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DESTINATION SJÆLLAND 
HOLD LIV I FERIEHUSOMRÅDET – HELE ÅRET

2020 har været året, hvor mange danskere på grund af Covid-19 har holdt ferie 
i Danmark. Det kan betale sig at udforske feriehusområderne og de mange 

tilbud hele året, hvis det lokale liv i områderne skal styrkes.

Det er vitalt for liv og aktivitet i lokalområdet, at ferierne 
holdes herhjemme, og at feriehusene bliver brugt så meget 
som muligt.
 - De lokale erhvervsdrivende i området er meget afhæn-
gige af, at der er folk i feriehusene – også uden for højsæso-
nen. Hvis der ikke er det, så sætter det de erhvervsdrivende 
i en meget usikker position,” forklarer Jens Müller, direktør i 
Destination Sjælland.

SENGENE SKAL VARMES OP
Der er i omegnen af 40.000 feriehuse i Destination Sjællands 
område, men de bruges kun i gennemsnit 62 dage om året. 
Der er altså omkring 300 dage, hvor husene står tomme.
 - Det er en kæmpe kapacitet. Vi er nødt til at sørge for, 
at sengene i husene oftere bliver varmet op. Det er 
små ændringer for den enkelte feriehusejer, som 
kan gøre stor forskel for lokalområdet og de er-
hvervsdrivende, pointerer han.
 
 

Eksempelvis vil en stigning fra 62 til 64 dages brug om 
året betyde en øget omsætning på 25 millioner kroner. 

FERIEHUSET SKAL MERE I SPIL
Udover selv at bruge feriehuset mere, kan man låne det ud 
til venner og familie, der gerne vil have en ferieoplevelse.
 Ligeledes er det selvfølgelig en mulighed at udleje huset. 
Ud af de 40.000 sommerhuse i Destination Sjælland er det 
kun omkring fem procent, der lejes ud. 
 - Vi burde som minimum kunne fordoble antallet af  
overnatninger. Det ville bringe en enorm værdi til vores 
lokal samfund, fastslår Jens Müller og uddyber:
 - Det vil give levende bymiljøer, restauranter, special-
butikker og lignende, som kan højne ferieoplevelsen. Hvis 

vi som feriehusejere gerne vil have, at vores lokale 
butikker har åbent, skal vi også tage et medan-

svar for at holde liv i området, når vi ikke er der, 
slutter Jens Müller.
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Ny pumpestation skal bygges og knap 
400 grunde skal kolakeres,  så de 
gentagne oversvømmelser i området kan 
blive fortid.

Det er nu efterhånden over en halv 
snes år siden, der første gang blev 
talt om at afvande sommerhusområ-
det nord for Hovvig – i alt 2361 ejen-
domme på 2475 matrikler, fordi der 
gennem mange år har været store pro-
blemer med vand på grundene i det 
lavtliggende sommerhusområde. 

Nu har Odsherred Kommune sat 
skub i planerne igen efter det seneste 
års vandproblemer, så  de nødvendige 
tilladelser kan falde på plads. Det er 
anslået, at der vil gå cirka halvandet år 
fra projektet sendes i høring til arbej-
det med at bygge en ny pumpestation 
kan igangsættes. 

Inden det kommer så vidt, skal Tak-
sationskommissionen som er en del af 
projektet fastsætte partsfordelingen, 

det vil sige, hvem der skal betale for 
projektet.

For meget vand
Årsagen til vand på grundene skyldes 
to ting. Grundvandet i området står 
højt, så nedbøren har svært ved at 
nedsive. Området afvandes til Land-
kanalen om Hovvig, som munder ud i 
Isefjord. Når vandstanden i Isefjord er 
høj, kan vandet fra Landkanalen ikke 
komme ud i Isefjord, hvormed der sker 
opstuvning i Landkanalen og de dræn 
og grøfter fra sommerhusområdet, der 
ender i Landkanalen.

I 2007 opstod en episode, hvor 
sommerhusområdet i særlig grad blev 
oversvømmet og spildevand, der el-
lers skulle nedsive, flød over i haver 
og grøfter. Dette satte fokus på, at en 
samlet løsning for områdets afvanding 
var nødvendig.

Styregruppe i arbejde
I 2008 blev Hovvig-styregruppen ned-

sat med repræsentanter fra områdets 
grundejerforeninger. I 2011 indsendte 
styregruppen en VVM-anmeldelse af et 
afvandingsprojekt til Odsherred Kom-
mune.

I 2015 meddelte Odsherred Kom-
mune en VVM-tilladelse til projektet 
og forslag til bidragsfordeling blev 
sendt i høring blandt de berørte parter. 
Kommunen modtog en del indsigelser 
mod projektet.

I 2019 og 2020 var der igen massive 
vandproblemer i området.

Lavere grundvandsspejl
Formålet med afvandingsprojektet 
er, at skabe et lavere og mere stabilt 
grundvandsspejl inden for et 401 ha 
stort sommerhusområde ved Hovvig 
og dermed eliminere risikoen for over-
svømmelse. Afvandingen sikres ved 
etablering af en pumpestation i Land-
kanalen.

Ideen med projektet er, at vandspej-
let i sommerhusområdets Landkanal 
sænkes til et fast lavt niveau via en 
pumpestation. Pumpestationen place-
res på en dæmning på tværs af Land-
kanalen. Da Landkanalen dermed 
opdeles i to, kan pumpestationen løfte 
vandet fra den del af Landkanalen som 
ligger op ad sommerhusområdet op 
i den sidste del af Landkanalen, der 
munder ud i Isefjord. 

Hermed gøres grundvandstanden 
i sommerhusområdet uafhængig af 
vandstanden i Isefjord.

Nødvendig kloakering
Det er en forudsætning for projektets 
gennemførelse, at der sker en kloa-
kering af et delområde med 300-400 
sommerhuse i nærheden af den nye 
pumpestation i kombination med af-
vanding af samme område. 

Derved vil en potentiel mer-udled-
ning af næringsstoffer som følge af 
permanent sænkning af vandspejlet 
i hele sommerhusområdet mere end 
opvejes af den reducerede belastning, 
som vil være resultatet af kloakering. 

De tidligere økonomiske beregnin-
ger viser, at hele projektet vil koste 7,5 
mio. kr., som fordelt på alle grundejere 
vil give en udgift på 3.200 kr., der kan 
fordeles over 20 år, hvorefter udgiften 
bliver 13 kr. om måneden per grund-
ejer.

2.361 grunde  
ved Hovvig skal  
afvandes

Hele projektet anslås at koste 7,5 mio. kroner - låneop-
tagning betyder, at den enkelte grundejer kommer til at 
betale - anslået - 13 kr per måned i 20 år.

Afvandingsprojektet tegnet ind på et kort over området.

Holbæk
Roskildevej 10

59 45 10 14

Vig
Vig Hovedgade 19

59 31 75 95

Svinninge
Hovedgaden 21

59 26 00 02

Nykøbing Sj.
Klintevej 33
59 91 99 77
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