og let afmagrede og roget kadaverØse musváge fart der intet irthld I spiserret. Let silnEt indhoid I kirtelmave og kn!ise. Taniere
var let rdfarvede ned et variciigt, brunligt irx3l-oid. tngerre var biodige. Leveren svuflen. Milten kraftig svuilen. Nyrerne upfaidende.

BNrERI0LQGISK UNDERSØGELSE
Musváge, vajt 0,58 kg
Lever
Non-h -roiytlske E. coli, renkultur
Nut
Non-h1Dlytiske E. coil, renkultur
Term
Non-hDiytiske E. coil, renkultur
Orgarer
Salmonella, ikke pávist

1.

MIKEDBI0LOGISK SPECIALUNDERSØGELSE
1. Misváge, vat 0,58 kg
Fessvaber
Campyiobecter spp., ikke pâvist

PPRSITOLCGISK UNDE1ØGELSE
1.

asvge, vgt 0,58 k, Tarm:
Negativ ved McMaster teknik

Bülowsvej 27
1790 Kobenhavn V

Tel: 353001 00
Fax: 35 30 01 20

Tel: 35300100
Hangøvej 2
8200 Arhus N Fax: 89372470

E-post: SVS@SVS.DK
lnternet:http://www.svs.dk
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Side 2
Journ.nr: 98-41698
BIOKENISK/TOKSIKOLOGISK UERSELSE
Parathion
1
Kráse

Musváge, vei-t 0,58 kg

Ikke pávist

Materjale til urersçge1se for parathion og 1ignere forbfle1er buyer
soxlethekstraheret ned ether 1 24 tirrer og ekstraktet undersOges ved
tyrt1agskrciiatograf 1. Prçverne ireho1dt ikke sâdanire forbindelser.
KONKLUSION: Afmagret musvge uden tydelige tegn JD6 forgiftning. Parathion kunr
ikke pvises I fuglen.
Kr: 0.00 Debiteret

To dode musvâgerfra GisseifeidDyrehavefundet henholdsvis i august og okiober I âr. Den
brune til venstre havde tegn pâforgiftning. Den hvide til hojre var ('tilsyneladende) smidt i/ge
ved et afde nygravede indgangshuller 1 gi- eviingegravkomplekset.
Da den hvide musvàge blevfundet d. 17/10 havde den ligget pa stedet iflere dage, men var
helt urert af grcevlingerne, der - I modsctning til rceve - ikke efierlade haivspiste byttedyr
udenfor deres gray.

-64Til bestyrelsesformand Erik greve Danneskiold-Sarnsee
Gisselfeld Kloster
Gisselfeldvej 3
4690 Haslev
16. December 1997
ABENT BREV TIL BESTYRELSEN PA GISSELFELD
Strkt bekyinrede over udvilthngen skriver vi- en gruppe lokal.e beboere pa
egnen - flu et àbent brev til den nye bestyrelse pa Gisselfeld. Baggrunden er,
at vi 1 det sidste ârs tid, pa nrmeste hold, har oplevet den nye ledelses
made at drive land- og skovbrug p5..
Indtil 1996 dyrkedes flere marker økologisk, men dette gfftfrie landbrug er
flu aflest af intenslv sprøjtriing og spredning a! kunstgedning Helt generelt
oplever vi, at der er sket en strk intensivering a! driftem Fri kloragtig lugt
slyer ãret igennem md at ãbne vindue og det hagler med kuristgedning 1
yore haver. Hverken afstand til levende hegn eller vores haver og hkke
respekteres. Det ger, at vi føler os utrygge ved at bo her, srligt pa grund aS
at mange at os har smã børn.
Derfor stetter vi overdirekter Erik greve Darrneskiold-Sa.msees ensker am
ekologisk dyrkning at Gisselfelds jorde - for bade vor egen., Gisselfelds og
fremtidens skyld.
Vi vii satte pris pa at f en orientering at hvad der reelt foregSr og vii gerne
modes med bestyrelsen.
Veriuig hilsen

Naboeme protesterer
over Gisselfeld Moster
Naboerne bryder sig ikke orn ornla3gningen Ira økologish (fri/i tilbage til traditionel drift
GISSELFELD: Naboerne
til Gisselfeld Kloster vii
ikke blande sig i kampen
mellem greven og den øvrige bestyrelse om rnagten
over godset og landbruget,
men de bryder sig ikke om
omIgningen fra økologisk tilbage til traditionel
drift.
14 beboere har skrevet
under pa en protest til formanden for bestyrelsen,
Erik greve DanneskioldSamsøe. Deres bekymring
gmlder miljoet og børnene.
Første gang Tina Beyer
blev kiar over at Gisselfeld igen var begyndt at
sprøjte og sprede kunstgødning befandt hun sig
indendere i det hue hus,
der er ornkranset af marker til tre aider.
Det begyndte at hagle md
over hkken med kunstgedning, der ramte mod
muren fire, fern meter
inde pa grunden.

sin have akologisk er det
dobbelt aergerligt. Det
samme glder Soren Nielsen, der bor pa den anden
side af marken.
For ham er det i endnu
hejere grad et spargsmfll
om ideologi og principper,
fordi han forseger at leve
ekologisk.
- En stevsky, der iugter
af kior star md over hkken, nflr Gisselfeld sprøjter markerne. De kerer
helt ud til kanten i stedet
for at holde sig seks meter
inde pa marken, som anbefalet af Iandbrugets
egne organisationer, og vi
ved aidrig, hvornflr de begynder at sprojte, siger
Tina Beier og Soren Nielsen.
- Vi vii sutte uris pa at
ffl en orientering om hvad
der reek foregAr og vii
gerne modes med bstyre1
sen, skriver de utr yr
boere i deres
greven.

Hendes ferste tankt
gjaldt datteren Re1ekka
pa seks fir. De smfl j
af kunstgø
mi ndre
hui nf
prr "e
at
F,

na1

Bade katten
Mulle, (icr er
bedstemor, og
seks.ãrige
Rebakka
risikerer en
regn af
kunstgedning
og
sprojternidler,
nàr de leger ud i
haven. Foto: Ole
Hansen

-66-

V -.
Ing-en spFøjtnin.g

f,,, høst,

Krav om skarpet
kontrol med Roundup

Skivy og
landbru
Presse-rdansk
natur
Et udpluk af nogle af

C a-VA-tin
0

sa

-l

j,vo-fe"'s 01

rets .iaflge avisoverskrifter orn bivirkningerflE?

ved "moderne" iaridbrug.

PC, i;L.ir/3

-Il4 J (

Afviser Gisselfeldmlej*ernes kritilk
Vore gødningsplaner erjo offentligt tilg.ngelige, siger Gisselfelds rwstformand, K Hillingso
Nestformand i bestyrel- rede overdirektor, der temkller, sâ de ofte mA i billedotsiger Hillingso. Og Sr af sin tid p5 Gisselfeld ten, der ogsS o lyser, at be. tan ne-ordni
an
e
sen for Gisselfeld Kb- gr md for okobogisk trmkke inden døre og vi er belt kiar over, at der er skabte overdirektøren en atyrelsen - inen bal en
Id
focus p5 os, og o aS af den geld p540 millioner og ale- brød ud I lys 1 - hay'
ster,
generalbojtnant Iandbrug - sviner med lukke vinduerne om grund yule vi Jer Gissel- ne I de ntcste fern 'Sr blev indf, On ta
Kjeld Hillingso, tilbage- kunstgodningen. 14 leje- sommeren.
felds Iandbrugsinspektnr da gielden foraget med yderli- for
rek
den
aldrig drismme om at trmde gere 21 millioner - o enhi
viser kraftigt en stribe re har allerede skrevet
-Vi driver landbrug efter et eneate skridt p5 den an- kunne as,
at
l ejeres kritik ai at de under pa et protestbrev, almindelige moderne prin- den
sag
d
side af loven. Men deter om en ny
are at de fern bestyrel- der anklager bestyrel- cIppr. o gedrnngsplan og givet, at klotrots landbrug
for Se
-15
sproiteolan
er
Jo
oentIi
an f
buyer dyrke eie intensivt
sesmedlemmer - den sen for at sIS om sig med
og vi har plan- end før, detjske enkej "\,le a
femte er den suspende- kunstgødning og sprej- &beehge,
teaviskonsulenter med inde nvendigtJ %jerste 1
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Interview med landbrugsinspektør Peter Trolle 17/12-97:

Jeg: "Jeg ringer bl.a. vedr. vor aftale fra 10/12, at du (inden
i morgen d.18/12) har lovet at finde pesticid- og kvlstoftal
vedr. 1995/96 og 96/97 frem."
Trolle: "Det har jeg ikke nàet. Og jeg kan se at jeg heiler
ikke nr det til i morgen. I øvrigt mener jeg ikke vi ligefrem
har aftalt dette."
"Jeg opfattede det som en aftale, der fra min side blev
indgàet, fordi det er vigtigt med saglighed i debatten om
Gisselfeids landbrug." Peter Trolle bryder md og spørger
retorisk "Er det det!?". Jeg svarer: "Ja, det synes jeg da det
er, synes du ikke?" Trolle: "Jo.. det yule da vre dejligt med
iidt saglighed." Jeg: "Ja og det kan du hjlpe med ved at gi'
de tal fra dig sá far vi jo en bedre debat."
Herefter bruger Trolle en masse ord pa at snakke udenom og
undlade at svare pa det, der buyer spurgt am - med brug af
mange ord. Trolle: "De er sámnd ikke sã svre de tal, Jesper.
Jeg tror endda noget af det har vret frernme; altsà, vi har jo
indgivet sàdan nogle gødningsregnskaber hvor vi, ligesom aile
andre, har vret udtaget til stikprøvekontrol, hvor der er
indsendt opiysninger om gødningsforbrug, og sâdan nogle ting,
sà de er egentlig ikke sá svre. Mit problem er bare, at nu
sidder jeg ikke lige pa kontoret og lige nu har jeg ikke tid
til at finde dem og for de seneste to âr er de formentlig ikke
indsendt og sá skal jeg til at lave en hel del regnearbejde for
at finde dem frem."
Jeg: "Du kan da ogsà v1ge at lade vre med at gi' mig dem; jeg
synes bare det yule vre vigtigt at have disse tal med. Far
jeg dem ikke vii jeg vige at lytte mere til dem der siger at
driften er blevet strkt intensiveret.
Trolle: Det er jo ikke mig der er journalisten; du ma joskrive
som du synes.
"Lad mig til sidst lige spørge: Hvorfor fik jeg aldrig de 200
kg økohvede jeg sidste àr bestilte has dig og rykkede dig for 3
eller 4 gange for at fa?
Trolle: "Det skyldtes. . jeg tror egentlig, at du ikke kom og
hentede det."
Jeg:. "Nej, du iovede jo at melde tilbage til mig am hvorvidt
der var noget tulbage, men jeg hørte aidrig fra dig."
Trolle: "Gjorde jeg det.."
Jeg: "Det var ikke sádan at den økoiogiske hvede endte med at
biive biandet sammen med det andet korn, eller simpeithen blev
sprøjtet og kunstgødet efter at Koed-Jorgensen blev øverste
chef i foràret 96?
Trolle: "Nej det gjorde det ikke"
Jeg: "Fik I solgt al det økologiske hvede I dyrkede i 96, og
blev det solgt separat?"
Trolle: "Ja, det mener jeg da bestemt at vi gjorde."
Jeg: "Flere folk her pa egnen er bekymrede over det som man
oplever som en strkt .intensivering af Gisselfelds iandbrug.
Folk siger bl.a. at der buyer sprøjtet meget tt p levende
hegn og folks haver. Førhen respekterede I da hensynsgrnsen p
6 meter til haver og levende hegn?
Trolle: "Jeg mener ikke vi har &ndret adfrd med vor
sprøjtning, ihvertfald ikke i opadgàende retning. Og vi har
altid taget hensyn til dem der bor her og det mener jeg da
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stadigvk at vi gør.
Sprøjtning omkring Toruphus: Trolle mener, at frøgrsmarken i
vkstssonen 95/96 blev sprøjtet 2 gange. Hveden áret efter
blev sprøjtet mindst 5 gange til sammenligning. Dette
kommenterer Trolle ikke.
Jeg stiller herefter nogle spørgsmál om det anstrengte forhold
mellem Koed-Jorgensen og Trolle: Var den ulovlige host af
Roundupforgiftet korn i august 97, der skabte krisen imellem
Trolle og Koed-Jorgensen? Det afviser Trolle, uden dog at virke
overbevisende. Jeg spørger herefter om krisen opstod fordi
Trolle gik imod at der blev hldt mere kunstgødning pa markerne
i foráret 1996 som Koed-Jørgsensen sagde at der skulle efter
markbesigtigelsen i maj 96? Afvises ogsà af Trolle. Skyldtes
krisen, at Trolle ogsá i den efterfølgende sson forsøgte at
ngte at bruge mere kunstgødning?
Trolle modificerer sin udtalelse fra d.11/12-97 til at han i 96
ikke kom mere. kunstgødning pa markerne pa grundlag af den
omtalte markvandring i maj.
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Fakta out landbrugsdrif ten primrt pa den 110 tønder land store
mark umiddelbart nord for SOtorup sø (ved Toruphus), 1996, 97 &
98:
1996:
Den foregàende afgrøde, grsfrø, blev høstet d.22 til og med
26/7-96. Pa fire dage fra d.15-18/9 pløjedes og tilsàedes den
110 tønder land store mark omkring Toruphus. 30/9 noteredes de
første hvedespirer. Den 1 3/10 sprøjtedes hveden.

1997:
Den 6. el. 7. marts blev hveden v. Toruphus kunstgødet for
første gang. Og allerede d.18/3 kunstgødedes for 2. gang (Der
blev kunstgødet hele 2 gange inden vinteren var forbi; d.19/3
sneede det eksempelvis. Sneen lâ efterfølgende i et 5 cm. tykt
lag)
Ca. d.9. april kunstgødedes hvedemarken ved Toruphus for 3.
gang i Ar. Og igen d.15/4.
Den 23. maj sprøjtedes "Toruphusmarken". Den 25/3 sprøjtedes
hvedemarken syd for Søtorup Sø (igen pa en søndag).
Den 30. maj kunstgødedes Toruphusmarken mindst for 5. gang
siden marts.
Den 11. juni sprøjtedes der overalt pa markerne rundt am
Søtorup Sø. Den 13. maj sprøjtedes der igen pa marken syd for
Søtorup Sø.
Toruphusmarken blev sprøjtet hele 2 gange d.30. juni. Dagen
efter, d.1/7, bemrkedes en srlig stark stank af pesticider
omkring Toruphus. 4. juli sprøjtedes marken syd for Søtorup Sø.
Den 9. august sprøjtes marken syd for Søtorup Sø. Søndag d.10.
august sprøjtedes Toruphusmarken (ligesom Gisselfelds øvrige
ca.1.000 hektar kornmarker med Roundup umiddelbar inden host),
formentlig dog kun i een sprøjtebredde markkanten rundt (den
samme begrnsede sprøjtning sandsynligvis ogs. udført syd for
Søtorup Sø d.9/8)
Den 28/8 pàbegyndtes mejetrksningen af den store hvedemark v.
Toruphus (4 mejetrskere i sving) . Halvdelen af marken kiaredes
pa 1. høstdag. Den 29/8 høstedes nsten hele sidste halvdel fra
kl.03 til 09 hvor det begyndte at regne vedholdende. Den
østligste del af marken blev først høstet sidste dag i august
hvor det var blevet rimelig tort igen efter ca.25 millimeter
regn d.29/8.
Den 1. og 2. september pløjedes og tilsàedes marken syd for
Søtorup Sø. Den 2. og 3/9 harvedes den 110 tønder land store
mark omkring Toruphus og fra d.7--10/9 pløjedes og tilsáedes
denne mark (ligeledes igen) med hvede.

1998:
Nøjagtig pa Arets første forársdag - d.1. marts - kørtes den
store sprøjtemaskine frem foran Gisselfelds landbrugsbygninger,
men vinterens tilbagevenden umiddelbart efter - delvist belt
frem til begyndelsen af april - sendte giftsprøjteriet tilbage
I garage. Jeg sá første gang d.24/4 den store sprøjtemaskine i
sving. Denne dag i vinterrugmarken lige øst for Edelesminde.
Omkring d.17/4 blev &rtemarken øst for Søtorup Sø udsat for en
eller anden form for jordbehandling; muligvis var der tale
omsáning pga. ret volsom soil erosion i marken i begyndelsen af
april sam følge af kraftigt regn- og snevejr (Se fotos) . Marken
nordvest for Samsøhuset - vestnordvest for Søtorup Sø - blev i
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samme periode harvet, samt formentlig tilsàet - med aarter. De
andre marker rundt am Søtorup Sø blev allerede i september 97
tilsáet med vinterhvede, ligesom âret for.
D.20/3 kunstgødedes vinterhvedemarken syd for Søtorup Sø. Dagen
efter blev Toruphusmarken kunstgødet.
D.25/4 blev Toruphusmarken igen kunstgødet (Jeg bemrkede dog,
at kunstgødningen til en forandring var helt hvid, hvilket
skabte lidt tvivl am hvorvidt det var kalk fremfor
kunstgødning) . Den 30/4 sprøjtedes hele Toruphusmarken i lang
tid og meget grundigt. Der stank af gift hele dagen og nste
dag med. 8 knopsvaner, der i det meste af april dagligt var
fløjet frem og tilbage mellem Søtorup Sø og vinterhvedemarken
lige nord for søen for at grsse, blev jaget bort af
sprøjtemaskinen. Dagen efter sprøjteriet kom op til fire svaner
tilbage, men de fløj hurtigt retur til søen efter at have smagt
det sprøjtede korn. Efter en màneds daglige fourageringer
ophørte svanerne med at spise af kornet ved Toruphus d.l. maj
og ss efterfølgende aidrig igen.
Den 1/5 sprøjtedes vinterhveden syd for Søtorup Sø og dagen
efter kunstgødedes samme mark.
D.16/5, og muligvis ogsá dagen efter, sprøjtedes Toruphusmarken
- igen stank det meget af gift. D.19/5 sprøjtedes marken syd
for Søtorup Sø, hvilket kunne lugtes helt ovre pa den anden
side af Søtorup Sø! Den 23. maj sprøjtedes aartemarken øst for
Søtorup Sø.
Den 2. og/eller 3/6 blev begge hvedemarker rundt am Søtorup Sø
kunstgødet.
Den 11/6 blev al hvede rundt am Søtorup Sø sprøjtet, endda
muligvis to gange.
D.25/6 sprøjtedes Toruphusmarken atter.
Om flatten mellem d.9 og 10/8 sprøjtedes den nsten modne
hvedemark syd for Søtorup Sø og det meste af eftermiddagen
d.10. august sprøjtedes Toruphushvedemarken.
Totaloversigt (hvedemarken nord for Søtorup (Toruphusmarken))
1996: Sprøjtet mindst 1 gang.
1997: Sprøjtet mindst 5 gange samt kunstgødet mindst 5 gange.
1998: Sprøjtet mindst 5-6 gange samt kunstgødet mindst 3 gange.
De øvrige hvedemarker rundt am Søtorup Sø utvivlsomt udsat for
samme behandling som Toruphusmarken med nogle f dages
forskydelse, hvilket ogsá delvis fremgár af den detaijerede
oversigt over sprøjtning og gødning ovenfor.
Scm noget nyt konstateredes sprøjtning om natten lige for
høsten i 1998. Sàledes sprøjtedes den stare hvedemark syd for
Søtorup Sø natten mellem d.9 & 10/8.
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Observationer i forbindelse med kornhsten
august 1997:

pa

Gisselfeld i

Ifølge Danneskiold-Samsøe d.7/8 blev der netop flu sprøjtet i
nsten høstmodne kornmarker. I den store hybridrugmark mellem
Bulbrohus og Vester Egede (øst for Gisselfeldvej) var der
blevet sprøjtet i gàr, d.6/8. I dag (d.7/8) blev der sprøjtet
ved Doktorhus.
Netop torsdag d.7. august cyklede jeg sammen med min far, Knud
Petersen, og min son, Lukas, forbi Bulbrohus og bemrkede, at
alle marker deromkring var uhøstede.
Fredag d.8/8 ringede Danneskiold-Samsøe og oplyste oprørt, at
der fortsat blev sprøjtet, bl.a. ved Edelesminde, og at den
netop sprøjtede hybridrugmark ved Bulbrohus flu var blevet
høstet - kun to dage efter den var blevet sprøjtet.
Fredag d.8/8 cyklede George Dekermendjian 10 gange forbi
Bulbrohus (trning til langdistariceløb weekenden 17/18 august)
og iagttog, at marken fra Bulbrohus og mod Vester Egede (øst
for landevejen) blev høstet.
Lørdag d.9/8 ringede Danneskiold- Sams øe og oplyste, at han
havde set sprøjtetraktoren køre over i laden (ved siden af
slottet) . D-S var sikker pa at den skulle tanke gift op.
Jeg cyklede ud for at kigge efter sprøjtevognen ved 14-tiden
(d.9/8) . Jeg konstaterede indledningsvis, at marken sydsydøst
for Bulbrohus var høstet. To eller flere mejetrskere var denne
dag igang i den store mark umiddelbart øst for Vester Egede og
nord for Nstved-Rønnede landevejen.
Ved Hesedegârd stødte jeg Ca. kl.14.30 pa Gisselfelds
sprøjtevogn, der var igang med at sprøjte hvedemarken lige nord
for Hesedegárd. Idet jeg fotograferede den rode traktor med den
store sprøjtevogn efter standsede føreren traktoren og ringede
op pa sin mobiltelefon. Efter et halvt minuts tid stod han ud
af traktoreri og ràbte "Er du ikke snart trt af at fotografere
den her traktor!?" Traktorføreren gik gennem marken og md
Vaverhuset eller nabohuset. Da han ikke kom tilbage efter ca.10
minutter cyklede jeg hjem til Toruphus v. Søtorup Sø.
Ca. ki. 15.30 hørte jeg hjemmefra, at en traktor arbejdede i
marken syd for Søtorup Sø. Jeg cyklede derover og fandt
traktorføreren igang med at sprøjte hvedemarken her. Ki. Ca.
16.15 interviewede jeg ham, der, spurgt om hvad det var han
sprøjtede med svarede "Vand.., for at forhindre, at kornet
modner for hurtigt".
"Er det kun vand?", spurgte jeg. "Nsten", svarede
traktorføreren, der dog ikke ville ud med hvad der - udover
vand - blev sprøjtet pa kornet. "Sødxa1k er det ikke, det kan
du da Se", bemrkede han, smkkede døren og ringede op pa sin
mobiltelefon (som sdvan1ig) . Jeg kunne tydeligt lugte, at der
blev sprøjtet med gift. Det kunne jeg, plus min kreste, Anna
Adhémar, ogsá meget tydeligt lugte da den samme traktorfører
den efterfølgende dag, søndag d.10/8, kl.8.15, sprøjtede rundt
om vores hus, Toruphus. Da jeg fotograferede sprøjteriet,
stoppede traktorføreren (som sdvanlig) sprøjtevognen og
ringede pa sin mobiltelefon. Han holdt stille midt i marken i
ca.10 minutter. Kørte derefter sprøjtende rundt om Toruphus mod
øst langs Søtorupvej. Vi sá ikke om han kørte over Søtorupvej
og ogsá sprøjtede hvedemarken øst for Søtorupvej (hvad dog
meget naturligt kan vre sket allerede d.9/8 i forbindelse
sprøjtningen syd for Søtorup Sø)
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Mandag d.11/8: Intet set/hørt omkring Toruphus.
Tirsdag d.12/8: Anna Adhémar s hvedemarken nord for
Louisenlundvej blive sprøjtet ca.kl.13. Jeg sá senere pa dagen
hvedemarken syd for Søbkken blive sprøjtet. K1.15 tog jeg i
øvrigt en kornprøve af den nysprøjtede hvedemark ved vores hus.
Frøs en prove. Hang en anden til tørre. Tre vidner overvrede
prøvetagningen.
Marken mellem Søbkken og Louisenlundvejen høstet søndag
d.17/8. Dagen for, eller fredag d.15/8, høstedes ligeledes
hvedemarken øst for Søtorup Sø.
Ca.d.14/8 høstedes den store rugmark mellem Bràby og Hesede
Skov. (Nabomarken - hvede - øst for sás blive sprøjtet d.9/8)
Mandag d.18/8 checkede jeg de marker jeg tidligere pa máneden
s: blive sprøjtet og fandt dem alle uhøstede. Det gjorde jeg
ogsà dagen efter, d.19/8, og fandt heller ikke denne dag marker
høstet som jeg tidligere havde set blive sprøjtet. Høstet siden
d.18/8 var marken mellem Hesedegàrd og Susáen (Gisselfeldvej)
samt hvedemarken mellem Susàen og Gisselfelds landbrugslader
ved Slothusvej.
Den 20/8 konstaterede jeg at mindst to mejetrskere høstede
hvedemarken syd for Søtorup Sø. De var fortsat igang kl.22.30.
(Denne mark blev sprøjtet for 11 dage siden) . Ogsà hele den
følgende dag - d.21/8 - høstedes marken syd for Søtorup Sø.
Den 27/8 konstateredes den store hvedernark mellem Slotshusvej
og Søbkken høstet. (Sket 26/8 - 14 dage efter sprøjtning)
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Interviews i forbinde].se med ulovlig host af
forgiftet korn ± august 1997:
Landbrugsinspektør Peter Trolle d.11/12-97:
Jeg: "Danneskiold-Samsøe siger at han i august sâ at der blev
sprøjtet kornmarker, en hybridbygmark, 2-3 dage for den blev
høstet?"
T: "Ja, jeg har ogsà hørt om det."
Jeg: "Hvad er din kommentar til det?"
T: Det har jeg ingen kommentarer til, for vi dyrker ikke noget
der hedder hybridbyg og.."
Jeg: "Hybridrug (mente jeg) .11
T: "Ja men det har intet pa sig at vi har sprøjtet hybridrug 3
dage for det er høstet."
Jeg: "I har overholdt de g.ldende regler pa alle marker, det
kan du garantere; er det rigtigt forstáet?"
T: "Nej, jeg sidder ikke og garanterer noget her. Nu har jeg
heller ikke vor sprøjtejournal lige her foran mig, men har hørt
de der.. han har vre.t frenime med de der ting. Det undrer mig i
øvrigt en smule at han var sà observant - det plejer han ikke
at vre."
Land.brugsinspektør Peter Trolle onsdag d.17/12-97:
Spurgt om lokale beboeres (med fleres) bekymring over den
intensiverede landbrugsdrift svarer Peter Trolle: "Forestiller
man sig, at de love og regler, der glder for brug af
kemikalier og gødning, er rimelige, sa er der bestemt ikke
grund til bekyrnring over hvordan vi gør tingene."
Landbrugskonsulent Torben Moller d.18/12-97:
Jeg: "Fra Danneskiold-Samsøe og hans advokat siges det, at
Gisselfeld i sommer sprøjtede ulovligt. Hvad siger du til sdan
en pástand?"
M: "Jeg star uforstàende overfor det. Jeg mener ikke der er
sprøjtet ulovligt efter det jeg ved."
Jeg: "Du er jo konsulent for Gisselfelds landbrug, hvor meget
er du inddraget i den daglige forvaltning?"
M: "Jeg har kun med inspektør Trolle at gore og tjekker hvad
han gør og diskuterer de forskellige ting med ham."
Jeg: "OK, s du kan sádan set ikke rigtig be- eller afkrfte
sprøj tepástanden?"
M: "Nej, jeg kan sádan set ikke sige andet, end hvis der er
tale om ulovlig sprøjtning, sá er det ihvertfald noget jeg ikke
ved noget om, og sà mener jeg - det sagde jeg til bestyrelsen
forleden - at s ma man lade Plantedirektoratet se pa det."
Jeg: "Du udarbejdede jo en rapport i sommer pa opfordring fra
bestyrelsen, hvor du undersøgte sagen..
M: "Ja, da undersøgte jeg det."
Jeg: "Dér lavede du en skriftelig rapport?"
M: "Ja, det tror jeg nok, jeg gjorde. Det mener jeg, jag
gjorde, ja."
Jeg: "Jeg var sâmnd bare nysgerrig efter at se rapporten eller
høre konklusionen..
M: "Jeg kan ihvertfald sige, at konklusionen af det jeg
undersøgte, det var, at jeg ikke kunne finde andet, end at der

