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Referat fra møde i Faxe Naturråd den 27. september 2016 

Deltagere

Danmarks Naturfredningsforening: Palle Ystrøm 
Danmarks Sportsfiskerforbund: Søren Jensen
Dansk Botanisk Forening: Rudy Burmeister
Dansk Ornitologisk Forening: Birgitte Norby
Friluftsrådet: Poul Petersen
Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig
Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd: Claus Rosdahl
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen
Teknik- og Miljøudvalget: Ivan Lilleng og Eli Jacobi Nielsen
Center for Plan & Miljø: Anne Planeta Etzerodt, Charlotte Rosenblad 
Ralund, Jacob Hald og Poul Jensen

Endvidere deltog Henrik Ellermann, Timm Bochdam og Peder Grønkjær 
Svendsen, Faxe Forsyning i besigtigelsesturen.

Besigtigelsestur

Vi besigtigede Faxe Å, overløbsbygværket ved Præstøvej og Faxe 
Renseanlæg.

Faxe Å

Faxe Å blev besigtiget nedstrøms Faxe Renseanlæg, hvor Jan Nielsen, DTU 
Aqua og Søren Jensen elbefiskede – og fangede både store og små 
ørreder. Jan Nielsen og Søren Jensen fortalte bl.a. om ørredens livscyklus 
og vandring, godt fiskevand, gydebanker, restaurering af Faxe Å, inkl. 
fjernelse af spærringer ved bl.a. Blåbæk Mølle, spildevandspåvirkninger 
m.m.  

Overløbsbygværket ved Præstøvej

Derefter besigtigede vi overløbsbygværket ved Præstøvej, hvor Henrik 
Ellermann, Timm Bochdam og Peder Grønkjær Svendsen, Faxe Forsyning 
fortalte om funktionen af overløbsbygværker, hvorfor der er 
overløbsbygværker, hvordan forurening fra overløbsbygværker kan 
reduceres (optimering af bygværker, sparebassiner, kloakseparering, LAR 
(bl.a. nedsivning af regnvand)), økonomi m.m.

Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 - Haslev

Direkte: 56203073
Mail:

pojec@faxekommune.d
k

Dato 26-10-2016
j./sagsnr. 00.17.15-A30-886-10

Faxe Naturråd

Center for Plan & Miljø
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Faxe Renseanlæg

Til slut fik vi en rundvisning på Faxe Renseanlæg, hvor Henrik Ellermann, 
Timm Bochdam og Peder Grønkjær Svendsen, Faxe Forsyning fortalte om 
spildevandets vej – fra borgere og erhverv til udløb i Faxe Å – via rensning 
på et moderne renseanlæg med en kapacitet på 130.000 PE, som 
modtager spildevand fra Faxe og Faxe Ladeplads, herunder de to store 
virksomheder Royal Unibrew og Haribo Lakrids. 

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Bemærkninger til seneste referat

Ingen.

Temadrøftelse spildevand

Blev ikke foretaget, da mange problemstillinger om spildevand blev vendt 
under besigtigelsesturen.

På de kommende møder kan spildevand sættes på dagsordenen, når 
rådets medlemmer ønsker det.  

Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Anne Planeta Etzerodt og Charlotte Rosenblad Ralund orienterede om 
kommunens forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021.

Den anvendte præsentation – hvortil der henvises – kan ses på kommunens 
hjemmeside under referater og dagsordener, jf. 
http://www.faxekommune.dk/faxe-naturraad.

Specielt for de fem Natura 2000-områder nævnte Anne Planeta Etzerodt 
og Charlotte Rosenblad Ralund bl.a.:

Bagholt Mose: I samarbejde med grundejer er der ryddet bevoksning for at 
få mere lysåben natur.

Søerne ved Bregentved og Gisselfeld: For Nielstrup Sø er der fastlagt 
flodemål for at sikre en stabil vandstand. Ekstensivering af driften omkring 
søerne – for bl.a. at forbedre fourageringsmulighederne for fugle – er svært 
gennemførligt, da der er tale om god landbrugsjord.

Susåen m.m. (Gammellung og Tuerne): I samarbejde med grundejerne 
forsøger kommunen at få ryddet bevoksning i moserne Gammellung og 
Tuerne – LIFE-projektet. Projektet forsøger at tilgodese jagtinteresserne i 
området.

Skovene ved Vemmetofte: Levesteder for hvepsevåge skal sikres og 
forbedres, men vi ved ikke, om hvepsevågen er der. Vi afventer statens 
kortlægning heraf.

Præstø Fjord m.m. (Feddet): Jf. naturrådets tur til Feddet i 2015 vedrører 
indsatserne engene og heden. For engene er der i samarbejde med 

http://www.faxekommune.dk/faxe-naturraad
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grundejer udarbejdet en forundersøgelse for et hydrologiprojekt, og der er 
søgt om midler til detailprojekt. Projektet skal forsøge at genskabe mere 
naturlige vandstandsforhold. For heden udfører grundejer slåning og 
afgræsning. På sigt udarbejdes plejeplan og vurderes, om der skal 
foretages afbrænding/afskrælning af heden.

Forslagene til Natura 2000-handleplanerne behandles på møde i Teknik- og 
Miljøudvalget den 28. september 2016, hvorefter forslagene fremlægges i 8 
ugers offentlig høring, hvor naturrådets medlemmer er meget velkomne til 
at indsende høringssvar.

