
Gensyn med et  kulturlandskab ved Lammefjorden. 

 
Et afgræsningsprojekt ved Audebo Pumpestation, der skal synliggøre og skabe yderligere 

opmærksomhed om den 140 år gamle pumpestation, som er livsnerven og krumtappen i det 

kulturlandskab, der er skabt af afvandingen og kanalsystemet i og omkring den inddæmmede 

Lammefjord. 

 

Projektet skal synliggøre den 7.5 meter dybe afvandingskanal og de sidste ca. 400 m. frem til 

Audebo Pumpestation. Pumpestationen er livsnerven i det kanalsystem der gør det muligt, 

kontinuerligt at afvande de 57 kvadratkilometer inddæmmet landbrugsbrugs- og byareal, som 

vandet fra den tidligere Lammefjord dækkede. 

 

Herved får besøgende og trafikkanter på vej, til og fra Odsherred eller Jylland, en helt unik visuel 

oplevelse af selve pumpestationen, omdrejningspunktet i Lammefjordens afvanding. 

 

Selvom Pumpestationen er beliggende i Holbæk Kommune, vil dette projekt have stor værdi for 

forståelsen af også de menneskeskabte landskaber i Odsherred, som Geopark Odsherred ønsker at 

formidle til publikum.  

 

Desuden skal projektet skabe et rekreativt publikumsområde med formidling af viden om 

dæmningens, kanalsystemets og pumpestationens funktion, den aktuelle og historiske betydning og 

om den teknologiske udvikling, især i forhold til pumpestationens opgave om at pumpe kanalvandet 

ud i fjorden. 

  

Tilgroede skrænter langs kanalen forhindrer oplevelsen af selve pumpestationens placering for 

enden af den 7,5 m. dybe kanal. Træernes uønskede opvækst og skygge, skaber områder på 

skrænterne uden væsentlig vegetation, hvorved erosionen forøges. Ligesom nedfaldne grene, blade, 

døde træer og andet organiske materiale i kanalen, efterlader beskueren med et indtryk af, at 

omgivelserne omkring, og dermed også pumpestationen, fremstår forfaldent. 

 

For at give et retvisende indtryk af de velholdte bygninger omkring pumpestationen, samt for at 

bevare og udvikle skrænterne og bevoksningen/græsdækket, ønskes området omkring skrænterne 

afgræsset med geder. 

Gederne vil yderligere bidrage til, dels en usædvanlig landskabsoplevelse og dels til skånsom 

naturpleje, som erstatning for den årlige manuelle/maskinelle nedskæring af vegetationen. Gedernes 

tilstedeværelse på skrænterne skal forhindre genvækst og opvækst af nye vedplanter. Ligesom 

dyrene anses for meget velegnede til formålet og trives i stejle terræner. 

 

De formidlingsmæssige og rekreative fordele i forbindelse med afgræsningsprojektet, skal fremme 

forståelsen for pumpestationens helt afgørende betydning for hele egnen omkring Lammefjorden. 

Projektet skal endvidere formidle viden om, hvordan pumpestationen er et eksempel på den 

teknologiske udvikling fra vindkraft, via dampmaskiner til de moderne elektriske pumper som 

pumpestationen benytter sig af i dag. 

 

Naturplejeprojektet bliver en del af etableringen af et publikumsområde for de besøgende. Således 

at der kan tilbydes et supplement til formidlingen af kanalsystemets og dæmningernes historiske 

betydning, pumpestationens teknologiske udvikling og den afgørende funktion som afvandingen af 

Lammefjorden har for dagliglivet på og ved de afvandende områder. Allerede i dag tilbydes en 



indendørs formidling, der finder sted i pumpestationens museum. Interessen for pumpestationen er 

stor og voksende. Museet besøges årligt af mere end 1.500 gæster, uden at pumpestationen 

reklamerer for det.  

Det samlede udendørs publikumsområde vil indeholde, 2 parkeringspladser, 3 opholdspladser med 

hver sit borde/bænke sæt og informationsskilt med QR koder.  

De tre skilte skal informere om:  

 Skilt nr. 1, fakta om dæmningens, dens funktion og historie.  

 Skilt nr. 2, fakta om kanalsystemet, dets funktion og udviklingshistorie.  

 Skilt nr. 3, fakta om pumpestationen, dens funktion og teknologiske udviklingshistorie. 

 

Det er også tanken at etableringen af publikumsområdet, vil fremme mulighederne for formidling til 

skoleelever, der for tiden ikke er muligt at undervise i den sårbare museumsudstilling. Ligesom en 

fold med gedekid, i forbindelse med naturplejeprojektet, vil være en attraktion for familier og 

børnehaver.  

 

Publikumsområdet søges endvidere adskilt fra driftsområdet, således at der ikke opstår forstyrrelser 

eller farlige situationer mellem de besøgende og den daglige drift 
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