-75-

var taget.. hvad var det nu, jo, der var høstet ulovligt, men
der var ikke sprøjtet ulovligt.
Jeg: "Det kunne du konstatere, eller hvad!?"
M: "Ja, men, der var s sket det, at der var høstet et mindre
areal, der retligt skuile have stáet iidt 1ngere. Og det er s
lagt for sig selv. Sâ der ligger noget korn pa Gisseifeid, som
er høstet for tidligt, og det er opbevaret for sig selv og det
har.. jeg ved ikke om det er solgt, men det er ihvertfaid lagt
sdan, at firmaet ved besked om det. Og det skal sandsyniigvis
bruges til kornfyring. Det var ikke brødkorn jo.
Jeg: "Hvad var det for noget korn?
M: "Det var triticale."
Jeg: "Er det det der hedder hybridrug?"
M: "Nej, triticale er en krydsning af hvede og rug, og man kan
bruge det til foder og kornafbrnding."
Jeg: "Det vii sige, at Danneskioid-Samsøe havde ret i at der
var en mark der blev sprøjtet og høstet for tidiigt."
M: "Det ma vre det, han har fat i, at der er et areal der ikke
er gáet 10.. . der skal gà 10 dage døgn, og da har Troile alts
lavet et nuinmer, men til hans undskyidning har han lagt det for
sig selv. Han var ude at sprøjte nogie iavninger og
forpløjninger og sádan noget, der var kvik I og sá for at fá
hele marken høstet, sà han kunne komme over i brødkornet, s
var han ude og tage det her."
Jeg: "Hvor meget drejer det sig om?"
M: "Ah, jeg ved ikke. . . det drejer sig om 4-500 tønder. Sà det
er 10 ikke noget stort i forhold til det hele. Og det ligger
for sig selv, det har jeg tjekket."
Jeg: "Og det var sádan set dét, der biev konklusionen pa din
rapport du I sin tid lavede?"
M: "Ja, sadan I store trk. Jeg mener ikke, der er lavet noget
ulovligt pa den made. Trolie hat sádan set fet en hue en
over nsen. Men han har ikke lavet noget ulovligt helier, for
han har lagt det for sig selv, men han gjorde det for at fà
marken ryddet."
Jeg: "Han var (aitsà) godt kiar over at han (høstede
ulovligt) ?"
M: "Han var godt kiar over det! (ja) .
Jeg: "Men han yule sà 1gge det til side sà. ."
M: "Han har lagt det til side, s at det kan bruges. . men det
er jo mere for at fá mejetrskerne renset, inden han skuile.
for det var ikke brødkorn 10, og sá skulie han over i
brødkornet bagefter... S jeg føier mig ret overbevist om at
der ikke er foregáet noget ulovligt - efter det jeg hat
undersøgt. Men det undrer mig nemlig hvordan det kommer frem,
at der skulle have vret lavet noget ulovligt, for det rammer
jo mig inddirekte. Ihverfald mener jeg, at man kunne lade
Plantetilsynet higesom tjekke det. For enhver, der køre ud med
sprøjter og gødning er forpiigtet til at notere alt hvad man
gør og det skal ligge nøjagtige.... der ligger jo nøjagtige
rapporter for alt; hvornàr det er gjort, med hvad det er
gjort."
Jeg: "Danneskiold-Samsøe siger, at det er noget nyt, at der
buyer sprøjtet pa Gisseifeld lige inden host. Er det rigtigt?"
M: "Det er det desvrre ikke. Altsà Danmneskiold-Samsøe véd
desvrre ikke alt hvad der er sket igennem árene. Fordi Trolle
har 10 kørt det der som man driver et gods i dag. Sa det er
ikke heit rigtigt. Men det kan godt vre, at der er sprøjtet et
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større areal; der var kornmet temxaelig meget kvik."
Jeg: "Det var Round Up der blev sprøjtet med, ikke?"
M: "Det var Round Up, ja. Der blev sprøjtet ikke pa det hele,
men pa det meste. Pa al hveden og rugen blev der sprøjtet Round
Up
(Bernrkning: Mig bekendt dyrkede Gisselfeid ikke andet end
hvede og rug i 1997! Under aile omstndigheder taler vi om en
brøkdei af det samlede markareal uden rug eller hvede.
Torben Moller driver i øvrigt sig selv ud i mindst et par
direkte selvmodsigelse, nemlig der hvor han først fastsiar, at
der intet ulovligt er sket, for dernst at nuancere, at der
ikke er sprøjtet ulovligt, men høstet ulovligt, for sà til
sidst at undre sig over pâstanden om at der skulle vre sket
noget ulovligt!)
Bestyr@lsesmedlem Kjeld Hillingsø d.18/12-97:
Jeg: "Danneskiold-Samsøe har oplyst, at han i august
orienterede bestyrels'en om et kornsprøjtningsproblem han havde
konstateret."
H: "Ja, det gjorde han, men først da forholdet revnede; NEJ,
det var revnet pa det tidspunkt.. Ja, det er rigtigt, han
bragte det op pa et bestyreisesmøde."
Jeg: "OK, og landbrugskonsuient Torben Moller orienterede s
bestyrelsen om hvad der var sket - han lavede en rapport."
H: "Ja"
Jeg: "Den rapport siger Danneskioid-Samsøe at han aidrig har
set. Hvordan kan det vre?"
H: "Den ligger ved Civiiretsdirektoratet. Der skete jo det med
Danneskiold-Samsøe, at han jo p et tidspunkt, da uenigheden
lige var begyndt, gik han til Ekstra Bladet og gay Ekstra
Biadet en lang rkke interne oplysninger. Og det er jo ifølge
de regier, der g1der for bestyreisesarbejde forbudt - at
refere fra bestyreisesmøder; der er en lang rkke ting man
normalt ikke slipper ud til offentligheden. Men det gjorde
Danneskiold-Samsøe. Sa foriangte vi, at han ikke gjorde det
igen. Men det yule han ikke. Han sagde, at han matte sige hvad
han yule, hvad der jo ikke er korrekt. Derfor vii bestyrelsen
ikke udlevere disse ting, men det er blevet os palagt af
Civiiretsdirektoratet d.12/12-97 og dokumenterne er overbragt
dire ktoratet."
Jeg: "Følte I ikke en srlig forpligtelse i og med at
Danneskiold-Samsøe reagerede overfor denne feji i
landbrugsdriften?"
H: "Han har ogsa fet en mundtlig orientering."
Jeg: "Det siger han at han ikke har."
H: "Det passer ikke."
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Sydøstsjcellands største sø - Setorup Sø - har i de senere âr vceretplaget aftiltagende
forurening skab af blandt andet den intensive landbrugsdrfl omkring soen.
Den cirka 30 meter dybe so, derforhen var en yndet badeso, har ingen tillob, undtagenfra
Gisselfelds cirka 150 hektar - veldrcenede - marker rundt om. Pa ostsiden skrâner terrcenet
ret meget, og i april i âr registreredes cirka 20 jorderosionskanaler, hvor igennem store
mcengderfosforholdigt overfladevandfra de meget kunstgodede marker lob direkte lid 1 soen.
Sotorup So, der allerede er EF_fuglebesicyttelseslokalitet, fik tidligere pa àret ogsà status af
sàkaldt "habitat-lokalitet ", en scerligfornem klass/icering Miljoministeriet har givet 1 all
cirka 200 af de aller mest bevaringsvcerdige og specielle naturomrâder I Danmark,
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Tii Haslev koinmune,
Teknisk Forvaitning,
Agenda 21-sekretariatet
12. august 1997
Kre 1,,.sere.
Mit brev om ubredygtig landbrugsdrift bl.a. omkring Søtorup
Sø, afleveret pa Teknisk Forvaitning d.23. juli, er endnu ikke
kornxnet Agenda 21-sekretariatet i hnde og jeg skal hermed rykke
for at det sker snarest muligt.
Mit brev her henvender sig denne gang ogsà til koinmunen sàvel
som Agenda 21-sekretariatet:
Jeg vii opfordre kommunen til at engagerer sig i genopretningen
af Søtorup Søs gamle badested, da et sàdan projekt pa
mangfoldig made vii gavne bade mennesker og miljø.
Fra 1930'erne af og frem til privatbilisme slog igennem og
byens friluftsbad blev bygget var Søtorup Sø haslevitternes
foretrukne badested. Siden 19601 serne er stedet forfaidet,
trods enkelte lokales standhaftige forsøg pa - for egen regning
og risiko - at fjerne glasskâr og andet affald saint bremse
bumseelementers hrgen.
I de aller seneste àr har jeg noteret en voksende - positiv interesse for stedet. Under hedebølgen i weekenden iagttog jeg
sàiedes det højeste antal badegster jeg nogensinde har set;
ca.30, deraf endda flere udLndinge. Siden juni har der stort
set dagligt vret badegster I søen.
Bortset fra den bekiagelige kendsgerning, at Søtorup Søs
vandkvalitet er dalet drastisk primrt her ± 901 erne, er de
øvrige forhold ideeile, men for at det igen kan blive
virkelighed med et naturskønt søbad man fra Haslev nemt kan nâ
ud til pa cykel (og derved spare miijøet for biiismens voksende
forurening) skal der gennemføres nogle fá forbedringer pa
stedet. Jeg mener ± øvrigt, at projektet bør vre realiseret
inde nste badesson.
Indledningsvis skal Gissefeld, kommune og amt (saint evt. ogsà
EU da omràdet er EF-fugieiokalitet) seivfølgelig godkende
projektet. Pa lidt 1ngere sigt ma dette àrs ekstremt intensive
og ubredygtige landbrugsdrift omkring søen gores
bredygtig/økologisk. (Eksempelvis biev hvedemarkerne rundtom
søen her i weekenden sprøjtet, hvilket er mindst 5. gang i ar!)
Der er brug for at finde finansiering til forbedringerne pa
badestedet, hvilket dog ikke burde vre problematisk, da det
primrt begrnser sig til: Etabiering af en solid og permanent
badebro, evt. beskedne omkldnings- og toilet faciliteter,
grundig oprensning af stranden for giasskàr og andet affald,
der er smidt ± søen gennem ârene saint opstning af
orienteringsplancher, som ogsá bør fortlle om søens fuglelIv
og naturinteresserne ± aimindelighed i EF-lokalitet nr.iOi.
Lad mig til sidst lige fremhve, at det ogsâ af hensyn til
naturen er detaltafgørende vigtigt at projektet frihoides for
kornrnercialismens og forbrugerisrnens forbandelser.
Jeg vii ± Agenda 21-sammenhng gá videre med ideen her i to
lokale Agenda 21-grupper, der er ved at blive dannet. Jeg vii
dog indledningsvis vre taknernmelig for at høre om kommunens
bemrkninger til projekt-ideen samt hvad kornmunen kan tilbyde
arbejdsmssigt og økonomisk.
Med venhig hilsen

Jesper Petersen
Søtorupvej 5 A
4690 Haslev
TIf. 53 82 64 70
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TELEFAX 5631 73 92
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27. august 1997

J. NR.

D7.1

TEKNISK FORVALTN INC
Miljo & Forsyning
JB

Vedr.: Sotorup So

Ved skrivelser af 22. juli 1997 og 12. august 1997 opfordrer De kommunen til at opstille krav til
Gisselfeld Kiosters drift af landbrugsarealeme, herunder de arealer der grnser op til Sotorup So.
Dc onsker, at den intensive landbrugsdrift, der i dag praktiseres afloses af en okologisk driftsform.
Endvidere foreslâr De en genetablering af de badesteder, der tidligere liar vret ved Sotorup so.

Forbruget af kunstgodning kontrolleres af Plantedirektoratet ved vurdering af indkobte mngder,
arealstorrelser m.v.
For sâ vidt angâr pesticidanvendelse er kommunens indflydelse begrnset til tilsyn med overholdelse
af bestemmelser om sprojtecertifikater.
Haslev kommune liar ingen 1ovmssig mulighed for at opstille krav til Gisselfeld Kloster om at drive
godsets jorder okologisk - uden anvendelse afpesticider og kunstgodning.
Set i relation til de nvnte arealstorrelser synes et gedningsfobrug pa 25 - 100 tons ikke at vare
uforho1dsmssigt stort.
For sávidt angâr sprojtning af arealerne er det mngden af aktivt stof, der er afgorende for
rniljobelastningen - og ikke antallet afbehandlinger.
Det er i - visse tilflde - muligt at reducere pesticidforbruget ved at sprojte flere gange med en lay
dosering.
Sotorup So er i Vestsj 11ands Amts Soplanudlagt sorn "Srligtnaturvidenskabe1igt
interesseomrâde."

Korrespondance bedes stilet til forvaitningen som anfert ovenfor, og ikke til enkeltpersoner.
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Denne mâ1stning anvendes for søer:
- der bar betydning for naturvidenskabeliforskning
- der er upávirket af menneskelige aktiviteter
- med et sr1igt vrdifu1dt dyre - hvor der forekommer sjldne dyre- ogplantearter
-hvor man ønskeratbevare srIige geologiske, hydrologiske, kulturhistoriske eller landskabelige
vrdier.
I følge bemrkninger i Søplanen skal seer med nvnte mâ1stning i videst muligt omfang friholdes
for kulturpâvirkning.
Dog kan aktiviteter, der ikke er til hindring for at seen kan opfylde sin mã1stning, tillades.
Da seen ejes af Gisselfeld Kloster forudstter en eventuel anvendelse til badeformâl, at der kan opnâs
enighed med kiostret om dette - ligesom en godkendelse af Vestsjzelland Amt er en forudsetning.
syning rettet henvendelse til Gisselfeld Kloster
Efter Deres henvendelser har vi fraMilje &
angâende eventuel etablering af de badested ved SotorupSø.
Gisselfeld Kloster har den 25. august 1997 klart tilkendegivet, at man fra Klostretssideikkeensker
ba4ping iSøtorupSø.
Til Deres bemrkninger om henkastning af affald kan vi oplyse, at kommunen har en aftale med
renovationsfirmaet Mortalin om afhentning af affald fra det opsatte renovationsstativ
Vi bar derfor indskrpet, at det aftalte arbejde skal udferes.
Det affald der er henkastet i skovomrâdet ved seen er principielt kommunen uvedkommende - men er
dog tjernet kommunens vejvsen.
Fra Milje & Forsyning vii vi holde omrâdet under observation og - sâfremt der igen henkastes affald drefte mulige lesninger med Gisselfeld Kloster.

11
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c.c Agenda 21 - sekretariatet
Form. f. Tekn. Udv. Carl Jergen Nielsen
2
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Til Piantedirektoratet
Skovbrynet 20
2800 Lyngby
3/9-97
Kre 1ser.
Under henvisning tii by am affentiighed i farvaitningen skal
jeg hermed bede am at fa
* udieveret føigende fra
Piantedirektoratet:
Gisseifelds og Bregentveds gødnings- ag sprøjtedata for
ssanerne 1994/95, 1995/96 ag 1996/97. Da taliene vedr. sidste
ssan farmentiig ikke er indsendt tii Piantedirektaratet endnu,
skal jeg bede am at fá disse sâ snart sam muiigt.
Jeg vii i øvrigt gerne have apiyst hvarnâr man farventer at
kunne udievere gødnings- ag sprøjtedata for 1996/97.
Endelig skal jeg bede am at fã apiyst am Piantedirektaratet
averfar Bregentved agGisseifeid indtii flu har faretaget nagen
farm for kantral ag am der for 1996/97-ssanens vedkarnmende samt den kainmende (1997/98) - vii ske kantrai af de págidende
starlandbrug.

Med veniig hilsen

Journalist

Pe

Jesper Petersen
Søtorupvej 5 A
4690 Haslev
TIf. 53 82 64 70
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Plantedirektoratet

Jesper Petersen
Søtorupvej 5 A
4690 Haslev

Den 16. september 1997
J.nr.: PD 1996-4215-1
bet
-smp

Anmodning om aktindsigt
Plantedirektoratet har den 4. september 1997 modtaget Deres brev, hvori De anmoder
om aktindsigt i gedningsplanerne- og regnskabeme samt sprøjtedata for perioden 1994
ti! 1997 samt eventuelle kontroirapporter vedrørende bedrifterne Gisselfeld og Bregentved.
Vedlagt er to nøgletalsskemaer der er indsendt fra Gisselfeld Kloster Landbrug for penoderne 1993/94 og 1994/95, samt et indsendt nøgletalsskema fra Turebyhoim Gods
(Bregentved) for perioden 1994/95.
De to bedrifter har indtii flu ikke vret udvalgt til fS'siks kontrol, og Plantedirektoratet
har ikke flere data pa de to bedrifter.
Plantedirektoratet kan ikke oplyse Dem om godningsregnskaberne 1996/97, da der endflu ikke er truffet beslutning om hviike bedrifter der skal indsende deres gødningsregnskaber for denne periode. Denne beslutning vii blive truffet i løbet afefterâret. De bedrifter der buyer udvalgt til at indsende gødningsregnskaber vii skulle gore dette senest
den 31. marts 1998.
Af hensyn til Plantedirektoratets kontroistrategi kan direktoratet ikke oplyse om bedrifterne i den kommende tid er udtrukket til fisiks kontrol.
Plantedirektoratet bekiager den sene besvarelse af Deres anmodning.

Med venlig hilsen

Lisbeth Ott-Ebbesen

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20
DK-2800 Lyngby

Tel: (+45)45 96 66 00
Fax: (+45)45 96 66 10

X.400: C DK; A DK 400
P = PLANTEDIR; S PLANTEDIR
E-mail: plantedir@plantedir.dk
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Til Plantedirektoratet
att. Peter Greifenstein
Skovbrynet 20
2800 Lyngby
Søtorup d.28/1-98.
Kre Peter Greifenstein.
Jvnfør vor samtale i december vedlagt her en kopi af en
artikel fra dagbladet B.T. om Gisselfelds overtrdelse af loven
vedr. sprøjtning og host af korn.
Jeg skal i den forbindelse venhigst bede am svar pa følgende
spørgsmál:
Var Plantedir.ektoratet allerede bekendt med denne sag, f.eks.
gennem pressen?
Far Plantedirektoratets viden am Gisselfelds lovbrud
konsekvenser for jeres tilsyn med Gisselfeld og i givet fald
hvilke?
Med venlig

n

Jesper Petersen
freelance journalist

Jesper Petersen
Søtorupvej 5 A
4690 Haslev
264'fO
Ttf.
2_.
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Plantedirektoratet

Journalist Jesper Petersen
Søtorupvej 5 A
4690 Haslev

Den 16. februar 1998
J.nr.: 1996-4215-1
TN-SMP

Regler vedr. sprojtning og host af korn
Ved brev af 28. januar 1998 har De til Plantedirektoratet fremsendt kopi af en artikel af 23.
december 1997 fra dagbladet B.T. vedr. host af giftigt korn pa Gisselfeld Gods. I denne anledning
har De forespurgt Plantedirektoratet om, hvorvidt direktoratet forud for artikiens fremkomst var
bekendt med sagen og om sagen i givet fald far konsekvenser for direktoratets tilsyn med
Gisselfeld Gods.
I denne anledning kan Plantedirektoratet oplyse, at direktoratet i henhold til § 1, stk. 1, i
bekendtgørelse nr. 492 af 7. juni 1994 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget
ferer tilsyn med, at ej ere og brugere afj ordbrugsbedrifter fører journal over deres anvendelse af de
plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgerelse om bekmpelsesmidler,jf. § 1, stk. 2.
Af bekendtgorelsens § 5 fremgár, at Plantedirektoratet ligeledes foretager eftersyn af udstyr, der
anvendes til at udbringe plantebeskyttelsesmidler.
Reglerne om, hvilke afgrøder sprøjtemidler ma anvendes til, afstand til vandboringer, vandløb og
søer samt lngde afperiode mellern sidste anvendelse af et givent sprøjtemiddel og heist af
afgrode, henherer derimod under Miljøstyrelsens kemikaliekontrol.
Plantedirektoratet har ikke vret bekendt med den pâg1dende sag. Sagen vii ikke fâ
konsekvenser for direktoratets tilsyn med Gisselfeld Gods, idet direktoratet som nvnt ovenfor
udelukkende feirer tilsyn med reglerne om spreijtejoumaler og eftersyn af spreijteudstyr.

Med venlig hilsen
--f- 7
I
(I
_v__

Torben Neirring

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20
DK-2800 Lyngby

Tel: (+45)45966600
Fax: (+45)45 96 66 10

X.400: C = DK; A = DK 400
P = PLANTEDIR; S = PLANTEDIR
E-mail: plantedir@plantedir.dk
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Til fødevareminister Henrik Dam Kristensen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Skovbrynet 20
2800 Lyngby

Søtorup d.14/10-98

Kre fødevareminister.
I forbindelse med udarbejdelsen af en artikier om ulovlig host
af Roundupforgiftet korn pa Gisselfeld pa Sydsjlland drøftede
jeg med Plantedirektoratet direktoratets arbejdsprocedurer
omkring gødnings- og pesticidregnskaber. Spurgt om proceduren
for ekstra kontrol udtalte Plantedirektoratets Peter
Greifenstein i. december 1997, at direktoratet for eksempel
yule udvige en ejendom til ekstra kontrol I fald direktoratet
fik kendskab til at der var sket lovbrud pa ejendommen. Spurgt
om en avisartikel, der oplyste om ulovlig sprøjtning pa en
ejendom, yule fa
' direktoratet til at igangstte ekstra kontrol
svarede Peter Greifenstein kiart bekrftende.
I januar 1998 fremsendte jeg den artikel jeg i december skrev
om Gisseifelds lovovertrdeiser i forbindelse med
Roundupsprøjtning og modtog - til min store forundring - i
februar et brev fra Plantedirektoratet, underskrevet Torben
Nørring (Se kopi), hvori det meddeles, at der pa baggrund af
den págaldende sag pa Gisselfeld, ikke vii blive tale om ekstra
kontrol af sprøjtejournaler m.m.
Plantedirektoratets brev, v. Torben Nørrings, star i diametral
modstning til Peter Greifensteins udtalelser to mãneder
forinden. Mit sprøgsmál er nu: Hvem af de to ansatte i
Plantedirektoratet reprsenterer direktoratets og rninisteriets
hoidning?

Med venlig hilsen

freelance journalist

Jesper Petersen
Søtorupvej 5 A
4690 Haslev
T1f,,.3-9T64 70

5 z_,
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Kobenhavn, den 10 DEC. 1998
J.nr.: 1998-1215-0017

Jesper Petersen
Setorupvej 5
4690 Haslev

Kre Jesper Petersen.
Tak for dit brev af 14. oktober 1998, hvori du fremfører det synspunkt, at to
udtalelser fra Plantedirektoratet strider mod hinanden, dels en telefonisk besked i december 1997 og dels I Plantedirektoratets brev af 16. februar 1998. Anledningen var sprøjtning pd godset Gisselfeld.
Plantedirektoratet har bekrftet, at det af en telefonsamtale 1 december 1997
fremgik, at ivrksttelse af ekstra kontrol p Gisselfeld Gods kunne komme pA
tale, sAfremt der - f.eks. gennem en avisartikel - fremkom formodning om, at
der var sket overtrde1se pa* ejendommen af de regler, som Plantedirektoratet
administrerer.
I brevet fra Plantedirektoratet af 16. februar 1998 gores der opmrksom pA, at
avisartikien modtaget i Plantedirektoratet 1 januar 1998 om ulovlig sprøjtning
pA Gisselfeld Gods drejer sig om Miljeministeriets regler, hvorfor det ikke gay
Plantedirektoratet anledning til ekstra kontrol.
Plantedirektoratet kan alene handle p eget omrAde, dvs. foretage eftersyn af
sprøjteudstyr og tilsyn med sprejtejournaier. Da avisartikien alene omtalte
overtrde1se af regler, der hører under Miijøstyrelsen og styrelsens kemikaliekontrol, kunne Plantedirektoratet ikke agere 1 denne anledning pi anden mAde
end ved at sende avisartikien til Miljøstyrelsen.
Jeg ser derfor ikke modstrid meilem de oplysninger, du har fAet fra Plantedirektoratet telefonisk i december 1997 og i brev af 16. februar 1998. Jeg vii dog
bekiage, hvis sagen har givet dig anledning til usikkerhed om, hvorvidt
Holbergsgade 2
1057 Kobenhavn K

hf: 33 92 33 01
Fax: 33 14 50 42

Telex: 27 157 minag dk
Giro: 424 3021

X.400: C=DK;A=DK400;P=FVM;S=FVM

Internet: fvm@fvm.dk
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spørgsmâlet om anvendelse af sprøjtemidler pa den pâg1dende ejendom herer
under henholdsvis Plantedirektoratets eller Miljestyrelsens ressort.

Med venhig hilsen

Henrik Dam Kristensen
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E U-d I rektoratet

6. november 1998
Ref: AWS
J.nr.: 649-104-98
(bedes anført ved svar)

Jesper Petersen
Søtorupvej 5A
4690 Haslev

Aktindsigt i hektarstotteoplysninger vedr. Gisselfeld Kloster
Med henvisning til Deres brev af 3. november 1998 samt § 4 i Lov om offentlighed i
forveitningen, kan EU-direktoratet hermed oplyse, at Gisselfeld Kloster siden 1993 har
anmeldt følgende udtagne arealer:
1993 - 109,8 ha.
1994 106,94 ha.
1995 - 139,6 ha.
1996 145,3 ha.
-

-

1997 144,1 ha.
-

1998 144,0 ha.
-

Der er udbetalt hektarstøtte til Gisselfeld Kloster med beløbene:
1993- 1.113.991,45 kr.

1994 1.800.374,89 kr.
1995 2.063.641,20 kr.
1996 1.957.332,69 kr.
1997 2.446.445,02 kr.
-

-

-

-

Der er endnu ikke udbetalt hektarstøtte for høsten 1998.
Med venlig hilsen

u

bl&~

S-~

Anne Mette Wiis Skou

Danish Market Management
and Intervention Board

Kampmannsgade 3
DK-1780 Kobenhavn V
E-post: eud@eud.dk

Tel: +45 33 92 70 00
Fax: +45 33 92 69 48
Telex: 15 137

Alle henvendelser bedes
rettet til direktoratet og
kke til enkeltpersoner.
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Sjwldne ynglefugle massakreret af unodvendig slàning
Iforsommeren 1998 konstateredes i den braklagte Hovmose en rekordstorforekomst af den
meget sjceldne fugi, engsnarren. Denne agerhønsestore enugl, der ogsà pa global/ plan er
kategoriseret som truet, var endnu I begyndelsen afarhundredet en ret almindeligynglefugl I
Europa og Rusland, men en rcekke cendringer 1 landbrugsdrfien liar 1 det 20. ârhundrede
medjort en voidsom tilbagegang for ar/en. Isar tildligere hoslcet, efter introduktion af
kunstgodning i landbruget, samt mekanisk shining, bcerer skylden. Engsnarren vcelger nemlig
hellere at tiykke sig endflygte, hvis den forstyrres og derved klippes bade rugende og ikke
rugendefugle ofie ved slâning af enge nâr dette sker for mid/en af august.
Blandt andetpà grund af megen nedbor i april i aT og efterfolgende hoj vandstand 1 Susâen,
var ynglemulighederne for engsnarrer ideelleflere steder, ogforst ijuni konstateredes en
rekordstorforekomst I Hovmosen - hele 6 syngende hanner. Desvcerre introducerede
Gisselfeld I âr - uvist af hvilken grund tidlig shining afmeget store omrâder inklusive
Hovmosen, hvorfra billederne her pa siden stammer. Det overste foto er taget 1 slutningen af
juni, hvor mindst to engsnarrepar sandsynligvis ne/op er blevet klippet. I lobet afjuli og
begyndelsen af august blev yderligere 50 procent af Hovmosen siàet kortgrcesset som en
golfgreen (nederste. foto), hvilketformentlig udsiettede de resterende cirka fire par af de
sjaddne ynglefugle og deres reder.
Ud over de maiplacerede slâninger med deres Iris/c konsekvenser for engsnarrerne sam!
andre Jug/c og dyr, forringedes vilkárene for Hovmosens oprindelige natur yderligere âret
for, iform af genopdyrkningen af cirka 25 hektar af mosens sydostlige deli efteraret 1997.

-

. .........
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BLADSMUTIEN

4/1998

Ornitologisk sensation endte i sorgelig inassakre
Tekst og tegninger Bo Tureby - Fuglekigger og ,zalurelsker.

I3LADSMUTTEN 4/1998
Hcldigvis var Flolmnegaard Gods
opmanksomn pi sine iiye beboere og
havde i ovrigt ikke i sinde at sli den
brakumark, soin husede de sjnidne
homisefugle.

27
fugle, dyr og insekter som alle gik til
eller ilk deres yngel spoleret af deime
slining af vegetationen midt i
yngletiden. Karakteristisk for disse arter
er, at de i forvejen er jjnidne, da de
holder til i dcii sjldne biotop, somn
vide enge er i ' det moderne
industrisamnfund.
Engsnarren stir i ovrigt opført pi dcii
intemationale 'rode liste' over globalt
truede dyrearter, som det naturligvis er
forbudt at efterstrbe eller sli ihjeL

'Engsnarrens vedvarende kalden kunne 1k/ce rábe
1.
Gisselfelds ledelse op

H

aslevomridet blev i al ubemerketlied "invaderet" af en ornitologisk
sensation i juni mined i âr.
Lokale ornitologer fandt den extremt
sjldne og strkt truede Engsnarre pi
hele 3 lokaliteter i Haslevs omegn.
Sj1Iand gstes normnalt af mnellein 0 og
7 Engsnarrer pr. ir, og det er 14 ir
sideim, at en enkelt Engsnarre sidst
hortes omkring 1-laslev, dengang i en
mark ved Teestrup.
Denne gang fandt man hele 11 fugle i
Haslevs opland: 3 i Holmegaard Mose,
2 ved Lysholni og hele 6 i Hovmnosen,
syd for Gisselfeid langs S siens lob.
Engsnarren er en meget sky honsefugi,
som bedst opdages oin natten, hvor den
synger sin mnrke1ige 'sang', et

inonotonit gentaget "krcx, krcx"
(hvilket ogsi liar givet den sit latinske
navn "crex crex").
Engsnarren er tillige mneget krsen
ni.h.t. ynglebiotop, den foretrkker
frodige grtesmnarker, afvamidede enge
eller tone dde af sumpomrider.
Desvrre stoler den si meget pi sin
camouflage, at den ikke fiygter, hvis
grmsset bliver suet, si fuglene buyer
oRe drmbt af de moderne sliinaskiiier. I
tidligere tider, da hnet blev suet
manuelt, kunne fuglene iii at flygte eller
blive opdaget af menneskemie. Suedes
ikke mere, og det liar gjort Engsnarren
extremt sjIdne i den moderne
mnaskinprmgede verden.

Gissclfclds aye ledelse var ikke nar si
opnuerksom pi deres aye beboere, eller ogsi var man bare ligeglad.
Allerede dcii 29/6 blev grsset suet I
10 meters bredde langs afvandingskanaler og Susiens lob, hvorefter de 6
Engsnarre var reduceret til 4. Kun I
mined ilk de ti1bagevrende 4 fugle ro
til at forsøge at yngle, for omkring 1/8
var det meste af Hovmnosens gras suet,
og det gik ogsi ud over de oinrider, der
liusede de 4 sidste Engsiiarrer.
Hermned var det slut med den
onmitologiske sensation, og Gisselfeld
ilk inarkeret sin uskyldige forvaitning
og helL unødvendige maltraktering af
Hovmosemi og dens for Engsnarren si
attraktive grsarea1er.
Foruden Ensnarrene husede Hovmosen
miaturligvis ogsi nunngder af andre
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Meger store arealer blev i 1998 udsat for yderst naturskadelig
slâning, der kostede mange dyre- ogfugleunger livet. Her EFfuglebesliyztelseslokaliteten Porsmose omkring Sankt Hans.