Naturplan

Palle Ystrøm orienterede om, at i kommuneplanen er anført, at kommunen 
vil udarbejde en naturplan med mål og prioriteringer for kommunens ofte 
små men værdifulde naturområder, når staten har afsluttet arbejdet med 
opdatering af § 3-områder. Staten har afsluttet arbejdet, hvorfor Palle 
Ystrøm spurgte ind til status for en naturplan.

Poul Jensen oplyste, at kommunen først vil afslutte sagsbehandlingen 
vedrørende de 135 uoverensstemmelser inden kommunen begynder 
arbejdet med en naturplan, evt. i 2017. Poul Jensen nævnte endvidere, at 
kommunen meget gerne ser, at rådets medlemmer inddrages og deltager 
helt fra start af ved udarbejdelsen af en sådan plan. 

Jagt på kommunale arealer

Der blev foretaget en drøftelse om fordele og ulemper ved jagt på 
kommunale arealer. Baggrunden var, at Haslev - Faxe Jagtforening har 
forespurgt kommunen, om nogle af kommunens bortforpagtede arealer 
kan bruges til en "nyjægerjagt" for deltagere fra foreningens 
jagttegnskursus - primært unge mennesker ned til 16 års alderen, jf. møde i 
Teknik- og Miljøudvalget, sag nr. 124 
http://www.faxekommune.dk/sag/teknik-miljoeudvalget-28-09-2016-
referat.

Eli Jacobi Nielsen nævnte, at det var godt at have mulighed for at kunne 
høre rådets holdninger og meninger inden behandling i Teknik- og 
Miljøudvalget.

Rådet havde bl.a. følgende spørgsmål, holdninger og meninger:

Rudy Burmeister: Er det en form for kravlegård?

Claus Rosdahl: Ja, det er en form for uddannelse af de unge jægere, som 
lige har fået jagttegn, så de har en mentor med på jagt og kan lære at 
udøve jagt på en ordentlig måde på baggrund af, hvad de har lært på 
jagttegnskursus. Ikke usædvanligt, at det offentlige udlejer jagt, f.eks. 
staten, som også har et jagtlejeparadigme, der evt. kan tages 
udgangspunkt i ved fastlæggelse af rammerne for evt. kommunal jagt. 

Birgitte Norby: Hvilke arealer er der tale om? Hvorfor skal jagtforeninger 
favoriseres – hvad med spejdere og andre brugere af naturen?

Poul Petersen: Det er acceptabelt, at vi forsøger at deles om naturens 
herligheder.

http://www.faxekommune.dk/sag/teknik-miljoeudvalget-28-09-2016-referat
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Claus Rosdahl: Der er ikke offentlig adgang til dyrkede arealer.

Palle Ystrøm: Hvorfor kan de unge ikke deltage på de almindelige jagter? 
Har kommunen jagtretten – står der ikke noget andet i sagsfremstillingen til 
Teknik- og Miljøudvalget?

Claus Rosdahl: Der er normalt ikke gæstepladser.

Poul Jensen: Der er tale om kommunalt ejede men bortforpagtede 
landbrugsarealer, som ligger spredt i kommunen, bl.a. bynært. Forpagteren 
har ikke jagtretten – det har kommunen som bortforpagter, hvorfor det er 
muligt eventuelt at indgå aftaler med jagtforeninger om udøvelse af jagt 
på kommunale arealer.  

Søren Jensen: Først bør man udvælge arealer, dernæst vælge en model 
for, hvordan jagten skal udøves. Ikke behov for en jagtskole, bedre med 
oplæring af/kendskab til, hvordan man naturforbedrer. Man kan stille 
spørgsmålstegn ved, om man skal give tilladelse. 

Stiforløb Strandholm-Sivet

Palle Ystrøm orienterede om stisagen Strandholm-Sivet. DN Faxe havde 
konstateret, at stien ikke var farbar, hvorfor de havde kontaktet 
kommunen. På baggrund heraf havde kommunen kontaktet grundejerne 
for at få stiforløbet genoprettet. Grundejerne havde så stillet 
spørgsmålstegn ved kommunens beslutning, hvorfor kommunen havde sat 
sagen i bero. Palle Ystrøm nævnte, at DN Faxe finder det vigtigt, at 
stiforløbet bliver genoprettet.

Poul Petersen oplyste, at Friluftsrådet mærker problemstillingen med stier og 
nævnte, at det er vigtigt, at brugerne viser hensyn - går forbi huse og ikke 
tager ophold. Endvidere nævnte Poul Petersen, at det er væsentligt, at der 
findes rekreative stier – og i visse tilfælde kan der være en hævdvunden ret 
til færdsel.

Arne Jørgensen oplyste, at der tidligere havde været en sti langs med 
vandet. Stien forsvandt, da man stoppede med at slå græsset, nok i 
1970’erne.

Poul Jensen oplyste, at sagen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, 
formodentlig i november 2016. 

Næste møde

Tirsdag den 4. april 2017, kl. 17.00-19.30.

Med venlig hilsen

Poul Jensen
Teamkoordinator
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Bilag: Præsentation, forslag til Natura 2000-handleplaner


