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Faxe Naturråd 
 

Som tidligere meddelt afholdes møde 

 

tirsdag den 22. april 2014, kl. 17.00-20.00 

i gæstekantinen, Industrivej 2, Rønnede. 

 

Tilmelding bedes ske til undertegnede senest den 15. april 2014. 

 

Faxe Turistforening deltager eventuelt i mødet i forbindelse med dagsor-

denspunkterne 3 og 4. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst og præsentation 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Fishing Zealand 

4. Friluftsliv 

5. Bemærkninger til seneste referat 

6. Budget 2014 

7. Forslag til kommuneplan 2013 

8. Natura 2000-handlingsplaner 

9. Vandråd og Faxe Vandløbsråd 

10. Næste møde 

11. Eventuelt 

 

 

Ad 3. Fishing Zealand 

 

Paul Debois, Vordingborg Kommune kommer og fortæller om Fishing Zea-

land, som oplæg til en efterfølgende drøftelse – opfølgning fra seneste 

møde af Haslev Sportsfiskerforening.  

 

Vordingborg Kommune deltager i og er sekretariat for Fishing Zealand. Du 

kan læse mere om Fishing Zealand på hjemmesiden 

http://fishingzealand.dk/. 

 

Fishing Zealand har formuleret et værdigrundlag, som samarbejdspartner-

ne forventes at efterleve, jf. bilag. 

 

Postadresse: 

Natur & Miljø 

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

 

Telefon: 56 20 30 00 

Telefax : 56 20 30 01 

www.faxekommune.dk 

 

Kontoradresse: 

Industrivej 2 

4683 - Rønnede 

 

Direkte: 56203073 

Mail: po-

jec@faxekommune.dk 

 

Dato 11-04-2014 

j./sagsnr. 00.17.15-A30-886-10 

Til medlemmerne af Faxe Naturråd 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Teknik & Miljø 

http://fishingzealand.dk/
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Forventninger til deltagende kommuner: 

 

Inden udgangen af 2015 (eller senest 18 måneder efter indtræden i Fishing 

Zealand) er der skabt forbedret natur og miljøkvalitet i et antal søer og 

vandløb svarende til omfanget i vandplanerne samt gennemført yderligere 

1 – 2 tiltag, der forbedrer gydemulighederne for ørred, gedde eller aborre. 

  

Medlemskommunerne forventes at arbejde aktivt for at forbedre tilgænge-

ligheden (fysisk og/eller juridisk) til egnede fiskesteder.  

 

Inden udgangen af 2016 (eller senest 24. mdr. efter indtræden i Fishing Zea-

land), er der skabt forbedring i tilgængeligheden 2 steder i hver af de del-

tagende kommuner, ligesom der er udpeget og forberedt mindst et sted, 

der er velegnet til handicappede sportsfiskere. 

  

For at sikre gode servicetilbud dannes erhvervsklynger i de deltagende 

kommuner. Senest et år efter en kommunes optagelse i Fishing Zealand er 

der skabt 1 erhvervsklynge med minimum 5 virksomheder i hver klynge. 

 

Medlemskab for en kommune koster 150.000 kr. pr. år. 

 

Ad 4. Friluftsliv 

 

Der foretages en generel drøftelse vedrørende friluftsliv (stier, adgangsfor-

hold, naturfaciliteter m.m.), som aftalt på det seneste møde. 

 

Friluftsrådet har sendt en opfølgende mail herom: 

 

Friluftsrådet vil gerne have en drøftelse af adgang til naturen for familier og 

naturbrugere, herunder parkeringsafgifter i forbindelse med parkering ved 

natur og kultursteder. 

 

Stier i det åbne land og skovområder, er under meget stort pres for at blive 

nedlagt, herunder desværre selvtægt begået af lodsejere og til dels skov-

ejere. 

 

Vi vil gerne have en drøftelse omkring frivilligt ejerskab til stiafsnit og natur-

perler, dette kan bygge på samarbejde med lodsejere, og til dels Faxe 

Kommunes naturforvaltning. 

 

Ad 6. Budget 2014 

 

Orientering om budget 2014 vedrørende natur og miljø – opfølgning fra 

seneste møde. 

 

Det omfangsrige budgetmateriale for hele kommunen kan du se på kom-

munens hjemmeside http://www.faxekommune.dk/budget-2014-3. 

 

Ad 7. Forslag til kommuneplan 2013 

 

Orientering om status for forslag til ny kommuneplan – opfølgning fra senes-

te møde. 

 

Forslag til kommuneplan kan du se på kommunens hjemmeside 

http://www.faxekommune.dk/kommuneplan-2013. Høringsperioden udløb 

den 1. april 2014.  

 

http://www.faxekommune.dk/budget-2014-3
http://www.faxekommune.dk/kommuneplan-2013
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Ad 8. Natura 2000-handlingsplaner 

 

Orientering om status for Natura 2000-handlingsplanerne - på baggrund af 

ønske fra Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Natura 2000-handleplanerne kan du se på kommunens hjemmeside 

http://www.faxekommune.dk/natura-2000-1. 

 

Ad 9. Vandråd og Faxe Vandløbsråd 

 

Orientering om status for arbejdet i vandråd og Faxe Vandløbsråd. 

 

Du kan se mere på kommunens hjemmeside 

http://www.faxekommune.dk/faxe-vandloebsraad. 

 

Ad 10. Næste møde 

 

Fastlæggelse af dato for næste møde og besigtigelsestur i september må-

ned 2014. 

 

Tidligere besigtigelsesture er gået til Stoksbjerg (fredet område), Bagholt 

Mose og Nielstrup Sø (Natura 2000-områder) samt Sivet/Orup Bæk (muligt 

vådområdeprojekt). 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Poul Jensen 

Teamkoordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Fishing Zealand Værdigrundlag 

http://www.faxekommune.dk/natura-2000-1
http://www.faxekommune.dk/faxe-vandloebsraad