-95Om "Ferskvandsprojekt Gisselfeld" pa Brødebkgárd:
Interview med K.G.H. Hiluingsø, d.18/12-97:
Den frivillige fredning (a! 500 hektar) blev stoppet i Juni
1996, er det korrekt?
"Ja, det er rigtig, at den blev annuileret i sornmeren 1996. Det
var det allerførste vi behandiede I bestyrelsen, og det var pa
et tidspunkt, hvor der var fuld enighed meilem DanneskioldSamsøe og resten af bestyreisen. Man havde 30 hàbet at fá penge
for den frivillige fredning, men da man opdagede, at man ikke
kunne fá penge, sá sagde man, okay, sá dropper vi det, sà
forsøger vi ikke at fá de penge.
Det var Erik Danneskiold, der startede arbejdet med den
frivillige fredning og han havde en forestilling om at
Gisselfeld kunne fá et ganske stort erstatningsbeiøb for
fredningen. Men da det blev ganske tydeligt, at at man
foreiøbigt ikke fik noget, sà standsede man det; I fuld enighed
i øvrigt, incl. Danneskioid-Samsøe."
Men den frivillige fredning var Jo en del af Ferskvandsprojekt
Gisselfelds vision-re arbejde?
"Ja, men vi (Gisselfeld) driver jo ikke ferskvandsprojektet,
det er 30 AOF.
"Gisselfeld er dog øverst ansvarlig?"
"Ja, vi er ansvarlig for at der ikke sker noget gait med
Gisselfeld."
"Plus ansvarlig for at millioner af kroner fra EUs Socialfond
givet siden 1995 anvendes i overensstemmelse med
projektbeskrivelsen."
"Ja, men det buyer de da ogsà. Men det ma du i detaijer spørge
lederen af ferskvandsprojektet om. Vi gi'r 30 ingen ordre til
projektet."
Jeg har forsøgt at fa° Ferskvandsprojektets leder, Peter Gruth
Hansen, i tale, men han ngter at udtale sig cm en rkke
centrale forhold vedrørende ferskvandsprojektet.
"Hvorfor vii han ikke det?
Godt spørgsma
° l.
"Det kan jeg ikke gore noget ved. I princippet har han intet
med mig at gore."
Ifølge projektbeskrivelsen er han den, der tegner projektet
udadtil, og I er de øverst ansvarlige. Nâr han ikke vil udtale
sig til pressen, sâ har Gisselfeld Jo ogsA et problem?
"Vores problem mht. pressen har snarere vret overdirektørens
og Harlangs villighed til at udtale sig am lost og fast. Bl.a.
am bestyrelsesmedierrimernes vrd eller det modsatte. SA det kan
jeg altsá ikke gore for (om projektlederen ikke vii udtale sig
til pressen) . ., og det kan jeg slet ikke blande mig i pa nogen
made."
Men ifølge FerskvandsproJektets proJektbeskrivelse er det
Gisselfeld der er øverst ansvarlig?
"Ja det er det; vi stiller projektet til rádighed. Men ham, der
kører projektet, er 30 fuldt ansvarlig.
Vil du scm fungerende formand for Gisselfelds bestyrelse gore
noget ved det problem, at proJektleder Peter Gruth Hansen
ngter at udtale sig til pressen?
"Jeg har fuld tiilid til ham, og jeg ved 30 desuden at amtet
kontrolierer projektet, og man yule jo ikke have bevilget
midier hvis man ikke havde fuld tillid."
Hvad med evalueringen a! projektet? Sa° vidt jeg kan se skal det

-96seneste projektforløb senest have vre evalueret 1 november, er
det korrekt?
if
if
Ja.
Og det er det sâ ogsá blevet?
t!Nejif
Hvordan kan det vre?
"Fordi vi jo faktisk havde lidt svrt ved at kornme md pa
godskontoret i november máned."
Er det ársagen?
"Ja, det er da derfor. Intet normalt arbejde kunne jo
gennemføres."
Hvornâr regner I sa° med at have evalueringen afsluttet?
"Vi er ved flu at indhentet den forsinkelse der er opstâet, men
er jo pa den anden side hele tiden optaget af de tiltag Harlang
og greven søstter, derfor sinkes arbejdet ogsà nu, sá jeg kan
ikke sige det med sikkerhed."
Jeg har fa°et .oplyst at ferskvandsprojektet specifikt sorterer
under dig i din egenskab af Gisselfelds ledelsesreprsentant?
"Ja, det er mig. Jeg har vret nede flere gange og tale med
dem."
Ma° ske kan du oplyse nlig mere om den del af projektet, der taler
om at skaffe projektdeltagerne fast arbejde i fremtiden, ogsa°
f.eks. pa Gisselfeld. Er der indtil nu blevet fastansat nogle
af ferskvandsprojektkursisterne pa Gisselfeld?
"Nej. Og det har den simple ârsag at vi indtil nu har skullet
forsøge først at rationalisere og dernst f økonomien i
balance, sá det har vi ikke taget stilling til endnu, men
naturligvis hâber vi jo at det vil kunne udvikle sig i den
retning."
Hveni lønner Gisselfeld egentlig pa Brødebk/i
ferskvandsprojektet?
"Vi lønner i 2rodebagkprojektet udelukkende indenfor de rammer
som vi far tildelt midler til. Det kører i virkeligheden
uafhngigt af Os."
Interview med "Villy", december 1998:
Efter lngere tids arbejdsløshed blev Villy sidste r kursist
pa "Ferskvandsprojekt Gisselfeld", der har til huse pa
Brødebkgàrd. (Villy er et opdigtet navn. Personen bag ønsker
af forskellge grunde ikke at blive genkendt)
"Man flder mange trer, dét gør man!", bekrfter Villy, da vi
indledningsvis drøfter et af de centrale kritikpunkter, der er
rejst overfor ferskvandsprojektet.
"Der er rent faktisk flere kursister, der har gáet pa projektet
i 3 ár og stort set udelukkende fldet trer og skàret dem op i
to meter lange stykker", fastslár Villy, der dog mener, at
ferskvandsprojektet rummer bade godt og dàrligt.
"Kursusstarten var for sàvidt god nok. Gruth startede op med et
geddeprojekt, og det forløb var jeg rigtig glad for. Vi fik en
god fiskefaglig baggrundsviden, men da det var forbi efter 2-3
máneder, s gik vi sá at sige bare og tràdte vande. Konkret
f1dede vi trer og vedligeholdt grspiner og lignende med
grsslâmaskine og kratrydder. Pa et tidspunkt indgik Gruth en
aftale med amtet om at udføre fisketllinger. Det var jeg glad
for, men andre kursister mente, at det var for dárligt, at de
skulle arbejde gratis for amtets naturkontor".
Villy bekrfter, at konkret naturgenopretning er en yderst
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underordnet del af kurset og har begrnset sig til lidt
oprensning af en eller to damme eller vandhuller.
Blev I kLrsister grundigt orienteret om kursusforløbet da I
ankom pa° Brødebkga°rd - eller for?
"Nej. Hver 14 dag far jeg ganske vist udbetalt
udannelsesgodtgørelse, sã det burde vre uddannelse jeg fik men det er det ikke. Det hele har sej let for meget og der har
vret for lidt styring. Jeg havde forventet, at man yule
gennemgá faglig viden om fisk, forurening, hvordan man layer
søer og áer bedre og sá videre. For ikke at tale om en seriøs
dialog angáende mine reelle muligheder som ansat
!lnaturhândvrkerU et eller andet sted I fremtiden."
økologi har Villy heller intet hørt om pa kurset. '1 0g det er
jeg ked af, for for mig er økologi og naturpleje udaskillige
størrelser, og for eksempel Roundup og naturvedligeholdelse
hører efter min bedste opfattelse ikke sarnmenT', lyder det fra
Villy, der hurtigt tilføjer: "Kursusleder Johan Gruth er
vistnok af den opfattelse, at Roundup udmrket kan anvendes til
bekmpelse af uønskede vandplanter i søer og áer; men jeg tror
dog ikke at Peter Gruth er enig med sin bror i dette."
Ogsà pa andre punkter har de to projektlederbrødre
tilsyneladende forskellige opfattelser. Villy forkiarer:
"Ifølge Johan Gruth ligger hovedvgten i projektet pa praktisk
arbejde. Men det er efter min opfattelse forkert - det prim.--re
er uddannelse. Det afviser Johan Gruth dog. Han sige, at der
bare skal laves noget."
Med alle disse kritikpunkter, hvorfor blive du, og andre,
overhovedet pa kurset?
"Nàr du som arbejdsløs ender pa Brødebk har du allerede kun fá
rettigheder tilbage. Jeg forsøger simpeithen bare at fa
' det
bedste ud af det; man gár og hygger sig - trods manglerne
uddanne1sesmssigt osv. Og sâ er der ogsâ den dér optimistiske
hoidning jeg - og sikker ogsà andre - har, hvor jeg siger til
migselv: Nu buyer det sikkert snart bedre; og det kunne Do
vre sà godt, for vi har jo det hele - dejlig projektbygning,
skønne skove, søer og áer. Men i virkeligheden buyer man vel
lullet i søvn."
Interview med SID-formand ± Haslev, Jørgen Bo Sorensen, d.8/1298:
Flere kursister kritiserer kursusforløbet pa Brødebkga° rd for
eksempel for at indeholde for lidt uddannelse. Flere er
frustrerede over, at de ikke i Gisselfeld-regi har fa°et det
arbejde de er blevet stillet I udsigt. Er det en kritik du er
bekendt med?
Nej. it
SA det du hører er, at dine medlemmer er helL tilfredse med
ferskvandskurset?
"Ja, jeg hører ikke andet. Na, men det ma jeg da prove at
snakke med dem om."
I sornmer arbejdede flere brødebkkursister i en ma°nedstid med
at male og stte hegn op rundt om Gisselfeld Park, og flere
stiller spørgsmâlstegn ved om den slags arbejde har
nogetsomhelst med ferskvandsprojektet at gore. Hvad siger du
til det?
"Nej, det der star i projektbeskrivelsen, er selvfølgelig det
de skal lave."
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hegn op omkring Gisselfeld Park, hvor ledelsen har fyret alle
ansatte for at øge Gisselfelds indtjening?
"Det afhnger lidt af hvad betingelser det sker under. Men jeg
har ikke en skid med det at gore, for jeg er jo ikke
arbejdsleder."
Men du er lokal fagforeningsformand. Hvad mener du om den
problematik som det her lugter af - at arbejdsløse er billig
arbejdskraft for smarte arbejdsgivere?
"tJeg har jo gentagende gange sagt, at de ikke ma lave noget,
der ellers kunne udføres af aimindeiigt ansatte, hviiket det s
i øvrigt ogsà kan vre lidt svrt at stte grnser for.
I det her tilflde arbejder ferskvandskursister med
hegnsopstning rundt om en park tilhørende Gisselfeld, der har
sparet de parkansatte vk. Den sidste gartner blev fyret i
1996. Lyder det ikke betnkeligt dét her?
"Jo, det kan odt lyde sâdan."
Hvis jeg endvidere fortller dig, at de samme kursister inden
de opsatte metalhegnet ogsA malede jernstolperne med en giftig
maling, der hedder "Galvafroid". Kursisterne malede ifølge mine
oplysninger i en gammel lade uden anden ventilation end ábne
døre og uden srligt arbejdstøj, selvom deklarationen pa
malingen lyder: "Sundhedsskadelig. Farlig ved inda° nding og
kontakt med huden". Desuden skal der anvende srligt arbejdstøj
og handsker, men ifølge mine oplysninger bar
ferskvandskursisterne ikke s&rligt arbejdstøj. Hvad er din
kommentar til disse oplysninger?
"Den gidende lovgivning skal seivfølgelig overhoides."
Vii du undersøge sagen her nrmere?
"Ja, hvis de har gàet og malet og der ikke er foretaget det der
skal, sâ er det kiart, sà far de jo os pa nakken."
Hvis vi forudstter at de nvnte oplsyninger er rigtige,
begynder sagen her sa° ikke at lugte lige lovligt meget af
simpel udnyttelse af billig arbejdskraft?
"Jo. Men der vii altid vre grnsetiifide. Jeg ved ikke hvor
meget der er iavet, det skal jeg først ud og vurdere."
Dv har ikke haft mistanke om at kursisternes billige
arbejdskraft blev udnyttet af Gisselfeld?
"Jo, og jeg har ogsà komrnenteret det gentagne gange. Men derfra
og sá til at ga og kontroilere det hver dag er der jo langt."
Men du har altsâ ikke fundet, at problemet var sa° alvorligt, at
det gjorde ferskvandsprojektet utrovrdigt I SIDs øjne?
"Det dér med hegnet snakkede jeg med to kursister am, der sagde
at de var interesseret i det, fordi det var i trâd med det de
gik og lavede i darnrnene. Dét er jeg ikke faret i flint over.
Men det havde jeg gjort, hvis jeg havde opdaget, at de gik og
malede med giftig maling."
SA du har ikke selv eksempler pa at man har overskredet gr&nsen
for hvad der efter din mening er acceptabelt?
"Jo, jeg har seiv opdaget forskeiiigt og diskuterer det faktisk
løbende med dem derude, nr jeg støder pa det. Men det er
kiart, at der er nogie grnsetiifide, hvor jeg tager en snak
med ledeisen og siger, at de skal passe pa, og hvis jeg ikke
hører mere, sâ gár jeg ud fra at det er bragt i orden."
Sá har jeg fáet oplyst at du, Jørgen Bo, tidligere pa âret var
pa fisketur sammen med andre SIDere pA Søtorup Sø. Er det
rigtigt?
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"Nej, dét er det ihvertfald ikke."
Jeg har ellers fâet oplyst, at du ihvertfald har fa° et tilbudt
fisketure, eller endda har vret pA en eller fiere. Men det er
ikke rigtigt?
"Jeg har vret pa en fisketur, men da ikke med SID-medlernmer."
OK, kun digselv. Blev du inviteret af Peter Gruth Hansen?
Ja.. Nej, altsá efter aftale med Risom."
Hvad har du egentlig at gore pA Sotorup So pi fisketur?
"Jae, fiske."
Er det ikke en uheldig sarnmenblanding af forskellige ting?
"Hvad mener du?"
Jeg mener, du er forrnand for SID i Haslev, der - ihvertfald i
nogen grad - leverer billig arbejdskraft Lii Gisselfeld, og sA
far du gratis fisketur pA egnens mest berømte fiskeso, hvor kun
en rninoritet kan fA by Lii at fiske. Cirka 4.500 kroner
kostede et a° rs fiskeret fik jeg oplyst pA godskontoret, da jeg
i 1996 forhorte mig om priserne og bad om at komme pA
vent elisten.
"Har jeg vret pa gratis fisketur!?"
Har du da betait for det?
"Jeg ma da betale ligesom alle andre."
OK, jeg har fa° et oplyst, at du ikke har betait noget for det.
Men det har du aitsa° .
Du har betalt ligesom able andre?
"Nej, jeg betaler ikke mere end jeg skal for det. Den tur jeg
har vret pa er en jeg har fáet tilbudt af Risom."
Og hvad koster sAdan en tur?
"Den koster. . . Jeg har fáet tilbudt, at jeg kunne fá fiskekort
derude, og sá fik jeg en fisketur s jeg kunne prove det. Og sá
m& jeg betale fiskekort ligesom alle andre."
Og hvad koster sAdan et fiskekort?
"Det koster et par tusind kroner om ret."
Men du fik aitsA en provetur forst hvor du ikke betalte noget?
"Ja, for jeg var ude i Gisselfelds bad."
Hvor lang Lid har du sta° et pA venteliste?
"Ikke et øjeblik!"
DeL er interessant, for jeg har nemlig sta° et pA venteliste i
cirka to Ar og har aldrig fAet tilbudt hverken provetur eller
fiskekort endnu. Der er forskel pA folk, hva!?
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PRO1EKTBESKRIVELSE
-FERSKVANDSPROEKT GISSELFELDPROJEKTHOLDER: Gisselfeld Gods.

INDLEDNING.

Pa Gisselfeld Gods er der et ønske om, at forbedre
de store ferskvandsomráder pa Godset, genriem bl.a.
udvikiing af traditionel p].eje og nye vedligehoidelsesmetoder m.V.
Deis med henblik pa bredygtigt fiskeri og dels med
henblik pa en piejernssig indsats Sam skal sikre de
store naturmssige vrdier langs Susàen.
Gisselfeld Gods er beliggende i StorstrOms,- 09
Vestsjilands Amter, samt i 3 kommuner Haslev,
Rorinedeog Holmegard kommuner.
Samarbejdet med de forskellig.e instanser er af star
betydning, hvis der skal opnàs holdbare losninger
omkring Sji1ands strste A. Ikke mindst I dette
omrade hvor Susâen udspringer fra.
Forskellige forskningscentre samt amternes miljOafdeiing betragter omrádet som srdeies velegnet sam
udgarigspunkt for ferskvandspleje. Brdebk Gârd, sam
er udgangspunktet for projektet, vii pa lngere sigt
vre et ideelt sted for et ferskvandscenter, hvor
praktisk arbejde med naturpieje og forskning vii
kunne suppierere hinanden.

SOER

OG
VANDLOB

Gisselfeld er den største enkeJtiodsejer ved Susâen.
Pa Godsets omráde er et større antal soer (Søtorup
So, Nieistrup So, Slotssøen, Langedam, Sivdam-Skattekammer So, Villa Gallina So, Denderup So, Tonedam
m.fi.), samt et stOrre antal rnindre vandhuller og
adskiilige km. vandlØb.
Omrádet er ogsá en vigtig del af Ovre Susá.

SA.MARBEJDE

Offentlige myndigheder.
Beliggenheden ± 2 amter og 3 kommuner plus det
at Susáen 1ber gennem flere kommuner betyder at
samarbejde meliem disse er vigtigt. De 2 amters mujoafdelinger har allerede deltaget i samarbejdet.
Haslev kommune er initiativtager og dermed med ±
samarbej det.
Forskningcentre.
For at lave et bredygtigt grundlag og tilsikre at
vandkvaliteten forbedres, er det vigtigt med et
samarbejde med Dansk Miijoundersogelser, KObenhavns
Universitet's Biologiske afd. og I.F.F. (Institut
for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje). Dette samarbejde er iridiedt.
Arbejdsmarkeds-omrádet.
For de ledige, der skal deltage I projektet er det
vigtigt, at der et samarbejde meliem AF, uddannei-..
-1-
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sesinstitutioner, kommuner, A-kasserne og projektlederne. Dette samarbejde er delvist indledt, men
vii fØrst blive fuidt etab].eret, nár projektlederen
er ansat, og en styregruppe er nedsat.
PROJEKT- 1.Gisselfeld Gods star som projektarisvarlig.
GRUNDLAG 2.Gisselfeld Gods stiller BrOdebk Gãrd (BrØdebk
MO11e), beliggende Ca. 400 m. fra motorvejsudfletningen pa Nstved-RØnnede Landevej (RØnnede kommune)
til râdighed, som udgangspunkt for ferskvandsprojektet. Garden indeholder et stOrre stuehus og store
udbygriinger. I tilknytning til garden er der en
vandmlle fra 1600 tallet. ( BrØdebkken som har
givet garden navn, er mâlsat Al, naturvidenskabeligt
referenceomráde).
3,Gisselfeld oprethoider rádighedsretten over ferskvandsomrâderne.
4.Der soges oprettet en naturafdeling bestàende af 1216 ledige og 2 ledere.
5.Naturafdelingen skal fungere som en selvstndig enhed, der I samarbejde med godset og myndighederne
tilretterlgger og udfØrer opgaverne.
6.1 samarbejde med Gisselfeld varetages eksisterende
fiskeri og anden udnyttelse af ferskvandsomrAderne
efter moderne principper (bredygtig udnyttelse).
7.Arbejdet pa Gisselfeld udfØres i princippet vederlagsfrit. Gisselfeld stiller passende bygninger og
traktor med vogn til rádighed.
8.Husleje, el, vand, varme, hândredskaber m.m. erholdes af projektet.
9.Projektet kan, i et ikke nrmere defineret omfang,
arbejde udenfor Gisselfelds omráde.
lo.Der satses pa en forsogsprojektperiode pa 3 ár med
løbende evaluering.
ll.Transportmulighederne er ideel, idet der er bus pa
landevejen hver time.
PROJEKTETS -At afprøve mulighederne for oprette naturen I samMAL
menhng med uddannelse for ledige og dermed give
disse mulighed for beskftigelse I et omráde, som
formodes at ekspandere I de kommende ár.
-At give deltagerne en opkvalificering gennem uddannelse og praktisk arbejde med vedligeholdelse af
store ferskvandsomráder (Ovre Susá) pa Gisselfeld
Gods og nr1iggende omráder.
-At forbedre miljøet I Ovre Susá gennem kombination
af løsning af praktiske opgaver og uddannelse mdenfor omrádet.
-At give unge ledige,- og langtidsledige mulighed
for beskftIgelse og uddannelse indenfor naturpleje, fiskeri, fiskeopdrt, grønne-omráder og miljøomráder.

-2-

-102-

Dette gores gennem kombination af vej leaning, kursus, praktisk undervisning og arbejc3e.
-At skabe et grundlag for varige og nye arbejdspladser i samspil med forskning og pleje af ferskvand
og natur. Turisme vii blive sogt fremrnet i det
omfang, det er foreneligt med de overordnede formâi.
-At give projektde].tagerne tilbud om ordinrt arbejde gennem de opgaver andre myndigheder vii udfører
p& ITliljO- og naturomrádet.
-At undersoge mulighederne for, at arbejdsløse i
større omfang kan blive beskftiget med at forbedre
Susáens tilstanc3.
MALGRTJPPEN Unge ledige kontanthj1psmodtagere og forsikrede
ledige under 25 Ar, som har ringe tilknytning til
arbejdsrnarkedet og som kun har haft støttet beskftigelse og ingen erhvervsuddannelse.
Ledige kontanthj1psmodtagere og dagpengernodtagere
som er truet af langtidsledighed p.ga. af ringe
skolekundskaber, ingen uddannelse, aidrig har haft
yang beskftige1se og som er over 25 an.
For begge màlgrupper vii interesse for miljO vre
en fordel, men ikke en betingelse.
Det ti11gges en stor verdi at arbejdet vii have en
meningsfyldt karakter og sandsynligheden for beskftigelse er stor bade i tilknytning til projektet og i andre omrade.
PROJEKTPERIODEN

Projektet vanighed er 3 an.
I penioden 14/8 1995 - Medio aug. 1998.
Projektleder starter Ca. 3-4 mdr. for projektdeltagerrie begynder. Dette for at forbedrede den
praktiske undervisning og sikre, at undervisningslokaler og opholdsrum m.v. en i orden nan deltagerne begynder.

PROJEKTLEDELSE

Der aristtes 2 faste medarbejdere.
Den ene skal I vre leder af selve projektet, og
skal derfor indga I styregruppen og vre projektets
ansigt udadtil.
Han/hun skal endvidere indgá I det daglige arbejde,
med arbejdsledelse, Okonomi og administration,
p1an1gning, udarbejdelse af plejeplaner og samarbejde med myndigheder, uddannelsesinstitutionerne,
forskningsinstitutioner m • m.
Den anden arisatte skal pnimrt vre arbejdsleder,
som I stort omfang deltager I det praktiske
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arbejde. Endvidere skal arbejdslederen vre det f aste holdepunkt for projektdeltagerne og medvirke
til en social styrkelse og selvvrd i blandt deltagerrie, samt samarbejde med de eksterrie undervisere.
For begge glder det, at de skal vre I besiddelse
af en relevant faglig baggrund inden for ferskvandspleje og naturpleje.
Ligeledes br begge besidde sociale og pdagogiske
egenskaber som passer til mâlgruppen.
KVALIFIKATIONSFORLØBET

Der startes riled 14 projektdeltagere Ca. medlo august 95 som skal igennem et forlOb pa 1 ár.
ForlØbet er sarnmensat af folgende blokke:
1 uge.
Visitation og vejiedning:
: 12 uger.
AMU kursus.
Almen undervisning
: 3,5 uge.
(ekstern)
Arbejdstrning med integreret undervisning I
: 3o uger
ferskvandspleje m.v.
Ferie
5 uger.
:
ForlObet vii veksle mellem uddannelse og arbejdstrning i en tt kombination.

UDDANNELSEN

Visitations,- og Vejledningskursus.
Visitations og vejledningsforlobet buyer afhoidt
pa Brodeb2kgárd i samarbejde meilem AMU, projektlederene, kommunerne og eventuelt med A-kasserne.
Der vii ogsá vre en kort introduktion om projektet.
AMU-kursus.
De 12 ugers kursus pa AMU er kompetancegivende
indenfor naturpleje generelt. De 12 uger er opbygget ± 3 moduler. Kurserne vii blive afviklet I
omrãdet I det omfang det er muligt.
Almen undervisning.
De 13o timers aimen undervisning tnkes gennemfort
i samarbejde med VUC eller med et oplysningsforbund.
Praktisk undervisning.
I de 30 uger deltagerne skal arbejde med praktiske
opgaver vii der vre integreret undervisning som
supplement til den ovrige undervisning fra ekstert
rekvirerede kurser:
I denne praktiske undervisning vii indga folgende
elementer:
1. Praktisk og teoretisk indforing I ferskvandsokologi samt de biologiske/okologiske sammen-4-
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hnge.
2. Overordnet kendskab til ferskvarkdsomrádernes
dyre,- og planteliv.
3. Praktisk indføring i lovgrundlaget pa omrâdet.
4. Brug af motorsav, buskrydder m.m, herunder sikkerhed og vedligeholdelse.
5. Kursus i sejiads med jolle, herunder sikkerhed
og brug af redningsmidler.
6. Kursus i brug og vediigeholdeise af fiskeredskaber, herunder desinfektion.
7. Kursus I brug af feltudstyr til bestemrnelse af
vandkvalitet m.m., herunder prveudtagningsteknik.
ARBEJDSOMRADER

1. Traditionelle plejeformer.
S- og vandiobsvedligeholdelse, herunder f1dning,
piantning, oprensning, etabiering af dyrknings- og
sprojtefri zoner, hegning af vedvarende grsareaier.
2. Mere avancerede plejeformer.
Fiskemanipulation (opfiskning og udstning), udpiantriing af vandpianter m.m.
3. Erhvervsmssigt fiskeri.
Traditionelt fiskeri efter Al, karper og fiodkrebs.
Eventuelt £ angst af gedder og aborrer pa baggrund
af bestandsundersøgeiser.
4. Qpbevarings- og opdrtsfaci1iteter.
Opbygning og brug af opbevarings- og opdrtsfaci1iteter. (Der bOr satses pa et I kvantitativ henseende begrnset fiskeri. Levende kvaiitetsfisk til
opdrt, udstning og konsum).

IND- OG
UDSLTJSNING

Det er hensigten, at projektet vii kunne udfore
mi1jomssige opgaver for myndigheder, Gisseifeld
med flere. I det ornfang det er muligt, vii disse
opgaver blive udført af projektdeitagerne, som dermed overgár til ordinr beskftige1se.
Projektets mál er iigeledes, at motivere deltagerne til uddanneise og de vii kunne udsiuses inden
foribet er afsluttet.
Derfor vii der blive arbejdet med iØbende id,- og
udslusriing sâledes, at projektet som udgangspurikt
aitid bestár af 14 deltagere.
Dog vii der aitid tages herisyn til:
- At der er en fastholdelsesstrategi overfor
deltagerne.
- At der er mulighed for at vende tilbage til
projektet.
- At nye deitagere kommer md i det sociale
netvrk.
- At sikre at alie far en opkvalificering.
_5

-105-

AFSLUTNING Proj ektet har utrolig mange udviklingsmu].igheder og
perpektiver, som vii vre for omfangsrigt at komme
md pa i denne beskrivelse.
Der vii efter projektgruppens opfattelse kunne
skabes mange arbejdspladser. Dette baseres pa den
opfattelse, at det Okonomiske grundlag kan skabes
gennem den forøgede miijøindsats, som vii fà en hØj
prioritet I fremtidens samfund.
Omràdet er sâ unikt, at interessen for et sâdan
ferskvandsprojekt ikke vii kunne undgà at komme
frem I medier, biandt naturfolk og brugere af
naturen.
S
Projektet vii kunne bevise, at naturforbedring
og komxnerciel udriyttelse af naturomrãder er forenelige.

Projektgr-uppen.

-6-
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NOTAT
VEDRØRENDE ESF-ANSOGNING
GISSELFELD FERSKVANDPROJEKT

Med baggrund i projektperioden pa 3 ár ved1gges hermed notat
som er blevet brugt som udgangspunkt for de anfØrte beløb for
1996, 1997 og en del af 1998 1 ansogningen.
I dette notat fremgar det at 5o% financeringen ikke fremkommer i
19951 men over hele projektperioden. Dette skyldes de forholdsvis
mange investeringer i fiske og máleudstyr m.m. i opstarten som
betragtes som ikke afskrivelige materialer.

MALGRUPPE 1: UNGE LEDIGE UNDER 25 AR.
1995

1996

1997

ESF-TILSKUD:

417.137

698.995

698.171

429.389

OFF. FINAN. :

257.360

789.701

789.701

480.850

1998.

MALGRUPPE 2: LEDIGE, DER ER TRUET AF LANGTIDSLEDIGHED
1995

1996

1997

ESF-TILSKUD:

556.182

931.994

930.895

572.519

OFF. FINAN. :

423.680

1.052.934

1.052.934

641.133

1998.

