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Forslag til ændring af pumpe- og digelaget Elverdamsengene og Tempelkrog
Dette forslag omfatter forslag til ændring af pumpe- og digelaget Elvedamsengene og Tempelkrog og udkast til nye vedtægter, vedlagt som bilag 1.
Baggrund for forslaget er anlæg af vådområderne Tempelkrog Syd og Tempelkrog Nord
Baggrunden for forslaget om ændring af pumpe- og digelaget Elverdamsengene og Tempelkrog til digelaget Tempelkrog er gennemførelsen af kvælstofvådområdet Tempelkrog Syd og
den forventede gennemførelse af vådområdet Tempelkrog Nord.
Arealerne i de to vådområder er beliggende i grænseområdet mellem Holbæk og Lejre
kommuner og indgår i pumpe- og digelaget.
Som følge af anlæg af de to vådområder skal der ske en ændring af det eksisterende pumpeog digelag og fastlægges en ny partsfordeling mellem de fremtidige interessenter i området.
Med gennemførelsen af vådområderne skal arealerne indenfor lagets afgrænsning ikke længere afvandes ved pumpning og dræning, og arealerne har ikke længere den samme gavn af
lagets anlæg som før.
Formålet med dette forslag er at ændre laget, så lagets afgrænsning og partsfordelingen
svarer til de ændrede forhold. Desuden er der udarbejdet udkast til vedtægter.
Lagets afgrænsning foreslås ændret
Ifølge forslaget tages arealer syd for motorvejen ud af laget, da drænene til pumpekanalen
er blevet afbrudt og arealerne ikke har nogen nytte af lagets anlæg nord for motorvejen,
såsom diger langs vandløb og diget mod fjorden.
Når projektet i nord er gennemført, vil der blive slukket for pumpen ved Isefjord, der holder
det inddæmmede område tørt. På arealerne dannes en større sø og arealerne vil ikke længere have nogen væsentlig gavn og nytte af diger langs vandløb og diget mod fjorden.
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Der foreslås en afgrænsning af digelaget, hvor der tages udgangspunkt i interessegrænserne
for det eksisterende pumpe- og digelag, men hvor arealerne syd for motorvejen og matrikler
øst for Elverdamsåen og vest for den fremtidige Vestre Landkanal ikke er med.
Den tidligere og den foreslåede afgrænsning kan ses på kortet, bilag 2. Den foreslåede afgrænsning fremgår desuden af det vedlagte udkast til vedtægter, bilag 1.
Ændringer af lagets anlæg
Som følge af vådområdeprojekterne udgår en del af lagets anlæg, idet dræn og rørledninger
nedlægges og pumpekanalen lukkes. De tilbageværende anlæg er digerne langs vandløbene
mod øst (Elverdamsåen) og vest (Vestre Landkanal) og diget mod Tempelkrog. Desuden indgår vejanlæg og tilbageværende broer fortsat i lagets anlæg.
Slusen i Elverdamsåen foreslås overtaget af Lejre Kommune.
Desuden foreslås det, at den fremtidige Vestre Landkanal ikke længere indgår i lagets anlæg, da laget ikke længere har en interesse i vandløbet. Holbæk Kommune vil træffe særskilt beslutning om den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet, når der foreligger en afgørelse om udledning af boringsvand fra marupboringen, ejet af HOFOR.
Anlæggene er anført på kortet, bilag 1, i det vedlagte udkast til vedtægter og beskrevet i
vedtægtens § 2.
Partsfordelingen for laget foreslås ændret
Det fremtidige digelag skal varetage beskyttelsen af motorvejen og fjordstien mod oversvømmelser fra vandløb og fra fjorden.
Den kommende største interessent i digelaget vil være Vejdirektoratet, da diget skal beskytte motorvejen mod havet.
Holbæk og Lejre kommuner har en interesse i diget, da Fjordstien er placeret på diget.
For vådområdet er nytteværdien af diget, at kvælstofomsætningen er større i et fersk miljø
end i et salt miljø. For værdien af arealerne i vådområdet har diget ingen væsentlig betydning, da arealerne vil være våde, og da området vil være pålagt restriktioner om dets udnyttelse. Det foreslås derfor, at arealerne, som indgår i afgrænsningen af digelaget, ikke
tildeles parter.
Vejdirektoratet og Holbæk og Lejre Kommuner har drøftet, hvordan fordelingen af parter
kan ske ud fra parternes nytte af lagets anlæg. Parterne har opnået enighed om en partsfordeling af 100 parter med 90 parter til Vejdirektoratet, 6 parter til Holbæk Kommune og 4
parter til Lejre Kommune. Fordelingen mellem kommunerne er baseret på, at ca. 1/3 af
diget ligger i Lejre Kommune og ca. 2/3 i Holbæk Kommune.
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Behandling efter vandløbsloven
Forslag til ændring af pumpe- og digelaget Elverdamsengene og Tempelkrog skal fremlægges
i offentlig høring i 4 uger.
Holbæk og Lejre kommuner træffer herefter beslutning i sagen efter §7 i bekendtgørelse om
vandløbsregulering og -restaurering m.v. under hensyn til indkomne høringssvar.

Bilag:

Bilag 1, Udkast til vedtægter for digelaget Tempelkrog
Bilag 2, Kort over nuværende og fremtidige afgræsning af laget
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