DEN GRØNNE JOBPULJE DEN GRØNNE JOBPUUE DEN GReNNE JO8PUUE DEN GR0NNE JOBPUUE DEN GRØNNE JOBPUUE DEN GPONNE JO8PUUE DEN GRONNE JOBPUL

—107—

Sagsoversigt

Udskrevet den 26-11-1998

PROJEKTrITEL

JOLJRNALNUMMER

Projekt BrØdebek - Bevaring og forbedring af naturvrdier/ku1tur1andskaber i
Susáens kildeomrâde.

374-0058

ANSWER

KOMMUNE

Giselfeld kloster (52407915)

Hasiev

ANSOGT BELO8

750.000 kr.

SAGSBEHANDLER

fp

SAGSRESUME

Projektet genoptages til behandling i bestyreisen, da det endelig er afklaret hvem der tegner Gisselfeld.
Den almennyttige fond, Gisselfeld Kloster, søger stØtte i 3 âr til en fortstteise af Ferskvandsprojekt
Gisselfeld, som ophørte i august 1997. FormAlet er at bevare/forbedre de store naturvrdier i
projektomrâdet, at skabe grønne arbejdspladser og at fortstte det samarbejde, der er etableret med en
rkke forskningsinstitutioner om undersøgelser my. i søer og vandløb i Susâens kiideomrâde - et
naturomráde med meget store bevaringsvrdier. I tilknytning hertil gennemføres desuden en rkke
formidlings- og undervisnings-aktiviteter. Under Ferskvandsprojektet deltog unge ledige og langtidsledige, i
1996 Ca. 20 personer. Det betegnes af ansøgeren som en styrke i forhold til andre arbejdsløshedsprojekter,
at der har vret tale om varierede og kvaiificerede arbejdsopgaver. En stor del af de ledige har Met arbejde,
men ingen med direkte baggrund i den gennemførte uddannelse som naturhándvrker.
Der søges flu om tilskud til at fortstte projektet med 8 ordinre jobs med det sigte at gore det Økonomisk
bredygtigt efter udløbet af støtteperioden. Det anfres, at bade Gisselfeld og samabejdspartnerne er enige
om, at et forretningsmssigt bredygtigt grundlag vii blive en realitet baseret pa bade offentlige og private
opgaver. Der vii blive fremsat tilbud til amterne pa naturgenopretnings-opgaver, som de tidligere har givet
udtryk for at de er meget interesserede i. Ansøgeren ønsker at etabiere arbejdsstyrken først, fordi det er
vanskeiigt at gennemføre realitets-forhandlinger om pleje/naturgenopretning pa et ustruktureret grundiag.
BUDGETHOVEDTAL

Samlede udgifter: 9.97 1.966 kr. For 1998 budgetteres med 3.299.750 kr., fordeit pa:
LØn: 2.158.750 kr. (1 leder 343.750 kr., 3 formnd a 275.000 kr., 4 'grønne arbejdere" a 247.500 kr.)
Administration 450.000 kr. Rejser/ophold 70.000,- kr. Uddannelsesomkostninger 50.000,- kr. Ekstern
bistand 125.000,- kr. Konkrete ydelser: 316.000 kr. Information/PR 50.000,- kr. Revision 30.000,- kr.
Evaluering 30.000,- kr. Formidling 20.000,- kr.
Indtgter: 11998 i alt 650.000 kr.: Egenfinansiering: 250.000 kr. Kurser: 150.000 kr.
Plejeforanstalt-ninger: 100.000 kr. Rundvisninger, undersøgeiser, râdgivning my: 150.000 kr.
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Porsmosesagen - kort
I januar & februar 1997 foretog Gisselfeld en voidsom uddybning
af 6 kilometer kanaler/vandløb I Porsmosen.
Porsmosen, der er en del af det store Holmegaard Mose-omràde,
er et af Danmarks aller mest vrdifulde naturomráder, for
eksempel er det Sydsjllands største sarnmenhngende ferske
engomrâde, og engene (med mere) er af naturbeskyttelseslovens §
3 beskyttet mod ndringer i tilstanden, for eksempel øget
afvanding.
Danmarks Naturfredningsforening og andre har i de senere Ar
opprioriteret beskyttelsen af naturen I hele Holmegaard Moseomràdet. I den sarnmenhng tog Danmarks Naturfredningsforening
initiativ til et mode i Porsmosen d.20. maj 1997. Gisselfeld,
reprsenteret ved bestyrelsesfiertallets ledelse, ønskede dog
ikke at deltage. I alt fire var med, nemlig: biolog Else Marie
Stamphøj, der. til daglig er ansat I Storstrøms amts Natur- og
Plankontor, fredningsleder Jesper Refn fra DNs hovedkontor,
naturskovsekspert Peter Friis Moller, samt undertegnede. Vi var
alle 100 procent enige om at de voidsomme vandløbsuddybninger i
Porsmosen bade var ka'tastrofale for naturen samt en kiar
overtrdelse af naturbeskyttelseslovens § 3.
Den efterfølgende sagsbehandling i Storstrøms amt afslørede en
dybt foruroligende virkelighed.
Dagen efter naturbeskyttelsesmødet i Porsmose anmeldte jeg
afvandingsarbejdet i Porsmosen til Storstrøms amt, der er
forvaltningsmyndighed I sâdanne sager. Imidlertid foretog amtet
sig intet i sagen. Forst 7 mànede senere - og efter flere
telefoniske rykkere - reagerede amtet og tilskrev d.6/1-98 for
første gang Gisselfeld vedrørende sagen. I brevet, underskrevet
af Else Marie Starnphøj, der allerede havde set og vurderet
kanaluddybningerne, hedder det blandt andet: "Hvis der er
foretaget uddybninger ud over vanlig oprensningsdybde, og hvis
grøfterne drner engene, er der tale om en overtrede1se af
naturbeskyttelseslovens besteminelser"
Umiddelbart efter dette brev ryger kden af i Storstrøms amts
Natur- og Plankontor. Med ét cTndrer Else Marie Stamphøj og
amtet opfattelse. Amtet drejer 180 grader efter at have fâet
brev fra Gisselfeld.
I brev af d.17/3-98 skriver Stamphøj og amtet sáledes til
Gisselfeld, at man nu vurderer uddybningsarbejdet til ikke at
krve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. (Amtet har i
samme àndedrag omdøbt den voidsoinme kanaluddybning til
"at oprensningen
"vedligeholdelsesarbejde") . Amtet mener flu,
af grøfterne ikke pavirker tilstanden pa de af naturbeskyttelsesloven beskyttede enge". Dog understreger Stamphøj og
Natur- og Plankontor efterfølgende, at en eventuel fremtidig
uddybning vil krve en forudgáende dispensation. (Der er
grnser for lovløsheden!)
Trods Stamphøjs detaijerede viden om at der er foretaget en
omfattende kanaluddybning, lukker hun og amtet pludselig øjnene
for denne meget vigtig kendsgerning. Hvorfor? Hvordan kan dette
ske? Hvem - eller hvad - styrer denne obstruktion af sandheden?
Storstrøms amts kovending i Porsmosesagen er tragikornisk. Men
det bliver vrre endnu da Danmarks Naturfredningsforening
pk1ager amtets uforstáelige afgørelse til sádanne sagers
højeste ankeinstans, Naturklagenvnet.
Storstrøms amt meddeler efterfølgende i brev af d.5/5-98, at

-109naturfredningsforeningen efter amtets opfattelse ikke kan
indbringe sagen for Naturk1agenvnet, hvilket imidlertid pure
underkendes af Naturk1agenvnet i skrivelse af d.16/7-98, hvor
nvnet optager sagen til behandling. Samtidig udbeder
Naturk1agenvnet sig alle relevante bemrkninger til sagen fra
henholdsvis naturfredningsforeningen, Storstrøms amt - saint
ogsà Skov- og Naturstyrelsen, der derved inddrages i sagen for
første gang.
Styrelsen fremsender sin grundige rapport d.31/8-98, hvori det
endnu engang fastslâs, at der er foretaget omfattende
uddybninger i Porsmosen. Ogsà efter Skov- og Naturstyrelsens
opfattelse er loven overtrádt.
Storstrøms amts afsluttende bemrkninger til sagen (brev af
d.7/8-98) er hard kost for folk med insdsigt i natur og
naturbeskyttelseslov. Hvor groft loven manipuleres ses for
eksempel ved at sarnmenhigne den aktuelle sag med en helt
identisk sag fra Porsmose fra juni 1994, hvor et centralt
vandløb midt I Porsmose ulovligt blev uddybet - prcis som de 6
km kanaler/vandløb 3 ár senere. At Storstrøms amt anno 1998
fortolker loven grnseløst frit og yderst selvmodsigende ses
sort pa hvidt ved at sammenligne de to breve fra amtet fra
henholdsvis d.3/4-95 samt d.7/8-98 - begge i øvrigt
underskrevet af den samme ernbedsmand i amtet, biolog Else Marie
Stamphøj.
Sagerne fra henholdsvis 1994 og 97 er naturmssigt og
1ovgivningsmssigt helt identiske, men amtet fortolker de to
sager vidt forskelligt. Hvorfor mon? Mãske findes forkiaringen
i den eneste - umiddelbart ligegyldige - forskel de to sager
imellem: Lovovertrderen i sagen fra 1994 var Holmegaard
Kominune - i den anden sag, hvor amtet frafaldt enhver form for
tiltale, var ejeren privat. Màske gik det private Gisselfeld
fri, fordi driftsledelsen brugte forbindelser til uofficielle
magtstrukturer, der - i hvert fald pa amtsligt plan - er hvet
over loven.
Desvrre er Porsmose-eksemplet langt fra er enkeltstáende.
Naturbeskyttelses-organisationer kan berette om mange af denne
slags helt uforstáelige afgørelser. Johan Koed-Jorgensen var
(ogsá) pa dette omráde berygtet inden han kom til Gisselfeld.
Hør bare hvad Dansk Ornitologisk Forenings lokalformand i Arhus
Amt, Peter Lange, siger i denne sarnmenhng: "Koed-Jørgesen har
papir pa at han har overtradt naturbeskyttelsesloven pa Akjr,
selvom han desvrre slap afsted med at gore tairige ting, der
efter min bedste opfattelse ikke burde kunne ske ifølge loven.
Men myndighederne har desvrre ikke givet os ret i ret meget af
det vi har pátalt. Det skyldes at Arhus Amt følger en meget
landbrugsvenlig forvaitning af naturbeskyttelseslovens § 3.
Arhus Amt er I de grønne forefinger berygtet for sin
fortolkning af naturbeskyttelsesloven."
Pa de følgende 37 sider gennemgàs de vigtigste skrivelser i
Porsmosesagen kronologisk. (Jeg har beskáret bunken af papir
betragteligt!) Bemrk i øvrigt, at sagen aldrig var blevet
"Topdaget" af myndighederne, hvis ikke undertegnede havde
anmeldt den skriftligt (ligesom sagen fra 1994) ; pa trods af at
amtet ogsâ er forpligtet til at fore tilsyn med at
naturbeskyttelsesloven i praksis overholdes (jvnfør
naturbeskyttelseslovens § 73)
I Naturklagenvnet, hvor et stigende antal sager behandles,
vides det endnu ikke hvornar Porsmosesagen frdigbehandles.
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Sâclan sà 6 1c7n vandlob og kanaler / Porsmose ud efler Gisselfelds voidsomme, ulovilge og
naturedelcggende afrand/ngsarbejde ifanuar ogfebruar 1997.
Gisselfelds andrede drflspol/tik gik silk imod a/k na/urbeskyttelsesaflaler og -planer for del
heft klass/icerede naturomrâde. Den forsterkede drcening af Porsmose gik endda st/k imod
Gisselfelds egne planer I form af "Ferskvandsprojekt Gisselfeld'sfremskredne planer om at
genoprette Porsmosen ved at have vandsianden.
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Til Gisselfeld Kloster
v/ Erik Greve Danneskiold-Samsøe
Gisselfeldvej 3
4690 Haslev

d. 26/2-97
Kre Erik Greve Danneskiold-Samsøe.
Bekymret pa naturens vegne skriver jeg for at gore opmrksom pa
de enestãende naturvrdier i Porsmose, der efter godsets nylige
uddybning af adskillige kilometer afvandingskanaler flu er offer
for en ødelggende øget afvanding.
Jeg henvender mig endvidere for at blive kiogere pa Gisselfelds
planer i det pàgldende omrâde. Ifølge mine oplysriinger
arbejder Gisselfeld pa 2. eller 3. àr med en
naturgenopretningsplan om at have vandstanden til det naturlige
niveau. Hvad er sà meningen med nu at afvande omrádet
yderligere?
Porsmose er udlagt som et sr1igt miljøfølsomt landbrugsomráde
(SFL) og omrádet er endvidere den østligste del af EFfuglebeskyttelses-lokalitet nr.91, vis status isr skyldes de
store forekomster af vandfugle, f.eks. sdgs, der raster fra
november til maj med op til over 2.000 individer. Januar,
februar og marts er de màneder, der er flest gs og andre
vandfugle i omràdet og de omfattende graverier i de sidste 1-2
màneder har forstyrret fuglene udover at kanaluddybningerne har
skadet naturen og fuglenes livsgrundlag.
Lad mig til sidst ogsá minde om at Danmarks Naturfredningsforening og Gisselfeld i maj 1994 holdt et mode sammen i
Porsmoses biologisk meget rige og velbeskrevede naturskove for
at sikre en naturvenlig forvaltning af disse unikke skove
hvilket ikke mindst indbefatter en naturlig høj vandstand.
Ma jeg venhigst høre nrinere.

Med venlig hilsen

Jesper Peterse
Søtorupvej 5 A
4690 Haslev
TIf. 53 82 64 70
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Til Storstrøms amts
Teknik- og Miljøforvaltning
Natur- og Plankontoret
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
21. maj 1997
Undertegnede skal med dette brev anmelde en overtrdelse af
naturbeskyttelseslovens § 3. Amneldelsen bygger pa følgeride: I
januar og februar d.á. blev over 6 kilometer afvandingskanaler
i Sydsjllands største sammenhngende ferske engomrade,
Porsmosen, ulovligt uddybet.
Pa det vedlagte kort er de uddybede kanaler optegnet med en tyk
streg. Med skravering er de steder markeret hvor uddybningerne
er nàet sá langt ned, at man har opgravet gytje (et
ler/kalklag) hidrørende fra den gamle istidssmeltevandssøbund
som Porsmosens tørvmosetørvejord ligger oven pa. Opgravningen
af gytje dokuxnenterer at der er tale orn voldsornme - ulovlige uddybninger.
Porsmosen, der er den østligste del af Holmegaard Mose-omrádet
(Sj11ands største mose) er et unikt vâdomrâde der rummer stbre
naturvrdier. Pa grund af forekomsten af ynglende og trkkende
vandfugle er omrádet EF-fuglebeskyttelseslokalitet (nr.91) . For
eksernpel er Porsmosen en af de under fern lokaliteter pa
Sjlland hvor der regelinssigt yngler stor regnspove. Der
yngler hvert ár ca.50 par viber i Porsmose - en af de største
og t2tteste yngleforekomster pa Sj1land. Der yngler flere
andre vadefuglearter end de nvnte og forár, efteràr og vinter
raster desuden mange vandfugle pa trk i Porsmosen. Blandt
andet sdgàs, der raster med op til 2.000 fugle og i Porsmosen
har en af artens vigtigste vinterrastepladser I Danmark.
Ogsà nogle af Danmarks fineste natursskove - gamle sumpskove blev skadet af den intensiverede afvanding af Porsmosen.
Svaner, gas, -:ender og vadefugle m.fl. er helt afhngige af en
sund høj vandstand og de generelt rneget voldsornme uddybninger I
vinter er til star skade for vãdomrâdenaturen og dens fugle
m.m. Derfor skal jeg bede myndighederne se med star alvor pa de
naturødelggende kanaluddybninger.
20. rnaj d.á. besøgte jeg Porsmosen sammen med Peter Friis
Moller og Danmarks Naturfredningsforenings fredningsleder,
Jesper Refn, og ogsa Frils Moller og Jesper Refn vurderede
kanaluddybningerne til at vre bade ulovlige og yderst
skadelige for Porsmosens oprindelige natur.
I februar skrev jeg til Porsmosens ejer, Gisselfeld Kloster (Se
vedlagte kopi) men overdirektør Erik Greve Danneskiold-Samsøe
oplyste efterfølgende telefonisk at han intet kender til det
ulovlige arbejde. Danneskiold-Sarnsøe vurderer, at
afvandingsprojektet er besluttet af Gisselfeld Kiosters nye,
egenrádige bestyrelsestrojka der med Johan Koed-Jorgensen i
spidsen har haft magten pa stedet det sidste ár.
MA jeg venligst hre nrrnere.
Med venhig hilsen

Jesper Petersen
Søtorupvcj 5 A
4690 Haslev
i'll. 53 82 64 70
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Storstroms Amt
Teknik- og Miljoforvaltningen

Gisselfeld Kloster

Natur- og Plankontoret

6.januar 1998
J.nr. 8-70-51-357-12-1997
Sagsbehandler:
biolog
Else Marie Stamphøj

Gisselfeldvej 5
4690 Haslev

Uddybning af grofter i Porsmosen i forâret 1997

J.
J.

Storstrøms Amt har fact en henvendelse om, at der i foráret 1997 er foretaget kraftige
oprensninger/uddybninger af grøfter i Porsmosen. (Indtegnet pa vedlagte kort).
Store dele af Porsmosen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttelsen af ferske
enge).
Hvis der er foretaget uddybninger ud over vanlig oprensningsdybde, og hvis grøfterne
draner engene, er der tale om en overtrdelse af naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

J.

Amtet fører i henhold til naturbeskyttelseslovens § 73 tilsyn med overholdelse af lovens
§ 3.
For at kunne vurdere om der er sket overtrde1ser af Naturbeskyttelseslovens § 3, og orn
eventuelle overtrdelser kan lovliggøres, skal arntet bede om at fâ fremsendt eventuelle
draningskort, som visei drarningsforholdene i Porsrnoscn. Desuden bedes oplyst, hvor ofte
grøfterne i Porsmosen oprenses.
Af hensyn til sagens videre behandling, bedes relevante oplysninger og benirkninger
fremsendt inden en mâned.

Med venlig hilsen

Else Marie Stamphoj

Kopi til:

Jesper Petersen, Søtorupvej 5 A, 4690 Haslev

Parkvej 37, DK4800 Nykobing F. TIf. 54 82 32 32 Direkte tlf. 54 82 30 00 + 5203 Telefax 54 85 56 84 Giro 9 18 13 18
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Storstroms Amt
Teknik- og Miljoforvaltningen

Natur- og Plankontoret

Gisselfeld Kloster
Gisselfeldvej 3
4690 Haslev

17. marts 1998
J.nr. 8-70-51-357-12-1997
Sagsbehandler:
biolog
Else Marie Stamphøj

Uddybning/oprensning af grofter I Porsmosen

I foringelse af amtets brev af 6.1.98, den efterfølgende besigtigelse og de oplysninger Dc
efterfølgende bar fremsendt, kan jeg oplyse, at vi herfra vurderer, at det
vedligeholdelsesarbejde, der er foretaget i starten af 1997, ikke krver dispensation fra
naturbeskyttelsesloven.
Baggrunden for denne stiliingtagen er, at
det vurderes, at oprensningen af grøfterne ikke pâvirker tilstanden pa de af naturbeskyttelsesloven beskyttede enge,
det fremgr af Hedeseiskabets afvandingsrapport, som klostret har fremsendt kopi
af, at grøfterne bar eksisteret siden 1929,
grøfterne i sig selv ikke er registrerede som beskyttede vandiøb.
En fremtidig uddybning eller udvidelse af grofterne vii krve en forudgâende dispensation
fra naturbeskyttelsesioven. Det er derfor vigtigt, at Kiostret indskarper overfor personale
og entrepenører, at grøfterne ikke ma uddybes eller udvides. Det vii sige, at kun aflejret
materiale kan oprenses.
Kiosteret oplyser ogsã, at man ikke har kendskab til, at engene dranes bortset fra gennem
grøfter ud i vandløbene. Nydrning/yderiigere drning vii krve dispensation fra
naturbeskyttelsesloven, ogsâ selvom det fremgâr af Hedeselsakabets kort fra 1929, at
engene pa davarende tidspunkt var yderiigere drarnede (med ror), Det kan ikke forventes,
at der vii blive meddeit dispensation til nydrning.

Kopi til:

Jesper Petersen, Sotorupvej 5 A, 4690 Haslev

Med venlig hilsen

Else Marie Stamphøj

Parkvcj 37, DK-4800 Nykobing F. TIf. 54 82 32 32 Direkte III. 54 82 30 00 + 5203 Telefax 54 85 56 84 Giro 9 18 13 18
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DANMARKS NATIIRFREDNINGSF ORENING
LOKALKOMITEEN FOR HOLMEGAARD

DN
Nørregade 2
1165 Kobenhavn K
Aft.: Jesper Reflu! Bo Hkonsen

KOPI

Fensmark den 06-04-98

Vedr.: Pãklage I sag vedrorende uddybning/oprensning af grofter i Porsmosen.

LK Holmegârd bar d.d. efter aftale med Jesper Petersen pâklaget arntets afgørelse i
ovennvnte sag. Jesper Petersen bar diskuteret sagen med Bo Hâkonsen DN
Nørregade. Vi forventer I fremsender det uddybende materiale til amtet.

Med venlig hilsen

Paul Friis
LK- formand Holmegárd

PAUL ERIK FRIIS AKACIEVEJ 87 FENSMARK 4700 NI1STVED TLF.: 55 54 62 80
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DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING
LOKALKOMITEEN FOR HOLMEGAARD

Naturk1agenvnet
do Storstrøms Amt
Natur- og Plankontoret
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

KOPI

Fensmark den 06-04-98

Vedr.: Uddybning/oprensning af grøfter I Porsmosen.
J. nr.: 8-70-51-357-12-1997.

Hermed freinsendes foreløbig páklage i ovennvnte sag. Vi vii senere freinsende
uddybende kiage.

PA LK Holrnegârds vegne
/7

/

P1?
Loka1kornit formand

Kopi afbrev sendt til:
• DN Nørregade 2, 1165 Kobenhavn K, att.: Jesper Refn
• Jesper Petersen Søtorupvej 5 a, 4690 Haslev

PAUL ERIK FRIIS AKACIEVEJ 87 FENSMARK 4700 NISTVED TLF.: 55 5462 80

Storstroms Amt
Teknik- og Miljøforvaltningen

Naturk1agenvnet
Frederiksborggade 15
1360 Kobenhavn K

Natur- og Plankontoret

5. maj 1998
J.nr. 8-70-51-357-12-1997
Sagsbehandler:
biolog
Else Marie Stamphøj

Kiage over amtets vurdering i henhold til naturbeskyttelseslovens
oprensning af grofter i Porsmosen i HolmegArd kommune

§3 i

sag om

Storstrøms amt bar med brev af 17.3.98 meddelt Gisselfeld Kloster, at den i forâret 1997
foretagne vedligeholdelse afeksisterende grøfte ikke krver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Danmarks Naturfredningsforening har pâklaget amtets vurdering. Det er amtets vurdering,
at sagen ikke kan pákiages.
J.

I.
.1.
.1.

J.

Kopi af kiagen og af sagens Ater videresendes hermed til behandling i Naturk1agenvnet:
Anmeldelse fra Jesper Petersen af 21.5.97
Amtets henvendelse til Gisselfeld Kloster af 6. 1.98
Brev fra Gisselfeld Kloster af 26.1.98
Amtets brev af 17.3.98
Det frerngâr af kiagen, at man vii fremsende yderligere materiale. Dette er endnu ikke
modtaget. Nâr arntet modtager uddybende materiale, vii dette blive videresendt til NaturkIagenvnet.

Kopi til:

Gisselfeld Kloster, Gisseifeldvej 3, 4690 Haslev
DN, Holrnegaard v/ Paul Friis, Akacievej 87, 4700 Nstved
Jesper Petersen, Søtorupvej 5 A, 4690 Haslev

Med venlig hilsen

* vw~j 6-~"
Else Marie Stamphøj

Parkvej 37, DK4800 Nykobing F. Tlf, 54 82 32 32 Direkte tlf.nr. 54 82 30 00 + 5303 Telefax 54 85 56 84 Giro 9 18 13 18
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Vedr. sagen om uddybning af 6 km vandløb i Porsmosen pa
Sydsj11and, januar og februar 1997
Embedsmand i Storstrøms amt, Soren Poulsen (vandløbsmand),
vurderede i det tidlige forr 1998 - et àr efter den omfattende
uddybning - Porsmosen i henhold til vandiøbsioven. Pouisens
koliega, Else Marie Stamphøj, vurderede samtidig uddybningerne
i henhoid til naturbeskyttelsesioven. Til grund for amtets
afgøreisen - en biàstempiing af arbejdet - là iføige
vandløbsmand Soren Poulsen en heihedsvurdering, der bade
inddrog vandiøbs- og naturbeskytteiseslov.
Jeg bad hhv. Poulsen, Stamphøj og chefen for amtets natur og
plankontor, Paul Debois, forkiare sagen i detaijer.
(Sidstnvnte afviste dog i juni at udtaie sig med henvisning
til at sagen pr.20/5-98 var anket til Naturkiagenvnet. Naturog Piankontorets chef iovede at udtale sig nàr sagen er
afsiuttet.)

Telefoninterview med Soren Poulsen d.20. maj 1998:
SP: Vi har vurderet det som en heihed. Mit bidrag er, at der
efter vandiøbsiovensregier ikke er fortaget noget i strid med
loven.
Og hvad lyder Stamphøjs vurdering i forhoid til
naturbeskytteisesi oven?
SP: Jeg har ikke set/ist hendes svar. Hvor nødigt vi rnàske end
vii - men med den indgangsvinkei at godset efter vores
overbevisning ikke har overskredet nogie
vediigehoideisesbesternmeiser/-rettigheder - sà har vi ikke
nogen mulighed for at skride md.
SP: "Det som i anmeideisen kaides vandiøb, er primrt en del af
Porsmosens drrisystem etabieret I 1920'rne. Nàr du rent
iovmssigt skal vurdere sagen, sà hanger det sàdan sammen, at
hvis der var tale om vandiøb, sà er det nok rigtigt, at man har
gravet s dybt visse steder, at det yule have krvet en
godkendeise pa forhánd, men nár det drejer sig am drn (det vii
sige, vandløb, kanaler, røriedninger) der anigges kun af den
enkeite lodsejer, sà siger loven, at enhver lodsejer har ret
til at udnytte den uddybningsmulighed, der er I forhold til
recipienten, og det vii i dette tilflde først og frernmest sige
Susàen. Vedligeholdelse af vandløb og grøfter er netop friholdt
for Naturbeskyttelseslovens bestemmelser og bindinger."
"Det du siger er, at man ma uddyde kanalerne I Porsmosen iige
sâ meget man vii?"
SP: "Ikke lige sA meget som man vii, men man ma uddybe og
udnytte den faidmulighed som naturen giver".
Midt i maj 1997 nivelierede folk fra Gisseifelds
ferskvandsprojekt de strkt uddybede kanaler i Porsmose.
Folkene fra Gisselfelds havde god grund til bekymring over
udybningsarbejdet foretaget 3-4 máneder tidligere, for siden
1996 havde ferskvandsprojektet arbejdet med et omfattende
naturgenopretningsprojekt omhandlende 5 kvadratkilometer af
Gisseifeids vdomrder, der i biandt Porsmosen, hvor
vandstanden iføige naturprojektets planer skulie haves. Da
flertaliet i Gisseifeids nye bestyrelse i 1996 tog magten pa
Gisseifeld udenom overdirektør og bestyreisesformand Erik
Danneskiold-Samsøe m.fl. var noget af det første godsejer KoedJørgensen, advokat Niels Oluf Kyed og generaiiøjtnant K.G.H.
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Hillingsø gennemførte at stoppe en lang rkke naturvenlige
planer og driftsformer spndende fra økologisk landbrug,
jagtfrie omráder, frivillig naturgenopretning i 5
kvadratkilometer vàdomráder, retablering af Sydsjllands mest
fuglerige sø (Gødstrup Sø) med mere. Fremfor at hve
vandstanden i Porsmose snkedes vandstanden via uddybningen af
alle kanaler/vandløb til det laveste nogensinde.
13. maj 1997 mødte jeg Tue Mork og Torben Schou fra Gisselfelds
ferskvandsprojekt igang med at nivellere Porsmosens kanaler og
vandløb. Nogle dage senere traf jeg igen pa Torben Schou, denne
gang hos Nielstrupkøbmanden. Spurgt om resultaterne af
mâlingerne oplyste Schou, at deres nivellering havde afsløret,
at Porsrnose-kanalernes bund nu lá under Susaens bund. Vandet
løber md I kanalerne fra Susâen", sagde Torben Schou.
20. maj 1998 spurgte jeg Soren Poulsen om han/amtet var bekendt
med resultatet af Ferskvandsprojekt Gisselfelds afslørende
nivellering, der ogsá er interessant i henhold til Soren
Poulsens fortolkning af vandløbslovens tilladelse til uddybning
saLnge man ikke graver dybere end recipienten, i dette
ti1flde Susàen?
SP svarede: "Nej det er jeg ikke bekendt med, og det er jo i
øvrigt heller ikke vores bord, for amtet har ikke som sádan
noget tilsyn med vedligeholdelsen af den slags ting, det er en
komrnunal opgave."
"Men er det, der er sket ikke uloviigt jvnfør dit udsagn om at
man ma uddybe saLnge man blot udnytter den faidrnulighed
naturforhoidene giver, men ikke grave dybere end recipientenP"
SP: Da vi var det igennem deroppe, var det vores vurdering, at
der overvejende er tale om en oprensning af deres
detailafvandingssystem, eller drn.
Hvad baserer i den afgøreise pg. Har I niveileret?
SP: Vi har ikke nivelleret. Vi har bare gáet det igennem.
Hvad vii det sige?
SP: Vi har set pa det, vret ud langs en hel del af kanalerne.
Man ma ogsà sige, at der er steder hvor man kan Se, at de har
vret nede i bundlaget, men det mener jeg ikke at
vandløbsmyndigheden yule kunne kiandre.
Det faktum at bundniveauet nu er under Susa°ens - recipientens niveau, ndrer det ikke sagen jvnfør din egen fortolkning af
vandløbsl oven?
(SP) Nej, det har noget at gore med at det. . . ja, men
der er I virkeligheden ikke stillet nogle krav til sâdan et
udgrøftningsarbejde.
"Men det sagde du eiiers seiv lige for, nemlig at det ikke var
uioviigt sa°inge uddydningen ikke var dybere end Susa°ens bund?"
(SP) Ja, det er rigtigt. Men jeg kan citere vandløbsloven for
dig. Jeg har lige sláet op. Der str i stykke 1 paragraf 3:
"Det er tilladt enhver grundejer at snke grundvandet pa egen
ejendom til den for dyrkningen nøclvendig dybde ved almindelig
udgrøftning og drning med afløb til bestàende vandløb uden
anvendelse af purnpean1g.t"
Det drningssystem, der er deroppe er - endda - meget garnmelt
Og foruden de grøfter vi taler om, s ligger der sivedrn md
pa engene og dem har man stort set opgivet. Ud fra dét, mener
vi, at der ikke er noget der forhindrer Gisselfeld Gods I at
holde deres grøfter oprenset, for de er sà gamle at de ligger
langt forud."
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Else Marie Stamphøj 20 maj. 1998:
Er naturbeskyttelsesloven ikke overtradt?
EMS: "Jeg synes det er for svrt at bevise at den or."
Hvad or det som er vanskeligt at bevise?
EMS: "At det drner engene mere, sà det aandrer tilstanden."
Der er ikke faglig uenighed om at der er sket en uddybning,
vel?
EMS: "Pa visse steder er der da tale om en uddybning, men jeg
mener ikke, at det har et omfang, der aandrer tilstanden."
Da vi var pa Lur i Porsmosen i d. 20. maj 1997 - altsa° for
nøjagtigt et ar siden - da var du af den prcis modsatte
opfattelse. Hvorfor har du ndret mening?
EMS: "Fordi vi koxnmer ud i det der dilemma med at man..., altsà
hvor meget og hvor lidt. .., hvor meget or det, der skal til for
at noget er en overtrdelse, og ikke en overtrdelse, altsá. .."
Der or udført et voldsomt uddybningsarbejde i Sydsjllands
største ferske engomrâde. Alle amtets biologiske rapporter og
udtalelser anga°ende dette unikke naturomra°de har i a°revis
(samstemmende med en lang rkke andre eksperter) fremhvet, at
enhver form for vandstandssnkning or ødelggende for den meget
bevaringsvrdige og sa°rbare natur. Hvorfor er dot nu et problem
at bruge den viden og dot faktum, at en vandstandssnkning
ødelgger Porsmosens oprindelige natur? Dot kan jog ikke
forsta°!?
EMS: "Ja, jeg synes det or svrt at afgøre om de bare har vrot
lngere node nogle steder, ellor om det er en generel uddydning
der er sket.
Hvordan vurderer du i øvrigt kvaliteten af en visuel vurdering
som jeres, der sker et helt âr efter skaden or sket?
EMS: "Jo, men derfor har jog jo haft Soren Poulsen med for sâ
ogsá at kigge i forhold til de andre kanalerne derude, altsà
vandløbene."
Soren Poulsen sagde til mig, at man ifølge vandløbsloven
faktisk godt ma uddybede Porsmosens kanaler/vandløb helt ned
til Susaens niveau. Sâ oplyste jeg ham om at "Ferskvandsprojekt
Gisselfeld" d.13. maj 1997 nivellerede Porsmosens uddybede
kanaler og derved afslørede, at bundniveauet var kommet til at
ligge under Susa°ens bund. Var du klar over dot?
EMS: "Nej ."
Hvorfor foretog amtet ikke selv en nivellering?
EMS: "Det ved jog sgu ikke. Dot har vi vel ikke skønnet var
nødvendigt."

Efterskrift:
Storstrøms amts afgørolse i sagon far allo do natur- og
naturboskyttolsoslovkyndigo jeg har talt mod til at ryste pa
hovedet. Nr amtot hvder, at do 6 km uddybede vandløb i
Porsmosen ikke skullo ware omfattot af naturboskyttelseslovens
§ 3 kam man til illustrativ samnmonligning lse Storstrøms amt
skrivelse af d.3/4-95 vodr. on ulovlig uddybning af et
vandløb/kanal i juni 1994 akkurat sammo stod som don aktuelle
sag. Her skriver biolog og sagsbehandlor Else Marie Stamphøj
bl.a. følgondo: "Vandløbot or et § 3-vandløb, d.v.s. beskyttot
af naturboskyttolsoslovons § 3, sálodos at der ikke ma
forotagos ndringer i tilstanden af vandløbet udon en
forudgáondo dispensation."

DANMARKS
NATURFREDNINGSFORENING

tcopi
TIL
ORIENTERJNG

Naturkl agenvnet
Storstrøms Amt
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
C/o

20. maj 1998
rev 82911
J.nr. 0143-43
Ref.: Jesper Refn

Hermed frenisendes uddybende materlale I anledning af Danniarks Naturfredningsforenings klage af 6. apr11 1998 vedrørende Storstrøms amts afgørelse
1 Porsmosesagen. Desuden vedIgges kopler af sagsakter.
Foreningen undrer sig over, at Storstrøms amt har afvist uddybningerne,
som en overtrde1se af naturbeskyttelseslovens § 3. Sagsbehandlingsforløbet er besynderligt. Sagen blev anmeldt (af Jesper Petersen) i brev af
21.5.1997, men først efter flere rykkere tog amtet denne vinter affre og
besigtigede uddybningerne af grefterne. Pa det tldspunkt var en stor del
af det opgravede materlale overgroet eller trampet ned af kreaturer.
Det drejer sig cm tre forhold, der skal fremhves:
1. Porsmosen, hvor den omfattende uddybning skete I januar og februar
1997, er EF-fuglebeskyttelseslokalitet og Sydsj11ands største ferske
engomrde. Myndigheder og naturbeskyttelsesorganisationer har 1 arevis
arbejdet p& at f. vandstanden I omrdet hvet. F.eks. Storstrøms amt
har ved flere lejligheder gjort opnrksom pa, at vandstanden - ogsa
for uddybningen forrige vinter - ud fra et naturbeskyttelsessynspunkt
er for lay, isr om sommeren.
2. Heldigvis var Danmarks Naturfredningsforenlng, incl. lokale medlemmer,
p& pietten, da Gisselfeld uddybede Porsmosen. Den 20.maj 1997 besøgte
reprsentanter fra foreningen Porsmosen og besigtigede en del af uddybningerne af de Ca. 6 km vandløb/grøfter. Alle var enige cm, at 'ier var
tale om en omfattende, ulovlig uddybning til skade for den meget bevaringsvrdige natur.
Jesper Petersen, der er kommet ugentligt I mosen 1 over 20 ãr, siye
at han aidrig har set s& voidsom og omfattende en uddybning 1 Porsmosen.
Bo Tureby og Jesper Petersen gennemfotograferede en del •af uddybningerne hhv. 1 februar og juni 1997 (fotos vedlgges). Sammen indsamledo de
desuden prover fra det opgravede materlale, der for en vsent1ig icis
vedkommende bestod af gytje fra den gamle smeltevandssøbund, der op.stod efter sidste istid for 13.000 ar siden. Den omfattende opgravning
rt
af gytje dokumenterer kiart, at der er tale om uddybning og ikke
oprensni ng.

Administrationen: No rogade 2 DK-1165 Ku,eiihavn K Telefon 33 32 2021 Telefax

:.

-123-

3. Gisselfelds "Ferskvandsprojekt Gisselfeldu, der slden 1995 arbejdede
p& et stort naturgenopretningsprojekt, der indbefattede hvnlng af
vandstanden 1 Porsmose, var forundrede over det pludselige kursskifte
den nye Gisselfeldiedelse foretog I løbet af 1996, og ikke mindst den
øgede afvanding af Porsmosen gik stik imod ferskvandsprojektets planer. Den 13. maj 1997 foretog to medarbejdere fra projektet en omfattende nivellering af uddybningerne af grøfterne. Man n.ede frem til,
at bundniveauet 1 grøfterne lâ under Susens bund - og det er Susäen,
der afvander Porsmosen! Der var uden tvivl tale om det dybeste niveau
1 kanalerne nogensinde. (Flere prcise data kan fremskaffes fra det
stats- og EU-støttede miljøprojekt "Ferskvandsprojekt Gi sselfeldu.

Porsmosen er en del af Sj1lands største mose, der er eet af landets vigtlgste naturomrâder. I flere &r har Danmarks Naturfrednlngsforening m.fl.
arbejdet p& at f& stoppet al yderligere afvanding af mosen og I stedet fa
gennemført en onifattende naturgenopretning. Uddybningerne I Porsmosen er
til skade for unik natur, som der arbejdes pa at bevare og retablere, for
det er for sent.
P. den baggrund skal Danmarks Naturfredningsforening anmode Naturk1agenvnet om at tilkendegive overfor amtet og ejeren, at de foretagne indgreb 1
Porsmosen er en overtrde1se af naturbeskyttelseslovens § 3, og at forholdene sä vidt muligt skal retableres.

Med venlig i1sen

Ren
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-125Frederiksborggade 15, 1360 Kobenhavn K

•' NATURKLAGENI€VNET

77f: 3395 5700

SEKRETARIATET

Fax: 3395 5769

X400: S=nkn; Psdn; A dk400; Cdk
Internet: nkn@nki.dk

Danmarks Naturfredningsforenings

16. juli 1998
J.nr. : 97-131/350-0007
JEL

lokalkomité att./ Jesper Petersen
Søtorupvej 5A
4690 Haslev.

Sam det fremgár af vediagte kopier, har Naturk1agenvnets sekretariat
bedt Skov- og Naturstyreisen og Storstrøms Amt am nrmere oplysninger
i anledning af Deres kiager af 20. maj og 21. maj 1998.
Kopi af myndighedernes svar vii blive sendt tii Dem. Deres eventuelie
bemrkninger cii sagen bedes sendt til Naturk1agenvnet inden 4 uger
efter, at De har modtaget det senest fremsendte svar. De ma ellers paregne, at sagen vii blive afgjort pa det foreliggende grundiag.

Med venhig hilsen

Jens F. Duch-Larsen
Landinspektør
direkte tif. : 33 95 57 58

Dette brev er sendt tii:
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kobenhavn K.
Danmarks Naturfredningsforenings iokaikomité att./ Jesper Petersen,
Søtorupvej 5A, 4690 Hasiev.
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NATURKLAGENI€VNET

hf: 33955700
Far: 3395 5769
X400: S-nkn; P=sdn; Adk400; C-ilk
Internet: nbnkj14k

FORMANDEN

16. juli 1998
J.nr. 97-131/350-0007
JBL

Deiafgørel se
i sagen om oprensning af grøfter i Porsmosen under Gisselfeld Kloster i
Ho1megrd Kommune, Storstrøms Amt.
Storstrørns Amt har den 17. marts 1998 meddelt Gisselfeld Kloster, at en
i forâret 1997 foretaget oprensning af grefter i Porsmosen ikke krvede
dispensation fra natur1eskytte1ses1ovens § 3. Danmarks Naturfredningsforenings hovedafdeling og lokalkomité har páklaget afgerelsen til Naturk1agenvnet. Det er amtets vurdering, at amtets afgørelse ikke kan
páklages.
Naturklagenvnets forrnand har

pa

nvnets vegne, jf. planlovens § 58,

stk. 2, truffet felgende afgerelse:
SpergsmAlet om, hvorvidt afgørelsen af 17. marts 1998 kan páklages til
Naturk1agenvnet, optages til srski1t afgørelse.
Amtsrádets afgerelser som tilsynsmyndighed efter naturbeskyttelseslovens
§ 73, stk. 6 kan ikke páklages, jf. § 78, stk. 1. Efter nvnets praksis
er der dog klageadgang med hensyn til spergsmálet om, hvorvidt en ndring af de eksisterende forhold er lovlig efter loven. Det betyder
bl.a., at der kan kiages over, hvorvidt et indgreb i et omráde beskyttet
efter lovens § 3 krver dispensation. Det henherer derfor under Naturk1agenvnets kompetence at real itetsbehandle kiagerne i den foreliggende
sag.
Naturk1agenvnet vii senere tage stilling til de spørgsmal, der er rejst
i kiagen.

Inger Vaaben
vice formand

/

r
7
Jens F. Buch-Larsen
landinspektør

Afgorclscn Cr endelig og kan ikke indbringes for andcn administrativ myndighed, jf. naturbcskyttelscslorens § 82. Eventuel rctssag (ii povelse afafgerelsen skal vre anlagt inden 6 mAneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Frederikcborade 15, 1360 Kobenhavn K

NATURKLAGENIEVNET

hf: 3395 5700
Fax: 3395 5769
X400: S=nk.ii; Psdn; A -dk400; C=dk
Internet: nkn@nk,tdk

SEKRETARIATET

Storstrems Amt
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

16. juli 1998
J.nr.: 97-131/350-0007
JBL

Vedr. kiage over oprensning af grefter i Porsmosen under Gisselfeld
Kloster i Holmegárd Kommune, Storstrøms Amt.
Storstrerns Amt har den 17. marts 1998 truffet afgørelse am, at en i

forret 1997 foretaget oprensning af grøfter i mosen ikke krver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Danmarks Naturfredningsforenings hovedafdeling og lokalkomité har

pa-

kiaget amtets afgerelse til Naturk1agenvnet. Det er amtets vurdering,
at amtets afgerelse ikke kan pàklages. Dags dato har Naturklagen2vnet
truffet delafgorelse am, nvnet er berettiget til at real itetsbehandle
kiagerne.
Naturk1agenvnets sekretariat skal ± den anledning anmode amtet am en
udtalelse. Udtalelsen bør sr1igt indeholde bemrkninger til det ±
kiagen anferte om, at opgravning af gytje og den omstndighed, at
bundriiveauet I grøfterne ligger under Susáens bund dokumenterer, at
der er foretaget uddybning og ikke kun oprensning. Der ved1gges kopier af fremsendte fotos
Kopi af amtets besvarelse bedes t±lsendt kiageren og ansøgeren, sam
har modtaget kopi af dette brev.

Med venlig hilsen

Jens F. Buch-Larsen
Landinspekter
direkte tif.: 33 95 57 58
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NATURKLAGENJEVNET
SEKRETARIATET

hf: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nJcn; Psdn; Adk400; C'dk
Internet: nkn@nJdk

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 Kobenhavn 0

16. juli 1998
J.nr.: 97-131/350-0007
JBL

Vedr. kiage over oprensning af grøfter ± Porsmosen under Gisselfeld
Kloster i Holmegárd Kommune, Storstrems Amt.
Storstrøms Amt har den 17. marts 1998 truffet afgerelse am, at en i
forâret 1997 foretaget oprensning af grøfter ± mosen ikke krver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Danmarks Naturfredriingsforenings hovedafdeling og lokalkomité har

pa-

klaget amtets afgerelse til Naturk1agenvnet. Det er amtets vurdering,
at amtets afgørelse ikke kan pakiages. Dags data har Naturk1agenvnet
truffet delafgørelse am, nvnet er berettiget til at real itet sbehandle
kiagerne.
Naturk1agenvnets sekretariat skal ± den anledning anmode styrelsen om
en udtalelse. Udtalelsen bør sr1igt indeholde bernrkninger til det ±
klagen anferte om, at apgravning af gytje og den omstndighed, at
buncthiveauet ± grefterne ligger under Susáens bund dokumenterer, at
der er foretaget uddybning og ikke kun oprensning. Der ved1gges kopier af fremsendte sagsakter og fotos.
Kopi af styrelsens besvarelse bedes tilsendt kiageren og ansegeren,
sam har modtaget kopi af dette brev.

Med venlig hilsen

Jens F. Buch-Larsen
Landinspekter
direkte tlf. 33 95 57 58
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Storstroms Amt
Teknik- og Miljøforvaltningen

NaturkIagenevnet
Frederiksborggade 15
1360 Kobenhavn K

Natur- og plankontoret

7. august 1998
J.nr.: 8-70-51-357-12-1997
ELSitnf.siarn.dk

Sagsbehandler: Else Marie Stamphoj. biolog

Kiage over oprensning af grofter i Porsmosen i HoImegrd kommune
Naturklagenavnets j.nr. 97-131/350-0007
Hermed fremsendes uddybende bemrkninger til den fremsendte kiage.
Porsmosen er uden vsentlige højdeforskelle, hvilket bl.a. fremgâr afmedsendte'kopi af
mâlebordsblad, hvor det ses, at denne del af Porsmosen ligger under 30 m kurven og med
højdepunkter ved SusAen pa 29 m.
Afvandingen bestemmes sâledes primrt af vandstanden i Susâen. Ved at uddybe de
eksisterende grefter kan der skabes et vist reservoir, men vandet kan ikke lobe vk, nâr det
skal lobe opad for at komme ud i Susâen. Den overvejende afvandingseffekt stammer fra
ti1stedevrelsen af grøfterne og disses vedligeholdelse. Orn der cc skaht et mindre resevoir
bar vi i deane sammenhng vurderet som havende underordnet betydning. Derfor bar det
varet vores vurdering, at uagtet grefterne godt iiok pa visse steder cc hlcvet uddybet under
den hidtidige hund, bar det ikke andrct tilstanden af de beskyttede cage.
Da det ikke cc anitets praksis, at foretage nivelleringer i forbindelse med sagsbehandling i
forhold til naturbeskyttelseslovens § 3, bar vi ikke varet bekendt mcd, at bunden afgrefterne
ligger under Susaens bund. Virkningen heraler som ovenfor heskrevcl en rcservoireffekl.
Dde af Porsmosen cc plantetti! med nAlcskov. og cc dermed ikke beskyttet afnaturbeskyttelsesloven. Der er langs med og md i en sâdan niletrashcplaiitning !orctagcL en uddyhning, som
gir langerc ned end den tidligere bund i grofcn. Deane uddybning vurderes at vare foretaget
al hensyn til graniven og dennes aivanding. Afvandingen af granskoven pãvirker ikke i
pa\'selig grad de :iodende cage.
Kopi tit:
Danmarks Naturlledii

slreni ng. Nerregade 2. I 165 Kobenhavu K

l)N-Holmegârd v/ Paul Hs, Akacievej 87., 1-eusmark, 4700 Nst'ed
Jesper Petersen. Sotorup

S A, 4690 I-lasIe'

VarIvcj 37, L)}-48(J( Nykbiiig F. I:-

st

aLain.dk IlL 54 2 3232 I)iiLt

tIf. 54 82 $U 00 - 5203 Fax 54855684 Giro 9 18 13

-130—

Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 3, 4690 Haslev

Med venlig hilsen

5kwe"5izw
Else Marie Stamphej

2
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MILJØ & ENERGI
MINISTERIET

N0TITS

SKOY- OG NA TURSTYRELSEN

økologisk kontor
J.nr. SN 1996-4316/5-0001
Ref. OGC

Rapport for besigtigelse af grøfter i Porsmosen 18. august 1998

Den 19. august 1998

Besigtigelse blev foretaget i forbindelse med udarbejdelse af udtalelse til Naturk1agenvnet i
sagen om oprensning af grøfter i Porsmosen under Gisselfeld Kloster i Holmegãrd Kommune.
Besigtigelse udfiirtes af hiolog, cand scient. Olaf G. Christiani. startende ki 9.15 ved det pa
vedlagte kort afmerkede pkt. 1). Gisselfeld Kloster var orienteret om besigtigelsen ved strelsen brev af 13. august 1998.
Grøft fra Skovbk til Gødstrupløbet
Pkt. 1.
Tor grøft, mindre mngder materiale opkastet pa siderne. Bevoksning i bunden.
Pkt. 2.
Stillestâende vand i greften, sødgrs og anden bevoksning i greften. 70 cm fra sydlig groftekant sas svagt bevokset bunke af sand!grus/smâsten<5cm. Hul gravet, konstateret 10 cm grus
sten ovenp5. muldltorv.
Foto 1: Hul visende 10 cm opgravet materiale ovenpã muld/torv
Foto 2: Huls placering ved groft
Foto 3: Grus/stenlag blotlagt.
I hjulsporet forefandtes ved spadestik terv/muld; Grus/sten fandtes ikke.
5 meter til hver side fra pkt. 2 for hver 1 in blev spadestik taget: der fandtes alene let sand-

blandet muld.
15 meter vest for pkt. 2 sâs grus/sand bunk-e: I m bred 3 in lang 20 cm hoj.
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Pkt.3
20 meter fra Gadstrupløbet sâs vand i grøften, pa sydlig bred sâs 1-2 m lang sandbunke.
Pkt. 4.
Pa den nordlige side afgrøften I indhegning sâs en bunke pa I bredde, 3m hengde, ved spadestik sás 10 cm sand samt stor sten 10-15 diameter (Foto 6)
Foto 4: Hul ved pkt. 4 visende gruslag ovenpâ tørv
Foto 5: afdkket grus samme sted
Omkring pkt. 4 sâs flere steder store sten som delvis var nedlej ret i gnesset. (foto 7)
Pa det meste af strkningen fra Gedstruplebet tit pkt. 2 sás sand/grus i øverste del af tørven.
Pkt. 5
Sâs en bunke ler, sam vist pa foto 9, foto 10 viser spadestik i ler, der bedømmes tit at vre
blâler.
Pkt. 6.
Der sâs lerbunker pa en strkning pa 20 m.
Foto 11 viser vue over groften taet fra n-dside mod ost.
Groften har lige sider og er 1 m bred.
S animenfatning:

Langs siderne af greften fra pkt. 6 tit udmunding i gødstruplebet er der fundet bunker liggende ovenpâ fast tørvelag af forskelligt materiale spndende fra let muld med indsiag af sand
over grus m smâsten iii fast blâler. Lerbunker var kun svagt eller ikke vegetationsdkket og
grusbunker var kun med løs vegetationsdkke, hvilket kan passe med at materialet er opgravet tidligt forâr 1997.
Konklusion:
Der er foretaget uddybning af greften fra pkt. 6 tit udmunding i Godstrupløbet.

Greft svd for gennemgâende vej ved pkt. 7

Greften er uden vand, men ler i bunden er kl2egtlfugtigt
Pkt. 7
Pa sydsiden af greften ligger jorddynger af primrt ler der udger et sammenhngende jorddige langs greften. Jorddiget er op iii 1 meter over terrn og 1,5 - 2 meter brede. Pa toppen af
jorddiget ligger stedvis bunker af ubevokset eller svagt bevokset ler.
Foto 12: Lerbunke pa toppen af"jorddige"
PORSMOS4.DOC
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Foto 13: Gennemgravet lerbunke
foto 14: Bund af groft visende rent ler under max 1 cm muldlførne lag
Ca. 100 meter fra vestlige slutpunkt for groft sAs 10 cm muldlførne i bund af greften og ingen
frisk ler pa toppen afjorddiget.
Foto 16: Oversigt over groft taget

fra

udmunding af sidegrøft kommende fra granbevoksning

og mod vest.
Konklusion:
Der er foretaget uddybning af grøften pa en Ca. 100 meter strkning.
Grft lanes skov "Beeholm"
Hele gro1en er tor. ingen til svag vegetation i selve bunden af grøften
Groften starter f'rst 25 meter fra vejen.
Frem til pkt. 9 jigger der muld med sand i bunden af grøften, Der ligger ved siden af grøften
mod ost mellem indhegning og groft mindre bunker med sandet muld
Fkt. 8
Foto 17 viser materiale i bunke pa ostlige groftekant mellem groft og hegn
Foto 18 viser bund af greften med overst mudder/jord pa 10 cm, derefter 10 cm grus/sand og
nederst ler
Adskillige steder til pkt. 9 là sand/letmuld pa marken, som vist pa foto 19
Der liar veret kveg mellem hegn og groft, som màske er àrsag til nedfald og muld i bund af
groft.
Foto 20: Enkelte steder sàs storre bunker af ler op til 1in diameter brede og 40 cm høje
Punkt 9
Foto 21: oversigtsbillede viser bunker langs indhegning pa ostside
Foto 22: Jordbunker foran hegn og groft, materialer er overvejende grus, sand
Punkt 10
Foto 23: Viser bunker langs hegn af lost og tort sand, sten, grus med iblandet ler.
Punkt 11
I bunden fandtes groft tort sand med intet eller ringe mudder lag.

PORSMOS4.DOC

Fra pkt. 11 til pkt. 9 sâs pa vestside af grøft sammenhngende jordbunker dannende jorddige 4
op til I m høj og 2 m bred. mange steder var vegetationsdkket tyndt eller manglende.
Konklusion:
Der er fortaget uddybning fra pkt. 9 til udmunding i større nordgáende grøft umiddelbart N for
pkt. 11. Det er uvist om der er foretaget uddybning fra pkt. 8 til 9.

Grøften i midten, vestlige del fra vej til sterre nordjâende grøft vestpâ.
Ved vejen er grøften helt tilgroet i bunden med sedgrs, ikke vand i grøft.
Der findes ikke opgravet materiale langs nordsiden.
Ved udløbet mod vest er der 30 cm vand i greften.
Punkt 13
Pa sydsiden af grøften sâs jordbunke indenfor hegnet. Jordbunke er ikke dkket af sammenhngende grønsvr og bestAr af ler.
Ftr .5
' Lerbunke 25 cm hej 1 m bred

Foto 26 overblik fra ovennvnte lerbunke og ostpá
Frem mod pkt. 14 liggerjordbunker i sammenhngende dige bestâende af forskelligt materiale vekslende mellem tørv, sand, og icr.
Punkt 12
Foto 24 Lerbunke pa greftens sydside, foto taget fra nordside.
Konklusion:
Der er foretaget uddybning mellem pkt. 13 og 14.
Greft i midten. estlige del fra ve
Meliem pkt. 15 og 16 sâs der ikke tegn pa at nyligt opgravet materiale var lagt langs greften.
Foto 27: Nordsiden af strekning mellem pkt. 15 og 16. viser ingenjordbunkcr
Foto 28: Sydsiden af strkning mellem pkt. 15 og 16. viser ingenjordbunker
Ved pkt. 15 sãs mudderlag i greften at vre mere end 30-40 cm. Der var ikke vand i greft,
der var kraftigt bevokset med sedgrs, i bunden sets andemad.

PORSMOS4.DOC

-135-

Konklusion:
Greften mellem pkt. 15 og 16 er ikke uddybet indenfor de nrmeste ár.

Grøften øst for punkt 16 hen iii Gødstrupløbet blev ikke besigtiget p.g.a. uti1gngelighed.
Grøft mrket med pkt. 17 blev ikke besigtiget.
Greft market med pkt. 18 blev ikke besigtiget da denne grøft ikke er beliggende i eller grnser op til omrâder, der af amtet er registreret som vrende omfattet af §3 i NBL.
Besigtigelsen afsluttet ki 13

Olaf G. Christiani

P ORSMOS4.DOC
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Til orientering
Ti! godkendelse
IføIge afta!e/brev/telefonsamtale
Vedlagt:
Dine kommentarer udbedes
Tilbagesendes med tak for lan
ønskes retur
Ring venligst

Med venlig hilsen

Jytte Melballe

Adresse: Nørregade 2.. .1165 Kobenhavn K.
Telefon 33 32 20 21 Telefax 33 32 22 02 E-post: dndn.dk 1-Ijemmeside: ww.dn.dk
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økologisk kontor
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J.nr. SN 1996-4316/5-0001
Ref. OGC

REG.NP

Vedr.: Kiage over oprensning af grofter i Porsmosen under
Gisselfeld Kloster i Holmegârd Kommune, Storstroms Amt.

Den 28. august 1998

Naturklagenvnet, Sekretariatet bar med brev af 16. juli 1998 (Deres
J.nr. 97-131/350-0007) anmodet Skov- og Naturstyrelsen omen udtalelse i sagen ser1igt vedrørende det i kiagen anførte om, at opgravning af
gytje og den ornstendighed, at bundniveauet i grøfteme ligger under
-

Susáens bunci dokumenterer, at der er foretaget uddybning og ikke kun
oprensning.

Baggrunden for sagen er, at der er foretaget en oprensning/uddybning af
grofter i Porsmosen under Gisselfeld Kloster. Oprensningen blev anmeldt til Storstroms Amt med brev af2l. maj 1997. Storstroms Amt anforer i brev af 17. marts 1998, at arbejdet, der er udfort ijanuar/februar
1997, ikke kr2evede dispensation fraNaturbeskyttelsesloven, idet der
var tale om oprensning.

Porsmosen er beliggende i EF-fuglebeskyttelsesomrâde nr. 91, 1-lolmegârds Mose og Porsmose jevnfor Miljøministeriets bekendtgorelse nr.
408 af 25. maj 1994 om afgnensning og administration af EFfuglebeskyttelsesomrider og Ramsaromrâder. Dc i kiagen omhandlede
grofter er altovervejende beliggende i eller gnenser op til omráder, der

i Skov- ogNaturstyrelscn

"Storstroms Amts vejiedende registering af naturtyper, Marts 1996" er

1!araldsgade 53
2/00 Kabe,,l:avn 0

registreret som eng.
TIf: 39472000
Fax: 392798 99

Omrâdet er beskrevet i Aage Feilberg: "Om afvanding- og kulturarbejder paa Gisselfeld Kloster og Holmegaards Gods", Hedeseiskabets
Tidsskrift nr. 9, 1929. Udfra denne beskrivelse 1gges det til grund, at

Telex: 21485 nature ilk
E-post(internet): sns(sns. ilk
E-post (X-400): C=dk; ,4=dk400:
JSflS

Ssns
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tervedybden for det beskrevne afvandingprojekt varierede mellem I og 4 meter, at de âbne
grefter ved arbejdets afslutning gennemgàende var 1,4 m dybe, og at terven hviler pa lerhiandet sand.
Aflejringerne efter sidste istid er behandlet i Danmarks Natur, bind 1, pp. 266-267. HeretIer
vii det overvejende mineraiske materiale, der er aflejret I bunden af istidsseer bernevnes
senglacialt eller postglacialt ferskvandsier, -sand eller -grus. Aflej ringer af overvejende organisk karakter, terv eller dynd benvnes med en fllesbetegne1se som gytje.
Det antages, at den i sagen oprindelige anvendelse af betegnelsen gytje i Jesper Pedersens
brev af 21. maj 1997 til Storstrøms Amt og efterfelgende referencer hertil udfra beskrivelsen i
brevet refererer til overvejende mineraiske sen- eller postglaciale aflejringer.
En oprensning vii definitorisk kun kunne berere aflejringer, der er afsat efter grofterne er gravet eller sidst er uddybet eller oprenset. Grund1ggende antages det, at der ikke i grofterne pa
noget tidspunkt af âret kan optrde stremforhold, der bevirker en transport og dermed aflejring af mineraisk materiale som ter, sand, grus eller sten, der kan vre genstand for en oprensning. Et eventuelt fund af opgravet aitovervejende mineraisk materiale i mengder, der
overstiger, hvad der matte felge med ved en almindelig mekanisk oprensning af dynd og andet
organisk materiale, antages derfr, at hidrore fra en uddybning af grofterne. Det skal dog bemrkes, at det kan forekomme at aflejringer i greften afsettes ovenpà et oprindeligt tervelag
sâfremt tidligere udgravning/uddybning ikke er nâet ned til de mineraiske sen- eller postglaciale aflejringer. Ved en uddybning af en greft i en sàdan situation vii der ikke nødvendigvis
blive opgravet overvejende mineraisk materiale, men ton, som det efter en tids neclbrydrting
vii were vanskeiigt/umuiigt at skelne fra opgravet aflejret mudder/dynd.
Med henblik pa at fastslã de opgravede materialers karakter og omfang foretoges den 18.
august 1998 en besigtigeise i omrdet. Resultatet afbesigtigelsen fremgãr af vedlagte notits af
19. august 1998 med tilherende kortbilag og fotos.
Ved besigtigelsen fandtes opgravet ter, sand, grus og sten i mangder der ma hidrore fra en
uddybning af visse i rapporten mermere angivne strkninger af grofterne.
Det er ikke dokumenteret hvi!ken bundkote grofterne havde for arbejdet I jan/feb 1997 b!ev
udfort. De i brev af 20. maj 1998 beskrevne - den 13. maj 1997 foretagne - niveileringer dokurnenterer sâledes ikke, at der er foretaget uddybning af grofterne, uanset at der er malt
bundniveauer i grofterne, der ligger under Susâens bund.
Det forhoid, at grofterne i beskrivelsen fra 1929 angives at were gennemgâende 1,4 meter dybe, kan ikke bruges i en sammenligning med den nuwerende groftedybde. Ternenet er sandPORSMOS2.DOC

-1393

synhigvis senket, som følge af at afvandingen i den mellemliggende periode har medført itfling af de øverstiiggende dele af tørvelaget, hvorved tørvens organiske dele er blevet omsat
og tørvelaget derfor er blevet tyndere end det var for 70 Ar siden. Hvis den gennemgâende
grøftedybde viser sig stadig at vre 1,4 meter taler alt for, at der efter ani2egget i 1924 er
foretaget en eller flere uddybninger.

Sarnmenfattende vurderer Skov- og Naturstyreisen, at grøfterne pa de i rapporten over besigtigelsen angivne strkninger er blevet uddybet.

Det skal yderligere bemrkes at en uddybning afgrøfterne, der medfører en forbedret vandforingsevne vii vre at betragte som en reguiering af vandiebet, som krver tiliadelse efter
vand1oblovens § 16.

Med veniig hilsen

GChristiani
O1r

Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 3, 4690 Hasiev
Danrnarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kobenhavn K
Danmarks Naturfredningsforening, Holmegaard, v/ Paul Friis, Akacievej 87, 4700
Nestved.

-

Kopi:

-
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Naturkl agenvnet
Frederl ksborggade 15
1360 kØBENHAVN K

25. september 1998
Brev 86154
3.nr. 0143-43
Ref.: Jesper Refn

Vedr.: ulovllg afvanding 1 Porsmosen.
Danmarks Naturfrednlngsforening har den 6. apr11 d.â. p&klaget en afgørelse, som Storstrøms amt har truffet den 17. marts d.â. I ovennvnte sag.
Den 20. maj d... er kiagen uddybet.
Naturk1agenvnet har med afgørelse af 16. juli d.. givet foreningen med.hold 1, at amtets afgørelse er klagbar til Naturk1agenvnet. Samtldig har
nvnet anmodet amtet og Skov- og Naturstyrelsen oni en kommentar til substansen 1 foreningens kiage.
Skov- og Naturstyrelsen har i en 1ngere skrivelse med tllhørende notits
svaret Naturk1agenvnet den 19. august d.. Styrelsen har foretaget en
grundig gennmgangaf sagen, og konklusionen er kiar:
*
*

Grøfterne 1 Porsmosen er blevet uddybet
Der er saledes foretaget en ulovlig uddybnlng af grøfter i Porsmosen 1
strid med naturbeskyttelseslovens § 3.

Amtet har den 7. august d... kommenteret kiagerne og er fremkomniet med en
ny argumentation for, at udgrøftningen ikke er omfattet af § 3 1 naturbeskyttelsesloven. Der henvises til, at dele af Porsmosen er tilpiantet med
rødgran, og at der blot skabes en reservoireffekt I mosen.
Hertil er at sige, at kun en meget hue del af Porsmosen er tllpiantet
med rødgran, og at uanset om der skabes en reservolrtilstand, sâ er der foret'aget et ulovligt indgreb I et § 3-omrâde, som kiart pâvlrker de tllstødende enge.
Foreningen finder yderligere, at der foreligger skrpende omstndlgheder I
denne sag, idet der tidligere er foretaget ulovlIg afvandlng I Porsmosen,
jfr. vedlagte sagsakter fra 1995 vedrørende vedligeholdelse af kommunevandløb nr. 1, afløb fra Ravnstrup.
Vandløbet var af Ho1megrd Kommune blevet oprenset ud over hvad de regulat1vnss1ge bestemmelser tillod, uden at man havde indhentet en forudgende
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Amtet p&talte overtrde1sen
og fremhvede det uheldige I, at omliggende moser og vandløb var blevet
drnet yderhigere. - Uanset det meddelte man efterfølgende dispensation
.fra § 3, fordi en retablering yule vre vanskelig, og at man fremover ville tilrette1gge vandløbs vedligeholdelse pa en made, s& den blev mere nnson, og s&ledes at gentagelse lkke yule ske.

Masnedegade 20 2100 Kobenhavn 0

Telefon: 39 17 40 00 Telefax: 39 17 41 41 E-post: dn@dn.dk
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Nu er det aitsà sket lgen.
Danmarks Naturfredningsforenlngs pstand vii vre, at sagen hjemvlses til
fornyet behandling I henhoid til naturbeskytteisesiovens § 3, og at forholdene krves retabieret. Det bør ske ved, at vandstanden bør haves pâny ved
at der etabieres stigbord I omrâdet.

Med venlig hi sen

cc: Storstrøms Amt
Gisselfeid Kloster
Skov- og Maturstyrelsen

777
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Storstrøms Amt
Teknik- og Miljøforvaltningen

Politimesteren i Nestved
Parkvej 50
4700 Nstved

Natur- og Plankontoret

3. april 1995
J.nr. 8-70-52-357-2-1995
Sagsbehandler:
biolog
Else Marie Stamphøj

Vedr.: Kiage over Holmegaard Kommunes vedligeholdelse af kornrnunevandløb nr.
1, Afløb fra Ravnstrup.

De har den 9. marts 1995 sendt ovennvnte sag tit Storstrøms Amt med anmodning om
en udtalelse.
Storstrøms Amt kan i den forbindelse udtale, at det pgldende vandløb er et kommunevandløb, og at kommunaibestyrelsen i forhold tit vandlbs1oven er myndighed for
kommunevandløb. Amtet fører ikke tilsyn med kommunens vedligeholdeise af vandløbet,
bemyndigelse tit indgriben hen.
og har i henhold tit vandløbsioven in
VandiØbet er imidlertid et § 3-vandib, d.v.s. beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3,
sâledes at der ikke ma foretages ndringer I tilstanden af vandiøbet uden en forudgâende
dispensation. Naturbeskyttelseslovens § 3 administreres af amtsrâdet.
Da det fremgâr af Miljøstyrelsens skrivelse af 21. februar 1995, at vandibet er oprenset
udover de regulativmssige bestemmelser, er der sket en regulering af vandiøbet, som
krver dispensation fra naturbeskyttelsesioven.
Alt andet lige vii et dybere og bredere vandiøb udtørre hurtigere - tit skade for dyre- og
plantelivet - end et smait og lavere vandløb. I det konkrete tiiflde vii en øget
vandafledning betyde en hurtigere drning at de oinkringliggende mose- og engarealer,
som ogsâ er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og som i første halvdel af 1994 var
vanddkkede. Nâr disse arealer drries hurtigere gennem det uddybede vandløb, vii
vandløbet.hurtigere tørre ud. Ud fra et naturbeskyttelses hens yn er det ikke ønskeligt, at
vandlØbet tØrrer ud, elier at de omkxingiiggende mose- og engarealer drnes yderligere.
Da det vii vre overordentiigt vanskeligt at rctablere et vandløb, som iber gennem en
mose, hvor der ikke er sten elier grus, og da Holmegaard kommune overfor Miljøstyrelsen
har anfØrt, at man fremover vii tiIrettelgge vandløbsvedligeholdeisen sâledes, at
gentagelser ikke bør kunne ske, vii Storstrøms Amt vre sindet at meddele en efterfølgende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 tit den foretagne regulering.

Parkvcj 37, DK-4800 Nykøbing F. TV. 54 82 32 32 Direkte iii. 54 82 30 00 + 5203 Telefax 54 85 56 84 Giro 9 18 13 18

-143—

Kopi til:
Miljøstyrelsen, Ferskvands- og landbrugskontoret, Strandgade 29, 1401 Kobenhavn K
Holmegaard Kommune, Holrnegaardsvej 4, Fensmark, 4700 Nstved
Jesper Petersen, Baggesensgade 19, 4., 2200 Kobenhavn N

Med venlig hilsen
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Storstrøms Amt
Teknik- og Miljøforvaltningen

Holmegaard Kommune
Holmegaardsvej 4, Fensmark
4700 Nstved

Natur- og Plankontoret

10. april 1995
J.nr. 8-70-52-357-2-1995
Sagsbehandler:
biolog
Else Marie Stamphøj
/

Sag vedr.: Regülering af kommunevandløb Dr. 1, AfIøb fra Ravnstrup.

Storstrøms Amt bar den 7. april 1995 modtaget ansøgning fra Holmegaard Kommune om
dispensation fra Naturbeskytteiseslovens § 3, vedr. regulering af ovennvnte kommunevandiøb, da der i forbindelse med kommunens vedligeholdelsen af vandløbet i
sommeren 1994 er foretaget en vandiøbsoprensning udover de regulativmssige
bestemmelser.
./.Beiiggenheden fremgâr af vedlagte kort.
Nâr et vandløb uddybes ved en for kraftig oprensning, vii et dybere og bredere vandiøb
alt andet lige udtørre hurtigere - tit skade for dyre- og plantelivet - end et smalt og lavere
vandløb. I det konkrete tiif1de vii en øget vandafledning betyde en hurtigere drning af
de omkringliggende mose- og engarealer, som ogsâ er beskyttet af naturbeskyttelseslovens
§ 3, og som i fØrste haivdel af 1994 var vanddkkede. Nâr disse arealer drnes hurtigere
gennem det uddybede vandlØb, vii vandiøbet hurtigere tørre ud. Ud fra et naturbeskyttelseshensyn er det ikke Ønskeligt, at vandiøbet tØrrer ud, elier at de omkringliggende moseog engarealer drnes yderligere.
Da det vii vre overordentiigt vanskeiigt at retablere et vandløb, som iøber gennem en
lsen
aard kommune overfor
mose, hvor der ikke er sten elier grus, og
bar anfØrt, at man fremover vii tiirette1gge vandløbsvediigehoideIsen sâiedes, at
gentage1sJebør kunne ske meddeler Storstrøms Amt hermed dispensation tit den
udførte regulering jfr. Naturbeskyttelseslovens § 65.
Kiageve] ledning m.v.
Denne afgørelse kan i henhold tit naturbeskyttelsesiovens kap. 12 pâklages tit Naturkiagenvnet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren.
g
m
Kiaeberettiget
g
er ansøgeren, offeitlige myndiheder,
g
Danarks
Naturfredinsforening
og iokale foreninger og lignende, som har en vzesentlig interesse i afgøreisen.
Evt. kiage indgives skriftligt tit Storstrøms amtsrâd, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., der
videresender kiagen tit Naturk1agenvnet og underretter ansøgeren.
Tilladeisen kan ikke udnyttes for udiøbet af kiagefristen. Hvis der kiages rettidigt, betyder
det, at den ikke kan udnyttes for sagen er afgjort, medmindre klagemyndighèden
bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, sâfremt den ikke er udnyttet inden 3 âr efter den er meddelt, eller
ikke har vret udnyttet i tre pa hinanden følgende ar.
Afgørelsen kan endvidere proves ved domstolene, hvis der anlgges sag indenfor en frist
af 6 mâneder, fra afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.
Kopi til
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kobenhavn 0
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh K
D.O.F. Storstrøms Amt v/ Jens Mortensen, Skovfogedvej 15, Vejlø, 4700 Nstved
Friluftsrâdet vi Terkel Jacobsen, PiIevnget 2, 4930 Maribo
Miljøstyrelsen, Ferskvands- og landbrugskontoret, Strandgade 29, 1401 Kobenhavn K
Jesper Petersen, Baggesensgade 19, 4., 2200 Kobenhavn N

Med venhig hilsen

Else Marie Stamphøj
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StorstrØffls Ant. Natur- og Plankontoret1
Jnr. -73-52-357-2-19c5
Udsnit af 4 Cifi kort 1512 IV SV stved gencivet ified Kort oc
Matrikeistyrelsens tilladelse
c 1992/XD16.10371

Regulering af vandlØb

Det gronne Gisselfeld skudt i sank af fly bestyrelse
Gisselfelds nye egenrdige chef siden maj 1996, Koed-Jorgensen, thkterer
kortsigtet okonomisk gevinst over okologi og natur
Af Jesper Petersen, journalist
Det gr ikke godt for Gisselfeld. Strid og krise plager det gamle jomfrukloster.
For at rette op pa Gisselfelds dârlige okonomi hat flertallet i en ny bestyrelse beordret
alle grøime projekter stoppet. Siden maj sidste at er driflen pa Gisselfelds 3.838 hektar
blevet vsentligt intensiveret og rationaliseret.
Manden med den reelle magt over Gisselfeld hat siden 1. maj 1996 vret godsejer
Johan Koed-Jorgensen, der blandt natiirvenner er berygtet som en skrupellos
naturodelgger og lovbryder. Han ejer, foruden Gisselfeld", de to ostjyske godser
Akjr og Julianelyst.
Det var overdirekter Erik greve Danneskiold-Samsøe, der selv inviterede KoedJorgensen md i bestyrelsen og bojede sig for hans krav om, at han fik sin advokat
Niels Oluf Kyed saint yen Kjeld Hiflingso med i den fern mand store bestyrelse.
Derved bragte greven og hans gamle skolekammerat, Bertel Brinck Eliassen, sig i et
selvmorderisk mindretal som Danneskiold-Samsoe sidenhen bitterligt hat fortnidt.
I februar udtalte den detroniserede Erik greve Danneskiold-Samsøe til B.T. blandt
andet, at Koed-Jorgensen "bar forbudt mig at udtale mig til pressen" og, at "KoedJørgsensen vidt og bredt fortller, at det er ham, der driver Gisselfeld. At han hat
umyndiggjort mig og sat Gisselfeld under administration."
Amputeret Ferskvandsprojekt
Koed-Jørgensens dramatiske entré pA Gisselfeld bekymrer ikke bare den ydmygede
greve. Udviklingen er ogsA Arsag til stigende nervositet blandt naturinteresserede. Og
med god grund.
1 august 1995 startede Peter Gnith Hansen i samarbejde med Gisselfeld og EU et
visionrt ferskvandsprojekt med det inAl at genoprette det gamle jomfruklosters
ferskvandsomrâder. Proj ektet lever endnu udadtil, men naturgenopretningsdelen er
foringst skudt ned af den nye pengeorienterede ledelse pA Gisselfeld.
I naturlig forhnge1se af den EU-finansierede startfase inviterede "Ferskvandsprojekt
Gisselfeld" i forsommeren 96 Danmarks Milje Undersogelser (DMU) fit at indgA I et
samarbejde om projektets meget omfattende naturgenopretning af Gisselfelds
vAdomrAder og visse skovomrAder. Initiativet var godkendt af den gamle bestyrelse pA
Gisselfeld, men i juli 96 blev al planlagt naturgenopretnings-samarbejde med DMU
pludselig bremset af den nye bestyrelse.
Peter Gruth Hansen vii ikke udtale sig om hvad der sker med "Ferskvandsprojekt
Gisselfeld" nAt de sidste EU-penge er brugt op deane sommner. Men kun drømmere er

trygge ved den nye Gisselfeld-bestyrelses forvaitning af det gamle kiosters ferskvand
og ovrige naturvrdier.
Naturtjendtlig forvaitning
Konkrete eksempel viser, at de af egnens vâdomráder, der ligger pa Gisselfelds jorde,
er mere truet end nogensinde. For eksempel: En del af ferskvandsprojektets
naturgenopretning handlede om at hve vandstanden i det alt for drnede, men
biologisk (endnu) meget unikke mose/eng-omrAde, Porsmosen; den østligste del af det
store Holmegaard Mose-oniráde - Sjllands storste mose. Men i stedet for
naturgenopretning i det internationalt betydningsfulde fugleomrâde, der har status af
EF-fuglebeskyttelses-lokalitet, uddybede Gisselfeld i vinter over 6 kilometer
afvndingskana1er til skade for naturen og stor forstyrrelse for nogle af de fuglearter
mosen har international betydning for, f.eks. sdgs.
En opmãting i maj afslorede at kanalernes bundniveau flu ligger dybere end Susâen,
der afvandede hele omràdet.
Vandmiljoet omkring Snsáen blev pa flere máder skadet af uddybningerne, f.eks. .i
form af oget okkerudsivning. Siden kanaluddybningerne (der i ovrigt er anmeldt som
overtrdelser af Naturbeskyttelseslovens § 3) har Porsmosen fremstáet torrere end
nogensinde, og mange af omrádets vnglende vandfugle, f.eks. 50 par viber, har mAttet
opgive at yrigle i ár.
Men ikke nok med det: Forst pa a.ret stak Koed-Jorgensen en kp i hjulet pi
Storsiroms amts over I ár gamle arbejde med at fA genoprettet en af SydsjalIands
storste og mest fuglerige soer: Godstrup So, beliggende i den aller ostligste del af
Porsmosen. Siden soen sidst eksisterede i 1994 og 95 har naturvenner og amt mtenst
arbejdet pa at fA lodsejerne til at sige ja til et af Danmarks mest oplagte
naturgenopretningsprojekter - genetableringen af den 50 hektar store Godstnip So.
1 1995/96 skabtes et gennembrud i de indledende forhandlinger, idet alle soens Ca. 13
lodsejere formelt godkendte at deres landbrugsjorde blev til so. Pumpelaugets regler
krver total enighed for at amdre den hidtidige afvandings-politik. Da naturvenner i
70'erne og 80'erne arbejdede pa at f?i soen genetableret bremsede nogle fa lodsejeres
modsiand flertallets velviije.
Gisseifeld ejer en lille snip af soen og for et halvt ãr siden gik Gisselfelds pludselig
imod retableringsprojektet. Drommen omn en enestáende sydsjiiandsk fugleso var
endnu engang blevet s!ukket. Denne gang af en ostjysk godsejer ved navn Johan KoedJorgensen.
Sidste sommer dode endviclere den sidste rest af Danneskiold-Samsoes jagtftedning af
oprindeligt 900 hektar af Gisselfelds skove og soer.
Godsforvalter Jan Bone Bjodstrup vii ikke udtale sig om hverken jagt eller andre
forhold pa Gisselfeld. "Sporgsmài kan formuleres skriftligt til klosteret, sâ skal vi se pa
dem", lyder det fra godsforvalteren.

At ogsá den oppnoriterede jagtudlejning handler om cool cash og forretning er der
ingen tvivl om. En namrbørnehave i Holmegaard Kommune lejer 18 hektar skov af
Gisselfeld og kommunen punger ârligt ud med 40.000 kr., primart i kompensation for
de tabte jagtudlejningsindtgter. Det er 2.222 kr. pr. hektar. Lejen er muligvis hojere
end den almindelige jagtleje. Mãske ser kiosterets arlige jagtijeindtgt flu totalt
nogenlunde sAledes ud: 2.000 kr. gange halvdelen af de 3.838 hektar = 3,8 millioner.
økologisk landbrug stoppet
Ogsâ grevens naturvenlige initiativer indenfor landbrug er slaet for panden af den nye
bestyrelse. Al okologisk landbrug er stendodt pa Gisselfeld. Landbrugsinspektor Peter
Trolle nâede knap at fort11e en hue gruppe interesserede gster til
naturfredningsforeningens og Gisselfelds markvandring d. 5. maj sidste Ar, . at
udviklingen blev mere og mere gron og økoiogisk, for han af Koed-Jorgensen uk ordre
til at gore det stik modsatte - intensivere driften.
Ifølge en tidligere ansat kunne Koed-Jorgensens entré bl.a. ses ved, at der I juni blev
poset en dobbelt portion kunstgødning pA markerne. Det aMses dog af
landbrugsinspektør Peter Trolle: "Jeg har ogsA hørt de rygter, men det er ikke korrekt."
Peter Trolle vii dog ikke udtale sig I detaljer om den nye bestyrelses landbrugspolitik.
"Som medarbejdere er vi faktisk lidt trtte af det skriveri, der har vret i aviserne",
siger han.
Ifoige Danneskiold-Sainsoe er det meste af Gisselfelds godt og vel 1.000 hektar (10
km2) ageijord blevet tilsAet med hvede, der er den mest kunstgodnings- og pesticidforurenende af alle komsorterne. Greven kalder Koed-Jorgensens intensiverede og
ensidige jorddyrkning for "helt hen i vejret".
"Alt hvad jeg har opnAet, har Koed-Jorgensen og hans gruppe i bestyrelsen - som
bhindt folger ham - smidt i skraldespanden", udtaite Danneskiold-Samsoe til B.T. i
februar.
Sotorup So truet
Det øgede kunstgodningsforbrug kan blive katastrofal for bI.a. Sotorup So, der i de
sidste to 5r har haft Andenod i sver grad. Ondt blev derfor varre da Koed-Jorgensen i
efteráret 96 besluttede at opploje 133 hektar med grsfro ninth om Sydostsjllands
storste so og i stedet sA hvede pa de skrAnende marker ned til soen.
Hvede tilfores vsentligt storre mamgder kunstgodning end. grsfro. 1 marts, april og
maj spredtes hele fire gange kunstgødning pA de nye hvedemnarker, vis dranror har
udleb i den 60 hektar store so. AnslAet mehlem 25 og 100 tons. Til sammenligning blev
grsfromarkeme i 96 kunstgodet hojst een gang. Dette Ars store hvedeorken er
endvidere blevet oversprøjtet med gift mindst fern gange.
Lokale folk og biologer har i nogle fir kunnet se flere og flere tegn pA et forestflende
biologisk sammenbrud i den 25 meter dybe sø - en af landets dybeste: Enomie svnne

af dansemyg. I sommeren 1995 blev der fundet døde Al pa '/2 meters dybde. I
august/september sidste Ar máltes den hidtil laveste sigtdybde - 20 cm. - i en sø der for
bare 3-4 Ar siden havde en sigtbarhed pa et par meter, og endnu i 70'erne, og mãske
ogsâ 80'erne, blev betragtet som en af Danmarks reneste. Nu kategoriseres den i den
mest forurenede ende af amtets soer. Koed-Jørgensens intensive landbrugspolitik kan
blive den drAbe, der opbruger seens sidste, sparsomme iltreserver og i nr fremtid
udløser en algekatastrofe med medfolgende fiskedod i stor skala, hvilket i sá fald ogsá
stter definitivt punktum for egnens eneste badesø igennem en menneskealder.

bredtrmer rundt om Villa Galina-soen, ved det kendte traktorsted, hugget om. Selv et
billedskønt natursceneri i form af en trbevokset 0 i soen blev odelagt.
Store, smukke, gamle elletrer, der i flere hundrede Ar har vokset i sokanten blev lavet
til brmnde. Omkring hundrede ganile elletrmer, nogle 100-200 Ar, faldt i en
inotorsavsmassakre udfert af gratisarbejdende bistandsklienter fra Haslev kommune,
samt en enkelt under uddannelse som skovbruger - alle ledet af chefen for det sterkt
aniputerede "Ferskvandsprojekt Gisselfeld", Peter Gruth Hansen, hans bror Johan
Gruth Hansen samt Gisselfelds eneste overlevende skovfoged efter sidste fyringsrunde,
Jens Risom.
Ikke nok med at trfldningerne odelagde nogle meget gamle selvsAede og biologisk
oprindelige elletrer - det voidsomme indgreb skete sandsynligvis i strid med ]oven
samt en gentlemanaltale indgAet i efierAret imellem en lokal ornitolog og Gisselfelds
davrende skovfoged, Jan Olsen.
Lov om jagt og vildtforvaltning siger I kapitel 3 § 5 stk.3, at "hule tracer og tracer med
spttehu1ler ikke mA f1des i tiden 1. februar - 31. august." Adskillige af de gamle
tracer ved Villa Galina-søen rummedeutvivlsomt sptterhuller og var hule.
Et enkelt trx var srlig unikt, idet et sortspttepar sidste Ar opfostrede flereunger i et
redekanimer udhugget af sptterne i 1995 eller 96.

11

Peter Gruth Hansen tror ikke pi at der
ynglede sortspietter i et hult trx ved
Villa Galina Soen sidste Ar. Heldigvis
er den sjldne ornitologiske begivenhed bade fotograferet - og
tegnet. PA Bo Turebys tegning fra 31.
maj 96 stikker en nesten flyvefrdig.
unge hovedet ud af det lOx 15 cm
store hul.

Trfldning omkring Gisselfelds gamle karpedamme og skovsoer prsenteres som et
miljøprojekt, men det drejer sig snarere om at tjene penge pa en opfindsom made.
Nogle af de fldede elletrer var 100-200 Ar gamle. (Foto: Bo Tureby)

Kritik af trafaldninger
Ogsá Gisselfelds skovdrifl er intensiveret, en udvikling, der dog liar kunnet iagttages i
nogle ãr.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité I Haslev rettede i april henvendelse til
Gisselfeld for at fâ et mode j stand om skovdrifien i den store Hesede Skov.
Baggrunden for modet er blandt andet utilfredshed med trfldninger omkring Villa
Galina Soen.
Forrige vinter og deane vinter fieldedes i hundredevis af iser gamle elletrer rundt om
en handfuld danime i Hesede Skov. I januar, februar og marts blev nsten alle

'Z9r.

Sortsptten, der er Europas største sptte, er en sj1den dansk ynglefugl. Der yngler
kun Ca. 100 par i landet. Arten blev første gang i nyere tid fundet ynglende pa
Sydsj1land i 1974. 11977 fandtes den for første gang ynglende i Hesede Skov. Siden
ihvertfald 1994 har et par árligt ynglet i skoven igen. Sidste Ar ynglede 1-3 par i
Hesedeskoven og dens omegn.
I dagene omkring d. 1. februar mistede egnens mAske eneste yng1epr imidlertid deres
redetrx ved Villa Galina Soen. Under et besøg d. 5. marts iagttoges parret flyve
omkring deres totalt odelagte redested.

"Alt er meget velovervejet"
Lederen af ferskvandsprojektet, Peter Gruth Hansen, siger om trafldningerne:
"Det vi gør, er skani meget velovervejet. Jeg har ikke tid til at snakke med dig, men
jeg kan da oplyse, at vi har haft forsknings-institutioner til at kigge pA, hvordan vi
skulle holde fast i vandkvaliteten."
Trods tidspres nAr Gruth Hansen at fort1le lidt mere: "Vi f1dede det trx du siger, der
har ynglet sortsptte i sidste Ar, for ellers skulle vi have lukket stien. OgsA det var
meget velovervejet. Jeg havde genie set, at der havde stAet nogle flere torre trer
tilbage, men det kan man ikke have i sAdan et omrAde, hvor der frdes mange
hundrede mennesker. Og du behøver ikke vre sA nervøs for den sortsptte, for vi har
en masse toptorre trier lige bag Villa Galina. Jeg ved I ovrigt godt, at sortsptten bar
vret ved Villa Galina siden 1994. Men vi har ogsA sortsptte et andet sted i Hesede
Skov. Vi has godt check pA, hvad der er af fugle, for det layer vi ogsA registreringer pA.
Det hele er som sagt meget velovervejet. Hvad vi har gjort has vret absolut
nodvendigt. Vi har arbejdet i dybden med det. Vi has ikke lavet noget uden det er
overvejet godt."
"Ved du at del er u/ovligz at j2elde hide tiveer og Irceer med spcettehuller fra 1/2 -

31/8?"
"Om det er ulovligt?! Jeg kan i hvert fald fortlle dig, at efter d.1/2 bar vi ikke f1det
nogle af dem. Det ci i ovrigt heller ikke altid, at man kan se et spttehu1. Det er ikke
andet end noget fis - det her er lavet ordentligt, vi er professionelle folk."
"Er det loven, der er nogetfis?"

"Det er noget fis; man kan sgll' da ikke altid Se, hvor der er et spettehui. Og det dér
med at sortspatten skulle have ynglet derovre (midt pA vestbredden) det tror Jeg slet
ikke pA. Jeg mener, den bar boet i et hullet trw oppe pA den anden side af Villa
Galina."
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Loven overtrAdt?
I marts madte jeg et hold bistandsklienter saint Tue Mork i fuld sving med at flde
trer pA Villa Galina Søens østbred. Tue Mork, der er under uddannelse som
skovbruger, blev ked af at hcire, at deres arbejde ødelagde sortspttens redetr. Han
kendte intet til dets eksistens, forklarede han. Ingen af hans overordnede has oplyst
ham om, at der fandtes et stort sortsptte-redekammer i en aide boge man fieldede pA
vestbredden. Ligeledes oplyste Tue Morks chefer heller intet om, at det ci forbudt at
flde trer med spttehuller ira d.1/2 til 31/8. Tue Mork fremharvede, at det wrgirede
ham, at han var blevet holdt hen i uvidenhed pA disse omrAder, da hans uddanneise
netop drejer sig om at tilegne sig den slags viden.
En af de bistandsklienter, der var med til at fIde alie de store smukke trier langs
sobredden udtaler - uden at ville stA frem med sit navn - at sortspttetret med garanti
blev fldet efter d. 1/2. Han understreger desuden, at det er skovfoged Jens Risom des
reelt er den ffverste chef pA projektet.

Fâm!t skovfoged
Spurgt om der er fldet trer med spttehuller efter d. 1. februar ved Villa Galina
Søen svarer skovfoged Jens Risom:
"Det harjeg ingen kommentarer til."
"Jeg harfaef oplyst, at skovfoged Jan Olsen indgik en afiale med en lokal ornitolog
om at undlade alfielde sortspcs'tlens redetra' ved soen. Kender du ikke til den afiale?"

"Nu er Jan Olsen ikke ansat som skovfoged pA Gisselfeld, sA det hnger ikke heft
sammen"
'Men del var hanjo sidste ar.1'

"Det har jeg heller ingen komnientarer ti!.'
"Altsá, du har inlet hon om den aftale Jan Olsen indgik am at beskytte trceet?"

"Jeg has ingen komnientarer til det, sagde jeg."
Ft enkelt spørgsmAl vii Risom dog svare pA, nemlig om han kender loven, der
beskytter gamie hullede trier:
"Ja, den kender jeg godt og vi fielder ikke trer med spttehu!ier - hvis vi kan undgA
det. Men der erjo nogle trer man ikke ser has huller, for de ligger pAjorden."
Omkring 1. april fmldedes ogsA en del gamle trer i en biologisk meget rig og gammel
naturskov i Gisselfelds del af Porsinosen. Bide hule trer og trer med spettehui!er
blev fldet.
Gisseifeld er i ovrigt ved here lejligheder blevet gnindigt orienteret om denne skovs
store bio!ogiske verdi og bedt om at undlade f1dninger overhovedet. OvertrdeIsen
af Jagtloven blev i april anmeldt til Skov- og Naturstyrelsen, der siden overdrog sagen
til politiet, sam siden juni has eflerforsket sagen. Under et besøg pA lokaliteten d.25/6
bekrafiede politiet, at der var f!det bAde hule trer og trer med spttehuI!er.
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vandet, vandstandshmvning, indgreb overfor den for den intensive drift af skoven
(drmning, kunstgodning, sprejtning). Frem for at odelmgge de naturverdier, der
iangsomt er opstAet omkring de gamle damme igennem flere hundrede ár.
Den bedste forkiaring pa den valge 'naturgenopretning" er fonneiitlig, at
trfldningerne er den eneste hue del af det store ferskvandsprojekt, der passer
Gisselfelds nye 100 procent forrethingsorienterede koncept. Det økonomiske
regnestykket er nemlig soleklart: Trfmldningerne er udført af gratisarbejdende
bistandsklienter fra Haslev (betalt af konimunen), aktiviteten bevarer EU-tilskuddet
projekttiden ud (EU-tilskuddets størrelse yule jeg ogsá have spurgt Gruth Hansen om).
Generer hverken den opprioriterede jagt- eller skovforretning. Tvertimod "niiljoprojektet" skaffer ekstra penge i kassen i form af brndesalg fra de tneer det
under normale omstndigheder yule have vre yderst vanskehigt at f1de pga. deres
biologiske verdi og herlighedsvrdi.
Skovfoged Risom fr - foreløbigt - det sidste ord. Spurgt om karpedamsprojektets
brnde-produktion siger han: "Det harjeg heller ingen kommentar til. Jeg kan ikke se
hvad du skal bruge det til - det erjo ikke interessant."

Sortsptte. Tegriet af Brian Zobbe

"Skriftlig anmodning, tak"
Da jeg efter min ferste samtale med en meget travi Peter Gruth Hansen vendte tilbage
for at fâ svar pa nogle supplerende spørgsmál lød det:
'Jeg liar ikke mere at fortlle dig. Du ligger jo og ringer til alle mulige. Jeg synes
ellers vi liar givet dig en meget fin behandling, sA det giderjeg ikke.'
"Di: vii auth ikke svare pa mine sporgsmàl?"
"Nej, jeg vii ikke udtale mig yderligere, for jeg synes det er noget underligt noget. Du
kan sende mig en skriftelig anmodning og sá kan jeg se pa den. SA er den ikke
lngere. Farvel" (KLIK).
Jeg yule blandt andet have spurgt Gruth Hansen, om man ikke kunne have forbedret
vandkvaliteten pa andre máder end ved bare at fmlde de smukke gamle trmer rundt om
skovsøeme/karpedammene.
Umiddelbart er der mange alternativer til de voidsomme trfmldninger som middel til
at forbedre vandkvaliteten. F.eks.: Stop for det forurenende skydeandeopdrmt, der
foregik i blandt andet Villa Galina Soen sidste ár. Oprensning, kunstig iltning af
12

Gisselfeld Kloster

Dansk Ornitologisk Forening i Vestsj11ands Arnt
"Bladsmutten"
Hr. Henrik Baark
SusAvej 22
Vetterslev
4100 Ringsted

Gisselfeld, den 28. august 1997

Vedr. Deres artikel orn Gisselfeld Gods, september nuinmeret 1997.
Gisselfeld Gods blev allerede i foráret 1997 bekendt med denne artikel udarbejdet af
hr. Jesper Petersen.
I den anledning blev der udfrdiget 2 udtalelser der ved1gges, udfrdiget
henholdsvis af godsets tilsynsførende skovrider og eksterne planteaviskonsulent.
Den tilsynsførende skovrider og den eksterne planteaviskonsulent tilbageviser alle
pâstande fra hr. Jesper Petersen og skal fra godsets side betragtes som en afsluttende
kommentar.

Med vep4g h
Jan Bone Bjødstru

Gisselfeldvej 3 . 4690 Haslev . Danmark hf. +45 53 82 60 32 Fax +45 53 82 64 25
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BESTYREL,SEN FOR GISSELFELD KLOSTER
Gisselfeldvej 3
4690 Haslev
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KekJ Veiling Skovridcr og Godsforvailer
Tanghvcvej
983 Oure
Tif. 62 28 1199 Bitch. 30 66 81 99 Fax 62 28 14 99

Dab:

22/4-1997

Siden 1. april 1995 har jeg vret tilknyttet Gisselfeld
Kloster Skovdistrikt (GKS) som ti1synsfrende skovrider,
hvilket fØrst og fremmest indebrer at jeg er ansvarlig for
den overordnede drift af godsets skove.
S KOVENE
Siden sommereri 1996 er der gennemfrt wndringer I GKSs
driftsfor-rn og organisation for at tilpasse ejendom.men til en

mere tidssvarende og rationel drift.
Den daglige administration af drif ten varetages af
distriktsskovfogeden, som har vret tilknyttet ejendomxnen ±
mere end 15 âr, samt af en ekstern skovfoged med mere end 10
firs erfaring iriderfor praktisk skovbrug. Med disse erfarne og
srde1es kompetente ledere I samarbejde med en fast og dygtig
skovarbejder stab er dagligdagen lagt I de bedste hnder.
Udgangspunktet for skovdrif ten er skovenes: Trmartssarmnensatning, aldersklassefordeling, de stâende vedrnasser saxnt de
beregnede ti1vkst- og hugstmuligheder. Disse helt vitale oply
sninger er samlet I GKSs Driftsplan , som revideres Arligt.
Jeg kan derfor indestâ for, at skovdii±ten p1an1gges og
gennemfØres £uldt forsvarlig og stedse med henblik pa bAde at
forge og forbedre produktionen, samtidig med at der tages
stØrst mulige hensyn til friluftslivet sAvel som de helt
enestaende landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og
miljbeskyttende naturvrdier, som findes pA Gisselfeld
Kloster.

FERSKVANDSPROJEKT
Ferskvandsprojekt Gisselfeld er opstAet I et tt samarbejde
rnellem bl..a. Haslev Kommune, Vestsj11ands Amt og SID.
ForruAlet med Fersk'v'andsprojektet e' et onske om at bevare og
i7ed1igeho1de de store ku1turvrdier, der findes pa. Gisselfeld
Kloster.
Dc arbejder, der udfØres I Ferskvar.dsprojektet, sker alle i et
samarbejde med relevante forskningsirstitutioner og andre
offentlige instanser, og er pa alle mAder forsvariige.
Den oprindelige má1string og strategi fra FerskvandsprOjektets start 1 1995 er undret, og vii fortsat blive gennemført
til projektet udlç5ber som pianiagt I indevrende somraer.
Med venhig hilsen
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BESlY RILSEN FOR GISSELFELI) K 1 .OSTER
Gisselfeldvej 3
4690 Ilaslcv.

Den 17/ 4 1997.

Sum ansvarltg ilunteavlskonsulenl PA Gisscticlds Uindhrug, f&er jeg mig I orpligiet til
at oplysc Dem 0111 sandheden vcdrorcnde den nuvrcnde driftsform pa gudset, cftcr
al (hversc art ilcier i Ikstra Bladet foranlcdiget af E.revcn, har tegnct ct totalt forkert
billede af virldighede.n. Navnlig artikien den 14/4, ønskcr jcg at kornrnentcrc.
(irevcns kuldte" grenne linie", hvor han hvdcr zn driften for den nyc bestyrclsc
korn, sparcde 15 % pa gødningen og 30-35 % pi kemikaliorne, svarer tncgel nøje til
(let dcr ogsa skete.i alle andre CHI vcrvsIandhrug. 1)cttc er skef i dc scncste 8 fir, dels
grundet ønske Ira (audbruget cm bedre økonomi 1 platileavleti men ogsà Som fø)gc at
de nye love omkring vandmiljøplanen, og er altsâ ikke noget speciell: for Uissclfcld.
Greveris sãkaidle "økologiskc landbrug" pA Ca. iS ha, var det rene fup. Man kan ikke
drive økologisk landbrug uden at have en naturlig gndningsbalancc med husdyrgødning
fra egnc økologiske dyr. Greven brugtc hudyrgødning Ira traditiondllc landhrugsbednfter, men var &lerede pa vej Lit at udpine jorden., 08 økonomicn var katastrofal.
Greven havde nogle area]er, der var behandlet med et amcri.kansk hokus-pokus middel,
som een ellei- anden havde bildt barn hid at det kunne udnytte jordens kvaIstof, sâ man
ikke bthøvede at gide. Resultatet var et utroligt dârligt udbytte.
Resultatcj-ne af grevens drifisfonn, viste qig 1 1.996, hvor udbytterne af engrapgras,
rajgrs, timothc, vinterbyg og vinterraps var katastrofalt dârligt
Greven har udtalt at alt hvad han liar opnaet har •astyre1sen sniidt I skraldespandcn"
hcrtil kan jeg kun sige , at det jeg har set af grevens opnâede" resultatcr", st var de
ikke bedre vard.Nâr grevcn I artikier har katdt den nuvrende drift helt hen i vcjrct"
ved leg nsten ikke hviiket udtryk leg skal brugc om den forrigc drift, mâske den
rene ruin".
Tit bcstyre1sen orintering, kan leg af erfaring fortalle at det I dagcns Dauniark ibenbart er almindeligt at nogle jouT-naliste.r enaker at kritisere det danskc landbrug, ved
at citere "kratluskere" og "miljafanatikere", der gør sig kioge pa landbrug , uden at
vre det. Delle gEelder i sardeIeshed hvis man ønsker at mnd.ce en landbrugsejendoai
Ira okonomisk ruin til en bredygtig enhed.
Jeg kan Iorsikre bestyrelsen om at den nuv.rende driftsform pa Gisselfeld med hvcdc,
rug og triticale, buyer drevet s økonomisk, og 0 økologisk som loven pibyder, dcl
vii sige at god nings tilde] ingen og plantebekyttelsen sker cftcr de bestexnmelser som
plantedirektorat.et. har Iastsat. Gisselfeld landbrug er i dag orntagt til 100 % grounc
marker. Loven forcskt'iver at der s'kal were 60 %, af hensyn til kvlstofudvaskmngcn.
sâ drittcn er pa define made helt grøri. Al hensyn tii okonomien forsoger vi at undgä
at der Cr nogle marker hvor udbyttec vigter totai. ( s'om det var ti1fIdct de foregacnde ãr). Vi har sknnet at det var det bedtc og sikreste vi kunrie gore i âr, l eg kan
samtidig forsikre at der vii ikke hlivc brugt et gram pcsticid mcrc end nodvendigt for
at o1)retholde et rimeligt udhyite.
Der er alt muJig grund til at bestyrcisen kan vare stotte over at man cr ved at redde
denne rnidl.sj .Ilandske perle Gisselfeld fra den forrige uøkonomiskc og forvirrede
drifisforrus vanvid.
Ti1 slut fø?er leg rnig fristet til at oplyse at Danwarks Naturfond under Daninarks Nat.url'redrth-igsforening. pa deue kologsske drevne. 387 ha store gârd SKOVSGARD,
1996 havdc et underskud pA 2.3 mb kj'. Dette ill skrak og advarseL'
Driftslormen er rigtig iøjeblikket, men vi ma vre indstitlet pa, at priser og fiiungsproblemer kan aridre sig, og det skal vi vre parat ti) at takie i fremtidcn.
Med vcnlig hi1s.
—'?
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DOF bekymret over udviklingen pa Gisselfeld
Jesper Petersens artikien om krisen pa
Gisselfeld I nummer 3/1997 af
Bladsinutten affodte en reaktion fra
Gisselfeld, der i forste omgang giadede
redaktionen, da det Jo viser, at biadet
buyer 1st. Godsforvalter Jan Borre
Bjodstrup fremsendte to udtaieiser fra
henholdsvis Gisselfelds skovrider Keld
Veiling saint landbrugskonsulent Torben
B. Moiler. Begge fra forâret 97 samtidig
med at artikien var aftalt koht af
Dagbladet i Ringsted og via avisen blev
foreiagt Gisselfeld efter aftale med
forfatteren.
Godsfon'alteren tillod sig i folgebrevet til
Biadsmuttens redaktion at fastsiã at
skovrideren og planteaviskonsulenten
med deres to sider papir "tilbageviste alie
pâstande Ira hr. Jesper Petersen.
lmidlertid ma redaktionen konkiudere. at
det forhoider sig stik modsat - brevene
viser, at der deswerre er al mulig grund
til at vre yderst bekymret for naturen pa
Gisseifelds jorde.
Skovrider Veiling bckrefier indledningsvis, at skovdriften siden sommeren
1996 Cr blevet rationaliseret. Derudover
skriver han: "Jeg kan derfor indestâ for.
at skovdriften plankegges og gennemfores fuldt forsvarligt og stedse med
henblik pa at foroge og forbedre
produktionen, samtidig med at der tages
størst mulige hensyn til friluftslivet savel
som de belt enestAende Iandskabeiige,
naturhistoriske, kuiturbistoriske og
mniljobeskyttende naturverdier, som
findes pa Gisselfeld Kloster."
Veiling garanterer afsiutningsvis, at "den
oprindelige mAlsetning og strategi fra

ferskvandsprojektets start i 1995 er
undret, og fortsat vii blive gennemfort
til projektet udlober som planlagt i
indevrende sominer". Somn yderiigere
dokumentation for projektets trovrdighed oplyser Veiling i ovrigt at
r jerskvandsprojekt Gisselfeld er opstãet
i et tet satnarbejde mellem bl.a. Haslev
kommune, Vestsjailands Arnt og SID.
Jesper Petersen ringede efterfolgende til
Vestsjel1ands Ann for at lion om deres
samarbejde med Gisselfeld og fik
folgende kommentar fra lederen af
afdelingen for vandlob og naturpleje,
Lars Bang: "Samarbejdet bestãr i at
Gisselfelds projektiedere fandt det
relevant at Storstroms og Vestsje11ands
Amt var med i en gruppe som kunne
modes engang imellem. Men vi liar ikke
rigtig kunnet ra hold hvad der konkret
foregãr - der er hele tiden nye planer og
projekter. Nogen gange buyer vi ringet
op af projektlederen dernedefra og sA
sker der ikke rigtigt mere. For mig er det
mneget ukiart hvad der foregâr, men i og
med vi sidder i baghânden, gor vi ikke
noget aktivt herfra for at wndre pa
situationen."
Gisselfelds sidste trowerdigbedsvidne for
den ny ledelse er planteaviskonsuient
Torben B. Moller, der kalder
Danneskiold-Samsoes
økologiske
landbnig for "det rene fup" og "den rene
ruin". Endvidere skriver Moller: "Greven
havde nogie arealer, der var behatidlet
med et ainerikansk hokus-pokus middel,
som en eller anden havde bildt ham md
at det kunne udnytte jordens kvatlstof, sâ
man ikke behovede at gode. Resuitatet
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var et utroligt dAriigt udbytte."
fremnhatver
Pianteaviskonsulenten
Gisselfelds om1gning til 100 procent
grønne marker, loven foreskriver at det
skai vre 60 pet. Moller garanterer i
ovrigt at der ikke buyer brugt et gram
pesticid og kunstgodning mere end
nødvendigt for at oprethoide et rimeligt
udbytte og at gift- og godningstiidelingen
ogsã overhoider lovens bestemnielser.
Bestyrelsen skal vre stolt over at man
er ved at redde Gisselfeid fra den forrige
uøkonomiske og forvirrede driftsforrns
vanvid, skriver Torben B. Moiler og
tilfojer afslutniiigsvis: "Til slut føler jeg
mig fristet til at oplyse at Danmarks
Naturfond under Danmarks Naturfredningsforening pa deres økoiogisk
drevne 387 ha store gird Skovsgard i

15

1996 havde et underskud ph 2,3 mio, kr.
Dette til skratk og advarsel."
Somn wgte interesseret I naturens
mangfoldighed og trivsel kan vi i DOF
Vestsj11and desvrre ikke erklatre os
beroliget af landbrugskonsulentens og
skovriderens overfladiske forsikringer.
Ingen af Jesper Petersens mange
konkrete eksernpler pa uberedygtig
naturforvaitning tilbagevises, eller
forklares. I et lys, der giver grund til at tro
at Gisselfelds nye. bestyrelse vii forvaite
kiosterets 38 kvadratkiiometer I
overenssteminelse med de uvurderlige
naturvrdier.
Se i ovrigt Jesper Petersens artikel ph
side 19 1 dette numiner af BLADSMUUEN
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Naturen kommet i fokus i Gisselfeld-strid
A.fJexper Peier.cen, journalist

Natur- og ku1turvmdier er blevet part i
kampen om Gisseifeld. Fro flere sider
gores der flu. bpmrksom ph at
Gisselfelds store 1andskabsvrdier er
truet af den nyc bestyrelses intensiverede
drift.
Erik Danneskiold Samsoes advokat.
Christian Hariang, angriber bestyrelsens
naturforvaitning udfra Gisselfelds
flindats fra I 700-tallet..
"Fundatsens hensigt er at bevare
Gisselfeld, hvilket em det modsatte of at
odelggê. Hvis man driver landbrug sit
intensivt sorn man nu er i gang med, sit
odehgger man det - man udpiner jorden,
beskadiger grundvandet, soenie m.m. At
bevare Gisselfeld gitr ikke bare pit at
bygningemne og voldgraven em i orden,
men ogsit naturverdierne."
I begyndelsen af december 97 stiftedes
foreningen "Gisselfelds venner" og ved
.juletid skrev en gruppe strkt bekynirede
beboere pit egnen et itbent brev til
Gisselfelds Jedeise. Beboerne er samtidig
gitet i gang med at samle underskriuter
mod bestyreisens hitrde drift.
I brevet hedder det: "indtil 1996
dyrkedes flere marker okologisk, men
deite giftfrie landbrug er flu aflost of
intensiv sprojtning og spredning at
kunstgedning. Heft genereit oplever vi at,
at der er sket en stark intensivering af
driften. En kloragtig lugt siver Aret
igennein md af Abne vindur og det
hagler med kunstgodning i yore haver.
Hverken afstand til levende hegn, haver
og luekke respekteres. Det gor, at vi f'oler

Os utrygge ved at bo her, nnrlig pit grund

of at mange of os har smit born. Derfor
storter vi overdirektor Erik greve
Danneskiold-Samsoes onsker oin
okologisk dyrkning of Gisselfelds jorde."
Naturen betaler
Bitde ledeises- og driftsnissigt kom der
andre boiler pit suppen do den jyske
godsejer Johan Koed-Jorgensen for 1t/2
hr siden tog magten pit Gisselfeld.
Kiosterparkens sidste gartner blev fyret i
sommeren 96. hvoref'ter Koed-Jorgensen
valgte den billigst mulige vedligeholdelse: flis I de bede man valgie at
bevare og resten tilsitet med gres.
"Trist at der skal fores en sit radikal og
folelseskold politik". lyder det fra gartner
Christian Thomsen. der I en
menneskealder fra 1939-80 var med til at
skabe og vedligeholde den smukke park.
OgsA driften of kiosterets store land- og
skovbrug blev radikalt wndret efler
Koed-Jorgensens. entré. Forrige hr
skovedes trier for I million kroner mere
end hi-ct for. 1 1997 var hugsten endnu
voidsommere, men Gisselfelds eneste
skovfoged eftér sidste fyringsrunde. Jens
Risom, afvmser pure at udiale sig mu
skovdriften.
Mange steder er store, gamle
soIitrtrer pit det skammeligste blevet
beskitret til ukendelighed eUer helt
•fldet. Eksernplevis mange virkelig store
treer ved Hesede Hovedgitrd og
Nielstrupvej, hvor en del of arbejdet dog
er udfort of Haslev konimune.
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Bestyrelsens
nstfonnand
Kjeld
Hillingso. der ikke 1aggur skjtil ph at
driften overalt er intensiveret, siger:
"Den ogede hugst skyldes. at man forhen
ikke bar hugget det der skulle og burde.
Saint sygdoni, isr i bogene. fordi de hat
stet for Inge."
Til forsvar for bestvrelsens hái'de drift og iii advokat Uarlangs kritik - siger
Hillingso: "Det star meget tydeligt i
fundatsen. at overdirektoren har pligt til
at lade Gisselfeld give overkud (ii brug
for 'velgorende formal, DanneskioldSamsoe lavede nnderskud hvert it og
havde stadig stigende 1d."
Mere kunstgodning
Ph en besigtigelse pa markerne i
forsonirneren 96 kritiserede KoedJorgensen resultatet. 1-Ian vurderede
afgroderne til at vret mere end en
tredjedel tilbage I vkst og heordrede
mere kunstgoduing pa markerne.
Efter hosten sãedes rug og hvede pa
satntlige 1.100 hektar, Det okologiske
landbrug, der vat planlagt udvidet til 100
hektar blev skrottet. Fra marts til og med
august I it korte godsets store traktorcr
nrmest i dogndrift og spredte gift og
kunstgodning i godsets knap I I ktif store
kornorken.
Simeget korn vat det', at da det i over en
inaned I sensommeren blev hostet med
en udvidet mejetrskerpark. hostedes
ulovligt flere hundrede tender hvbridnig
eller iriticate, der 2-3 dage forinden var
blevet sprojtet med Roundup.
Bade Iandbrugsinspektor Peter Trolle og
landbrugskonsulent Torben Moller
afviser at der sprojtes 09 lcuiistgodes
mere end fothen. 'Ligusom alt andet
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landbrug hat vi et faldende forbrug pr,
arealenhed", siger Peter Trolle,
For at sammenligne forbruget af gift og
godning i do senere it bad jeg Peter
Trolle ow tallene for de sidste to it, Han
mente I forste omgang. at han kunne
linde dem from pa en uge, men da ugen
vat gáet, kunne han piudselig ikke
overskue hvor long tid han endnu skulle
bruge.
1 on artikel I Ringsted Dagblad d.24/12
ow de lokales keitik af landbrugsdriftert
siden 1996 We' Kjeld Hillingso citeret
for at fremhve. at Gisselfelds
godningsregnskaber er offentlige, og at
enhver sâledes kan kontroijere den side
af sagen.
Sit enkelt er det imidlertid ikke. I
Peter
oplyser
Plantedirektoratet
Greifenstein, at Gisselfelds godnings og
pesticidreguskaber siden Koed-Jorgenseii
m.fl. tog magten ikke er valgt ad til
kontrol og sitledes ikke findes i
direktoratets database. Tallene vedr.
1993/94 & 94/95 or derimod
ti1gengelige.
"Der buyer I hvert fald ikke sprojtet mere
end pit andre godser", siger Torben
Muller: "Jeg bar tjekket, hvad der blev
gjort for, og jeg er garant for, at det der
buyer gjort, gores med et minimum af
midler."
Danneskiold-Samsoe bar et andet
indtryk: "Det trot jeg ikke pit for, jag set
det bevist. Under min ladelse
begrnsede vi bade sprojming 09
godning betrngteligt, blandt andet fordi
vi kalkede markerne. Oat got man ikke
mere - flu kunstgodes der I stedet for.'
Danneskiold-Samsoe oplyser endvidere,
at der under bans kdelse (heller) ikke
blev sprojtet lige for host, sitledes sam
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det skate I august sidste ar stort set
o'era1r.
Ogsit mange lokale beboere tvivler pit
bredygtigheden I Koed-Jorgensens
superlandbrug. Beboere ved Sotorup So
i'egistrerede I vekstssonen 96/97 gift og
kunstgodning blive spredt mindst 11
gauge rundi am soon. SeIv pit landevejeu
lit kunstgodnitigsgranulat spredt i
farvestritlende lag. Ssonen for godedes
og sprojtedes kun en tredjedel sit ofte.
Til egnens bekymrede beboere siger
Peter Trolle: 'Synes man, at de love og
regler, der gmlder for brag af keinikalier
og godning, er rimeilge. sâ er der bcstemt
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ikke grund 111 bekvmring. Vi giver
markerne det godningsloven titbider."
I t'ald det vu'kelig forholder gig sitledes,
km det dog af flare gnnide vise sig
utilstrnkkeligt.
Eksempelvis
ligger
Gisselfelds jorde ovenpit et of Sjeflands
drikkevandsomriider
vigtigste
09
regeringens dri kkevaiidsgsudvalg anbe
fakr i en netop afleveret redegorelse oget
beskyttelse af disse sitrbare og vitale
omritder. Udvalget foreslitr stop for brug
af kunstgodning og pesticider. Om
nodvendig ekspropriering af forurenende
landbrug.
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RU endnu et problem for den
fle betyrelse der i 1996 kastrrede muilitektor l)annehIl.'aa mulpwenhge
loiidbrug og udIuzW superefiekLiv huit.
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kigen orientering
Stbekymed pA GisselkkJs og forbrugernes vegne AL VORUGANKL.AGE grave DanneskioW-Samsøe kommernu med alvorlige
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Gisselfeld-ledelse
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Gisselfeld-sagen. Lad mig og pengeorienterede drift. Et
nvne nogle eksempler: Da par eksempler: SAvidt det
bekymrede, lokale beboere.i kan skønnes er Gisselfeld
Af Freelance journalist december skrev et Abent skovene siden efterAret 96
brev til Gisselfeld lad Søhu- blevet udsat for den hArdeJesper Petersen,
us nstformand Hillingsø ste hugst i nyere tid - uden
Spforupuej 5A,
mane bekymringen i jorden der har stAet et ord om det i
kiaslev.
med ordene: "Vi driver land- avisen.
Vidste jeg ikke bedre yule brug efter almindelige mojeg ha' Met helt ondt af Gis- derne principper - og god-. Stoppede projekt
medarbejderne Pe- ningsplan og sprøjteplan er Til stor skade for unik natur
selfeld
ter Trolle og Jens Risom ef- Jo offentligt tiigngelige, og uddybede den ny ledelse forter at have lest Susanne Sø- vi har planteaviskonsulen- rige vinter 6 km vandiøb i
hus fØlelsesadede og parti- ter med mdc i billedet. Og vi Sydsjellands største ferske
ske artikel i Dagbladet den er belt kiar over, at der er engomrAde, Porsmosen. For7. marts.
fokus pA as, og ogsA af den inden havde man brilleret
Nu. kender jeg imidiertid grund ville vi eller Gissel- med at stoppe to af Sj1Gisselfeld-sagen bedre end felds landbrugsinspektør da lands mest betydningsfulde
de fleste og skriver her, fordi aidrig dromme om at trede naturgenopretningsprojekjeg over for avisens Isere og et eneste skridt pA den an- ter - retableringen af den 50
egnens beboere føler en for. den side afloven."
hektar store og ekstremt
pligtelse til at beskrive virfuglerige Gødstrup Sø samt
keligheden bedre end lokal- Usandt
500 hektar skove og vAdomredaktør Søhuus (med flere). Hillingsøs ord er dobbelt rAder pA Gisselfelds jorde.
Inden jeg opsummerer usande, hviiket jeg efterføiOgsA disse stare tilbagenogle af de mange usandhe- gende fortalte Søhuus. skridt for natur og miljø bar
der efler fordrejninger, man 'Skriv et 1serbrev', svare- Sohuus og Dagbladet valgt
blandt andet kunne lse i de hun, men var ikke inter- ikke at skrive om, selvomjeg
bemeldte artikel, vii jeg esseret i at citere mine udta- endda bar orienteret grunfremhve, at jeg synes godt lelser. Det skulle lige have digt og gratis am disse vigtiom selve den ide at beskrive vret en fra bestyreisen - sâ ge sager.
havde hun ryddet forsiden!
Gisselfeld-medarbejdernes
Nok am nogle af de mange
frustrationer over deres be- Samtidig med at Søhuus lod forhigAede bistorier. Lad
svrlige arbejdssituation pa Hiilingsø slippe afsted mccl mig vende tilbage til artikgrund af den forrykte strid i groft at manipulere virkelig. len den 7. marts, bvor Trolle
ledelsen.
heden til egen fordel, trykte og Risom fAr by til at hlde
B.T. en artikel (skrevet af vand ud af Ørerne. Usaglige
Alt for meget arbejde
undertegnede) am Gissel- angreb har Risom og Trolle
Men en sober artikel havde feids ulovlig host af mange ikke brug for, skriver Søhuikke begrnset Sig til ensi- tons Round Up-forgiftet by- us og lader de to driftsledere
digt at freinstille følelser og bridrug i august 97. (Jeg valte usaglige 1)5stande af
udokumenterede pstande vender tilbage til Hillingsøs Sig.
fra to højt placerede 'medar- anden usandhed vedr. GisDet billede, Peter Trolle og
bejdere" fra kiosterets drifts- seifeids iandbrugsdrift).
Susanne Søhuu maler, stemledelse. En ordentlig artikel
Da den øvrige presse i fe- mer frygteiig dArligt overens
var gáet mere seriøst til bruar skrev urn ødeheggel- med det, min research bar
vrks og havde ogsa inter- sea af en graviinge-grav i et ak1akket.
viewet tidligere medarbejde- skovornrade I)anneskiold.
Faktum er, at kunstgødre, f.eks. dem, der er blevet Sarnsøe har hoidt jagtfredet ningsforbrug og sprøjtning
bortrationali sere t af den nyc siden 1991 (fredningen op- siden 1996 er vesentligt foledelse, samt de medarbejde- hevet af dcii aye ledelse), roget. Prawist hvor meget
re der kan fortlie om alt for skrev Søhuus heller ikke urn kan jeg ikke sige, for Peter
meget arbejde til for fã mand det.
Trolle og Gisselfelds øvrige
M.M.
Og at egnens største og ledelse tilbageholder alto reAltsâ ogsá dem, der i mod- førhen reneste sø er ved at levante tal, og i modstning
setning til Risom og 'Frolic, do sarntidig mccl at den ny til, hvad Hillingsø pAsttir, er
ikke anser den nyc ledelse Gisselfeld-ledelse har oget disse tal ikke offentlige.
for at vret et stort frern- kunstgødningsforbruget
skridt for Gisselfeld.
markant pa alle tiistodende Ingen kontrol
Lad mig fremhevc de marker interesserer heller Tilfldigvis har Plantedigartnere, der i nyere tid bar ikke den lokale Venstrepres- rektoratet ikke udvalgt Gisvedligeholdt Gisselfelds se.
selfeld til kontrol siden
unikke park som den nye leUden seriøs interesse fra Koed-Jorgensen og hans
delse her maltrakteret pA Dagbladet m.fl. er den be- supporters..tog
. . niagten. pA
det skammehgste
kymrende kezdsgerning, at
ç
Gt.bDagbIadets -nathren-pA et'utai•afmAder nigstl1éne'ir 93/94 óg
Has1ev-redaktør vret alt 1gger ryg til Gisselfeld- 94/95 er tiigngelige og befor ensidig 1 sin daikning af ledelsens Itensynslost hãrde krefter i ovrigt overdirektør

Lserne skriver

Danneskiold-Samsøes udsagn am, at kunstgødningsforbruget under hans ledelse
frivilligt var reduceret med
15 procent i forhold til det,
]oven tillader. Der er med
andre ord nppe tvivl om at
kunstgødningsforbruget siden 1996 totalt er steget med
mindst en tredjedel i og mod,
at alle 1100 hektar landbrugsjorde flu er omlagt til
ensidig kornavi, isr hvede,
der i traditionelt landbrug
sprøjtes og gødes virkelig
meget.
Flere centrale kilder har
overfor mig angivet stigningen i Gisselfelds kunstgødningsforbrug til at vre fra
35 til over 50 procent. En total stigning pa en tredjedel
er i ovrigt ikke nødvendigvis
ensbetydende med. at loven
overtrdes - men miljømssigt er dot et kmpe tilbageskridt i forhold til for 1996.
Da jeg i december undersøgte sagen i min egenskab
af journalist, opfordrede jeg
landbrugsinspektør Peter
Trolle til at udlevere Gisselfelds godnings- og sprnjteregenskab for at fill )racision
og saglighed i debatten. Han
Ilk en hel uge til at finde de
fA hovedtal frem. Da ugen
var gAet, kunne han pludsebig ikke huske, at han havde
lovet mig disse tal.
Da jeg samtidig interviwc'de Peter Trolbe om den
ulovlige host af Roundupforgiftet korn, valgte han
kort og godt at lyve am sagen. 'Det liar inLet pA Sig, at
vi skuile have sprøjtet bybridrug 3 dage for host,,, kid
dot usandt fra landbrugsinspektorcn.
NAr Trolle & Risom i Daghiadets artikel den 7. marts
slipper afstecl med at stille
Sig op som forfulgte uskyldigheder mA jog ryste pA hovedet, for i den virkelige verden har de hegge undergravet deres trovrdighed ved i
flere tilfbde at fortie, fordreje og lyve om forhold pA
Gisselfeld.
Fanden er løs pA Gisselfeld. Jeg hAber, at.folk pA
egnen forstAr, hvo?alvorlig
., situatioienei,. .-
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Kommentar
Hjemkommen fra rejse ser
jeg, at Jesper Petersen har
vret ude med riven - mod
mig, mod landbrugsinspektør Peter Trolle og mod konstitueret godsforvalter Jens
Risom, begge Gisselfeld.
Jesper Petersen molder
sig som redningsmand overfor bladets Isere, forth jeg
ábenbart ikke or i stand til
at udlgge teksten om dette
og hint i den lange Gisselfeld-føljeton pa rette made.
'Nu kender jeg imidlertid
Gisselfeld-sagen bedre end
de fleste, skriver Petersen
bi. a. Han er nemlig lejer i et
Gisselfeld-hus. BL a. mener
han, at jog *lader. Hillingso
mane bekymrede lokale beboeres frygt for overgødskfling af markerne i jorden,
ved at han svarer, at man pa
Gisselfeld bruger almindelige moderne principper.

Fra begge sider
Nu er det jo ikke. mig, der
bestemmer, hvad Hillingsø
skal svare, men Jesper PO
rer sig som journalist, ma vol
vide, at deter enhv.erjournalists fornemste opgave at
høre sagen fra begge sider.
Jeg talte med bi. a. Jesper
Petersens kone, jeg talte
med greven - men jeg har
ogsâ talt med andre naboer
til Gisselfeld-marker, der rysterpa hovedet og siger, at
de ikke fatter kritikken. Jeg
er selv nabo til en mark og
ved, at landmanden nødvendigvis ma udfolde sig pa forskellig made, hvis han vil
have et resultat. Den slags
bør man tnke pa, inderi
man bostter sig - det ved
bi. a. en stribe berrte beboere op til Gisselfeld-marker,

og derfor kiagede de holler
ikke, i de fir hvor greven udstrøede ildelugtende hønseinøg pa den dengang økokgiske mark, som bi. a. Tine
Meyer var nabo til.

Lkke niarket noget
Jeg spurgte i en samtale
med Tine Meyer, om hun,
hvis hus ogsá ligger op til to
ikke-økologiske Gisselfeldmarker, havde bemrket,
om disse to marker var blevet kraftigere gødet, efter at
"den nye bestyrelse. var tiltrâdt. Jeg forstâr godt, hvad
du mener', sagde hun, "men
jeg har ikke market nogen
mndring.'
Samme Tine Meyer var i
december medunderskriver
pa protesten mod bestyrelsens intensive sprøjtning og
spredning af kunstgødning.
"Derfor støtter vi Erik greve
Danneskiold-Samsøes ønsker om økologisk dyrkning
af Gisselfelds jorde - for bade
vor egen, Gisseifelds og
fremtidens skyld", star der
l5T a. i skrivelsen,om Dag
bladet selvfølgelig gengav og
som Tine Meyer bar skrevet
under pa. "Vi or tilhengere
af økologisk landbrug, gentog Tine Meyer i et lieserbrev den 20. marts. 'Jeg har
ikke ,sagt, at vi er bare tilhmngere af økologi', skriver
Tine Meyer nu pludselig i
gArsdagens lserbrev, og sa
tilfojer bun: Hører hun - alts9 mig- mon dârligt eller er
det bevidst intrigemageri for
at salke avisen?
Jog bar ikke fact en direkte henndelse fra Tine
Meyer, sâ det er temmelig
uforstâeligt for mig, hvad
det var, min eventuelie hørefeji skuile vare ârsag til.

Jesper Petersen, der jo
ofte bar benyttet Dagbladets
spatter til at ffi tuft over sin
harme over dette og hint,
skriver i sit indlg den 21.
marts, at Hillingsøs udtalelser om at drive jorden efter
moderne principper er "dobbelt usande, hvilket jeg ofterfølgende fortalte Søhuus."
".'Skriv et lserbrev", svarede hun, men var ikke interesseret i at citere mine
udtalelser", skriver Jesper
Petersen og antyder dermed,
at jeg gerne yule lukke munden pa ham. Sandheden er
imidlertid, at i sager, hvor
der forekommer mange komplekse tal og oplysninger - og
hvor personen formodes at
vre i stand til at formulere
sig pa skrift - er det til beroligelse for begge parter, hvis
man far det pa print. Sã ei-r
der ingen pastande om fejicitater bagefter.: Jeg gorde
Jesper Petersen opmerksom pa, at han var meget
velkommen med et indlg i
en liende, ,der svarer til normak1seibr
eve. I mit fra
vr kan jeg Se, at han mâske
bar haft Iidt svrt ved at begrnse sig, idet han har fact
stillet en halv side til râdighed, noget der er de farreste
iserbrevs-skribenter forundt.
Jesper Petersen anfører
ogsã, at "da den øvrige presse i februar skrev om odelaggelsen af en gravlingegray i et skovomrâde, Danneskiold-Samsøe liar holdt
jagtfredet siden 1991, skrev
Søhuus better ikke om det."
Nu bar Petersen jo en del
pa tapetet, at respekt for dot,
og dot er muligt, vi ikke bar
fã det hole med. Jesper Petersen anmeldte bestyrelses-

ws"AX
flertallet, som han ikke har

sâ stort respekt for, til politi-

et for at have ødelagt en
grvlingegrav pa Gisselfelds omrade. , Haslev Politi
bar forsket i sagen men har
ikke fundet bevis for, at graven var beboet, da den blev
omdannet til kunstgrav.
Haslev Politi oplyser, at Jesper Petersen ikke bar vret
i stand tit at bevise, at den
var beboet pa det tidspunkt.
I en pressemeddelelse, som
Petersen sendte ud gennem
Ritzaus Bureau medie februar, meddelte han ellers, at
han har fotos, der dokumenterer, at grvlingegraven
var beboet. I meddelelsen fra
Ritzau hedder det ogsâ, at
politianmeldelsen er sket
"efter at have rAdført sig
med Skov-og Naturstyrelsen". I Skov-og Naturstyrelsen oplyser en specielkonsulent imidlertid, at han aidrig
har râdført Jesper Petersen.
Han har blot sagt, at sâdan
et spørgsmâl beror pa en
konkret vurdering,
Og diet 4or j, alt i denne
verden.

Vii ikke udtale sig
Jesper Petersen vurderer, at
Dagbladet kun skriver, hvad
bestyrelsesfiertallet siger.
En gennemgang af do efterhãnden mange artikler vii
nok give et mere nuanceret
billede, men en kendsgerfling er det da, at greven pa
Gisselfeld, som jeg rent faktisk taler med ganske jvnIigt, ikke gerne, selv om han
ofte har Met tilbuddet, ønsker at udtale sig, mens denno spegede sag korer.
Og dot respekterer jeg naturligvis fuldt ud.
Susanne Shuus
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1-1111 Iovbeskyttelse af utile tra2cr og SI)a2ttehuhlcr
af.Jexper Petersen
Del lyderjo meget godt: Siden 1994 liar
del varet ulovligt at falde hule traer og
trer med spattehuIler fra d. I
februar ill og med august. Men i
praksis ci loven s5 godt sow
uanvendelig. Det viser en sag fra den
ostlige del af I tolmegaard Moseoinride.
Sagen drejer sig out ieidning af (nile
traer og trati mcd spa.ttelmtiller i en
gamninel miaiurskov
Porsmose
I
ti(horendc Gisseifeid. Onikrimig I. april
1997 faidedcs cii godt og vel 100 meter
lang skydckomridor nasten tvars
igennem cmi af Damimarks west
bevarimigsverdmgc miaturskove. Fcldet
blev bide huk tnccr og trmer mcd
SpantChLmiler, men trods en grundig
dok wncn tat ion droppede Pal it imnesteren
I Nastvcc1 at rejsc tiltaic I sagen, da
man vurderede at det ikke var

sandsymmligt at det

yule

fore til

doinfzeidelse.
Gisselièlds skovihged Jens Risoni og
skovridcr Keki Veiling blev afhort og
miegtede sig p5 skovejcrens vegne
skyldige I overtnedelse af jagilovens
kapitel 3 § 5 stk.3, (icr sigcr, "at hule
trzeer og lrecr timed spa.ttchuller ikke
m5 iuides i ndcii I. fcbnmar - 31.
august."
Jens Risoin afrisie IiiIdslendig, at der
var blevet fakIet truer timed sptteiiuiier
I den p5ga.kicnde skov, oplyste
landbetjent Jorgen Petersen, der
eflerforskede sagemi.

Skovfoikene fra Gisselfeld argurnenterede blaimdt andet, at et af
trastykkeme tried et tydeligt siiattehul
(Se everste billede til hojre), der blev
fundet I det ryddede skovstykke, ikke
havde tydelige savnuerker og derfor
ikke var fra et faidet tre. Et andet
stykke tne med et tydeligt, nyudhugget,
spzettehul (uden redekainmer) og
tydeligvis nyligt oversavet (se fotoet
nederst til venstre) blev ikke vurderet til
at vere omfattet af jagtlovsparagrafTen.
Ligeledes vurderede Politimesteren en
faIdet hul birk (fotoet overst til venstre)
til helier ikke at vare omnfatiet af
jagtlovens beskyttelse. Gisselfelds
skovfolk arguinenterede, at man ikke
tydeligt havcle kunne se, at traet var
hult imiden man savedc det over. OgsS
dét argument blev godtaget.
Politict - og en del af Skov- og
Naturstyrelsen - liar tilsyneladende
fortoiket loven til kun at omhandle
spa: (teredekamre.
fierdigudhuggede
Spurgt ciii hvordan lovparagraffen sluml
fortoikes svarer Soren Els fra Skov- og
Naturstyrelsemm: "Loven liar ikke kiart
taget stilling til deite sporgsm5i, sS jeg
buyer dig svar skyldig. Personligt vii
jeg incite, at det inS vrc et hul spalten
kan yngle I, evt. ogsS et html, der blot ci
et kvaliliceret forsog p5 at have et
ferdigt redekaninier."
SporgsmnSlct er sS, out del netop ikke
var det sidstnvnte en spette
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oprindcligt var i gang med i tilfIdet
vist pa fotoet nederst til venstre.
Oven i del faktum, at der formentlig fra
startemi var here beviser pa at loven var
ovcrtrdt, kommer sa den ekstra
omnstndighed, at treet fra hovedparten
afde cirka 50 treer, der i forâret 97
blev fleidet i den biologisk meget
unikke skov i Porsmose, var fjernet fra
omradet allercde pa anmeldelsestidspunktet. Da skoven er sa ekstremnt
rig pa hule traer og treer med
.spttehuller er del sandsyn]igt, at
brndcstablen hos den selvskover, der
ifolge Jens Risom fieldede tneerne,
kunne have bragt endnu here beviser for
dagen. "Hvorfor eflerforskede I ikke
del?", spurgte jeg landbetjent Jargen
Petersen. "H 's del havde vret en
drabssag, sa havde vi gort del", lad
landbetjentens svar.
Var del ikke drab, sã var del i hvert fald
endnu et snigmordsforsog pa enestáende natur. Siden begyiidelsen af
1980'erne bar jeg arbejdet hárdt pa at ía
iser naturskovcn/urskovcn I Porsmose
fredet. Ca. 30 hektar skov domineret af
birk og radel er samnien med nogle
omráder i og omkring Holmegaard
Moe de sidste rester af den urskov, der
voksede omkring -den lavvandede so
Holmegaard Mose-omnthdet var for
13.000-7.000 ir siden og efterfolgende i
kanten af den hojmose Holmegaard
Mose begyndte at udvikle Sig til i
begyndelsen af bondestenalderen for ca.
7.000 ãr siden.
Del er herhjemme belt ekseptionelt, at
finde skov med ubrudt forbindelseslinie
s1 langt tilbage og de faldninger, der

desvarre liar varet foretaget belt freni
til vinteren 95/96, saint del tidlige for5r
97, kan sammenlignes med at omsuiclte
guldhoniene. For at plante 2.000
rodgraner i lige linier fzeldede Gisselfeld
wider Jens Risoms ledelse i marts og
april 1993 20 procent af den west
bevaringsverdige del af den
birkedominerede naturskov i Porsmose.
PA trods af et forsog pa at lave en
gentlemanaftale i for%ret 94, hvor
Risomn, daverende godsforvalter
ørnslund, Danruarks Naturfredningsforening og undertegnede den 9. tnaj
holdt mode ow skoven, sendte
skovfoged Risom godt og ye! V2 ar
senere trfzeldere md i Ca. 5 hektar af
omrádets aldste elleskov og faldede
ca. 100 gamle urskovstrer incl. en
stor, gammel musvágerede.
For at afslutte beretningen med del den
startede wed, nemlig spaittehuller og
lovbeskyttelsen af disse fra februar Ill
august, skal jeg til sidst nvne, at
af
ledelse
Gisselfeld . under
miljoprojektieder Peter Gruth Hansen
samt skovfoged Jens Risom i januar
eller febnmar 1997 ogsã fzeldede en stor
bog ved Villa Gallina Soen
indeholdende et sortspetteredehu1, der i
96 ynglede sortsptter i. I folge en af
de ledige, der forrige vinter var med til
at felde hundredvis af traer, isar
elletneer, rundt om Hesedeskovens
karpedamnie, blev sortspzetteredetrzeet
fldet efter 1. februar, hvorved
Hesedeskovens natur ikke bare blev
fattigere - del var samtidg ulovligt.
Ogsâ her havde en lokal omitolog i
øvrigt forsogt sig med en
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gcntlenianaftaie med Gisselfeld, men
endnu engang sã skovfoged Jens Risoni
stort. pa gentlemnanaftale, by og
naturhensyn.
Gisselfeids natur er blevet tradt sarlig
voidsomnt under fade siden den jyske
godsejer Johan Koed-Jorgensens i
somnieren 1996 tog magten over
Gisselfeld. I de sidste to vintre er
Gisselfeldskovene blevct udsat for den
hardeste hugst nogensinde; isar den
netop overstaede vinter liar yret
ekstremn hArd ved skov og natur. For
eksempei blev en gravIingegrav

udgravet I kbruar 1998,
kun en wAited
for gravluigen foder sine unger.
Ligeledes i februar f.eldede Gisselfelds
nyc, benharde ledelse et gammelt
livepsevAgerede(rx I et stykke ganunel
bogeskov ved Kongehuset. Ca. 20
steder i skoven er der isar deane vinter
sket 1-2 hektar store rcnafdrivninger
(totaf faldning af et storre skovomnrâde.
red.), nogle steder er hell op til 4 hcktar
bog totalfldet. I all er tusindvis af IOUãrige boge liugget ow - et problem for
blandet andet mere itallige fugle sow
rovfugle, uglcr og spatter.
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SYGE SVIN

Jo

Nyc tat Ira \'eierinar. og Fudevorudirektoruiet vier, at knap liver trod
vin bar togs pA sygd rn. sdr d0r konuner tit alagteriet. SA halt bar tall
aidrig vmret ttdligerc. oplyser Radiosviaen. I toots turste tern mdneder It.
der vrot sygdornstegn ved knap 31 procest at dv slagiede scm. Dt
en stigning pa lire pr0000t i torhokl tit sidate Sr. Ingen I Wterinrnr.
Fodevaredirettoratet kan forklare stigningen.

F

KAOS PA KOSTERET

Atter strid om bru af
Roundup paslfeld
Gisse
Aftalen mellem Iandbrug, mel- og
brodbranchen om frivilligt stop for
Roundup-sprojtning af bredkorn far ikke
Danmarks 5. storste gods UI at stoppe den
kritiserede sprojtning lige for host
A! Jespev Pvtraen
III

Siden weekenden d. 8-9.
august bar Gisselleld vav.
ret i gang med den senc
Roundup-behandling at
knap 1000 hektar med
torn. GiItsprojteriet bar
oprort Gissellelds overdirektor. Erik Grove Danneskiold-Sanisoc, og jet brev
tit Gissellelds bestyrelse
lorlanger ban den akturtle
brug at Roundup stoppet.
Jeg bar dot meget skidt
med bestyrelsens kemiske
Iandbrugspolitik. der gdr
stilt imod udviklingen og
forbrugernes onskc om
sundere og renere fodevnrer. Straka leg blev bekendt med, at kornet igen i
Sr buyer sprojtet med
Roundup lige for host,
skrevjeg tit bestyrelsen og
orde opntzerksom pA. at
FAKIA

-

-

leg onsker disse giItsprojtsinger stoppet omgbende.
Jeg bar endvidere bedt
bestyrelsens formand. HitIingso. indkalde (ii et ekstraordinmrt beatyrelsesmode om sagen.

Forventer die, at dii breu
vii fd bestyrelsen lit at
ezndre landbrugspotitikken?
-Del htber leg p3, men
leg tvivler meget, for best>'
relsesfiertallet h9ndtorer
drilten at Gisselteld j strid
med gmldende regler og
uden hensyn III mine onsker.-'
Barok situation
Situationen pa Gisselleld
or pA mange miller harok.
Modsat den generelle udvikling bar Gisselfelda
tandbrug siden 1996 gennemgSel en udvikling Ira

OM.-GtSSELFELD

KLOSTER

Gisselteld Kioster I Sydsjaslland er pA nmsten 4000
bettor og ejes at en almennyttig, privat fond.
Dc sidstc to Sr bar Gisselfelds overdirektor sides
1975 - Erik Grove Danneskiold-Samsoo vicict
kastet ud i Aben strid med do ovrige modleinmer at
Gisselfeldo nyc bestyrelse Ira 1996.
I IorSret kuirnincrede kzimpen out loticlses at
Danmarks 5. storste gods forolobigt med en
kompromissogende algaretse i CIvilretsdircktora'
let og et eftertelgende sagsonla'g Ira DanneskiotdSamsoe mod den ovrige bestyrelse, Civilrctsdirektoratet og Justitsministeriet.
Danneskiold.Sarnsoe og hans advokat. Chr.
hlarlang, metier, at bestyrelsesflertahiets kuplignende maglovertagelse lorrige sonuner er I strid
med Gissellelds nreslen 300 Ar gamle fundats.
Bestyrelsen bar suspenderet os-erdirektoren og I
stedet gjort denjyske godsejerJolian Koed.Jorgen.
sea tit ttvcrste chef. Med Itani som letter or land- og
slsovbrugsclriltcn blevet voldsomt intensiveret.
Okologiuk landbrng. friviltig naturfrediiing med
mere or blevet kasseret, og de store skovomrlcler
or blevet udsat for moget omfattende bugst.
t)ritts.'endringernc bar gjort dot muhigt at forage
indtjeningeruuc be.tragtehigl.
Ud over Dauuneskioid-Samsne og Koed.Jurgensen
bestir Gisseltelds stormomsusto bestyrelse at
pensioneret gcnerahlojtnant Kjeki hliilingso. 13i'rtd
Brinek Etiassen og adaukat Uffe Baiter.
Den omfuttenute rctssag. der skat tage stilling tit do
sidale to Are taos pA dot ganule jomlruklastcr I
Sydsjmltand, starter Ill ctterdret.

Gisseifeld lObster i Sydsjavliand or pa nmsten 4000 hektar og 0503 at en niznennytilg, pncat fond
ml joventig og akologiak
drift tit ensidig kornavt
med stort torbrug atkunstgodnuug sg nprojteinitllcr.
Ud over at strive tit
Gisseltelds bestyrelse onu
Rounduipsagen liar Danncskiold-Samsoe sendt topi at sit brev lii LandbrugsrAdets prcesident, Peter
Gtemeike, samt Niels Th.
hisoe, 1. Vicefonnand I Dc
Danske Landboforeninger. Sidstncevnte siger tit
sagen:
-'tivis dot or tankon, at
do vii salge kornet tit
dansk brad, sA book do
ikke have sproitet ulet."
hiertil siger landbrugsinspcktor, Peter TroVe:
.jog or bckendt med at
(her er blevet indgSet Inchlige altaler melieni landmcend og meiproducenter,
inca dot mmlv at Gisseltelds torn btiver brugt tit
toder.Trolle vii dog ikke strive, at noget at Gisuetfeluls
korn ender sure, brod pi

danskernes spiseborde.
'Uvad dot all saninuen
bruges UI, liar vi Otto
chock pa.-' niger den dtigli.
go leder at Gissettckts
landbrug.
Fin Gisseltelds reeVe
chef. den jyske godsejer
Johan Koed-Jorgensen. I>'der del blot:
-Jog bar ingen konamentarer. Ha' dot gosh.
Farvel' (KLIK).
Koed-Jorgensen liar do
sidote to Sr sat dagsordonon p3 Gisselteld, og lion
or Ioriuuentlig den eseste.
der each, hvad Ginselft,'Iuts
koriu brugen tit.
SprOjtede lige for lsnat
Del er I ovrigt ikke torste
gang, der or probteituer
med Roundup pA Gisselfold. Sidste Sr. tivor alto
goctsets kornmsrker for
forste gang bloc sprojtot
med del omdiskuterede
cukrucltsmiddol lige for
host. opdagede overdirek-

brugsinspektnr Peter Trot- der naectdelte, at ban atdts
le og uk bekraaftet. at der usrige bestyrelse car bk
car sprajlot med Roundup, yet bedt Qua at sign, at
hvorctter bait tIes name ,verutirekturen ilike seAl:
slag blev kontakiol at den talc med do 5555W- tA
davtorende godsforvatter, Gisselteld.
-Min buitigo orueuuuoring ill bestyrelsen oin toil
alvorlige ornstteiidigtue.l,
at man uiovhigt hiavde tics
tot giftigt korn, hire 15111
reed, og do jag anski'uk
sagen p3 som punk-I pA ci
bestyrotsesiiiodo. 1,1ev (let
uretndssigt afvist,. forteller tIes lu3rdt provu'do
grove, der p3 clot pAgal
denSe tidspuuukt enubla our
(ornuand for bestyrelsen.
Ba landbrugvkouusiukiul
Torben B. Mailer, tinder
don ovrige bestyrelsen mo
strukser. udarbejuhede en
rapport tit behysnhtig alden
(ciii iandbrugsuiri(tu'n. don
-Jog har del mi-got ,dddt med hestyrelsens
isolereuhe ovordiroktuur of
kemiske iandturi.gspohhtik. der g5r silk in,u,d
bcstyrelsesformauuut htsik'
udvhklingen og forbrugerncs onskc ont siiiiitt'rc
opulaget,
fuk uagouus SIu
og renere fodc'varer.', niger Gisselfelds
Iusvsmand slung eels ell
overdirektor, Erik Ores-c Dannesldoid-Sainnoe, of
ko1ui.
I et brev tit Gisseltotihue hcniyroiso (ortunger tine
den alctuelle treog at itoiindup stoppet. NrduuiIo

to,r Danneskiold-Samsoe
cod en tilfatdighcd, at en
Star mark ulovligt blev
hostel, kun to dage otter
den var blevet sprojtet
Han kontaktede land'
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I 1996 tog bestye1.sesf1erta1let i enny bestyrelse magten p
Gisselfeld Kloster i Syd$j3.land. Siden bar intet vret sam for.
Hensigten med fundatsen bag den almennyttige fond, der ejer
Gisselfeld, er de sidste Zi Ar
blevet sat hg med wget indtjenirig
for enhver pris.
Imidlertjd trkker den flyintroducerede, benhrde drift store veksler

pa Gisselfelds unikke natur og miljz.

tjd over at vre et tilbageskrjdt mihjzmssigt set, stiller den
isolerec3.e overdirektør Erik greve Danneskiold_$øe saint hans
advokat, Chr. Rarlang, Spørgsmà.lsteg.n ved om den pengeorienterede
ledelse overhovedet bevarer Gisselfeld i overeflsste1se med
fundatsen fra 1700-tahlet.
Denne rapport beskriver de dramnatiske konsekvenser den radikalt
ndrede drift bar for noget af Dar-imarks fineste natur.
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