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Referat for naturrådsmøde  

Dato: tirsdag den 20. oktober 2020, kl. 17.00-19.30  
Sted: Rådhuskantinen, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 
 
Deltagere: 
Eli Jacobi Nielsen 
Finn Hansen  
Lars Folmann 
Michael Christensen 
Birgitte Norby (Dansk Ornitologisk Forening) 
Palle Ystrøm (Danmarks Naturfredningsforening) 
Rudy Burmeister (Dansk Botanisk Forening) 
Poul Petersen (Friluftsrådet) 
Jørgen Sandby Nielsen (Naturstyrelsen Storstrøm) 
Søren Jensen (PIV) 
Arne Jørgensen (Østdansk Landboforening) 
Kjeld Nielsen (Spejdernes Samråd) 
Louise H.H. Villumsen (naturvejleder, Faxe Kommune) 
Charlotte Rosenblad Ralund (sekretær, Faxe Kommune) 
 
  

Faxe Naturråd 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 
 
Telefon 56203000 
 
www.faxekommune.dk 
 
Direkte 56 20 30 09 
crose@faxekommune.dk 
 
Dato 23. oktober 2020 
j./sagsnr.            00.17.15-A30-886-10 

Center for Plan & Miljø 
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Dagsorden for møde 
 

1. Velkomst og præsentation 
2. Bemærkninger til dagsorden 
3. Bemærkninger til seneste referat 
4. Kommunens brug af gift på offentlige arealer  
5. Fund af hasselmus i kommunen 
6. Fund af kollisionsramte flagermus og fugle ved Turebylille vindmøller 
7. Klima, Miljø, og Naturpolitik 
8. Ansøgning om deltagelse i Faxe Naturråd fra Sydsjællands Brakvands 

Klub 
9. Stevns og Tryggevælde ådal 
10. Naturrum Præstø Fjord 
11. Kystnær turisme 
12. Friluftsrådets Naturpolitik 
13. Stier i det åbne land 
14. Kommunens vedligeholdelse af grønne arealer 
15. Næste møde 
16. Eventuelt 
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Ad 1. Ingen bemærkninger 
 
Ad 2. Ingen bemærkninger. Birgitte Norby bemærkede dog, at hun repræsen-
terer Dansk Ornitologisk Forening. 
 
Ad 3. Opfølgning på pkt. 11 ønskes fra DBF. – Det behandles under denne 
dagsordens pkt. 7.  
 
Ad 4. Orientering om kommunens brug af gift på offentlige arealer. Er for-
bruget mindsket eller ophørt på offentlige arealer og/eller forpagtningsarealer?  
 
Foreløbigt bud på forbrug fra Park & Vej: Samme mængde som sidste år. Kan 
på nuværende tidspunkt ikke give det helt rigtige tal da de er i gang med at 
køre sidste gang på fortovene nu når vejret er til det. 
 
Forbruget er ikke ophørt på de bortforpagtede arealer, men skulle gerne være 
mindsket, men der er tale om konventionel dyrkning. Det er i hvert fald hvad 
der lægges op til i de gældende forpagtningsaftaler.  
 
Der blev ikke vedtaget et krav om økologisk dyrkning ved det seneste udbud 
af forpagtninger, da det var oppe i byrådet i 2015. Forpagtningerne skal udby-
des igen til næste år, hvor betingelserne for forpagtningsaftaler skal behandles i 
byrådet igen.  
 
Rudy Burmeister appellerede til at Faxe Kommune stopper brugen af gift. 
Henviste til, at mange andre kommuner har udfaset gift og mange kun bruger 
gift på invasive arter (jf.: https://www.giftfritdan-
mark.dk/?_ga=2.168655785.929968761.1603261314-
1302612694.1603261314) 
 
Birgitte Norby ønskede en oversigt over hvor og hvor store arealer kommu-
nen bortforpagter. Hun spurgte til om nogle af de forpagtede arealer kan læg-
ges brak og overgå til natur indtil de evt. skal bebygges i stedet for at dyrke 
dem som landbrugsarealer.  
 
Lars Folman nævnte at man pga klimakommune-aftalen var gået tilbage til 
pesticider, i stedet for afbrænding. Han foreslog at TMU beder om en redegø-
relse for brugen af gift og den økonomiske konsekvens af at udfase det på 
december-mødet. 
 
Finn Hansen m.fl. gjorde opmærksom på, at brugen af gift har været taget op 
politisk flere gange tidligere og der har været mange diskussioner af det. 
 
Der blev endvidere henvist til Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse af anven-
delsen af pesticider under pkt. 158, på mødet d. 29-11-2017. 
 
Ad. 5. Med henvisning til de nyeste NOVANA-undersøgelser foretaget af 
Miljøstyrelsen i november 2019, så foreligger der nu en ny status for fund af 
hasselmus i Faxe Kommune. 
 

https://www.giftfritdanmark.dk/?_ga=2.168655785.929968761.1603261314-1302612694.1603261314
https://www.giftfritdanmark.dk/?_ga=2.168655785.929968761.1603261314-1302612694.1603261314
https://www.giftfritdanmark.dk/?_ga=2.168655785.929968761.1603261314-1302612694.1603261314
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Miljøstyrelsen har overvåget hasselmus i 2018-2019. Der er flere fund i Gave-
vænge end tidligere, og der er helt nye fund i Svennerup Skov. Der blev også 
fundet flere levende hasselmus ved tjek af opsatte rederør i okt. Det kan skyl-
de at de går senere i vinterhi end tidligere. 
 
Palle Ystrøm orienterede om at DN har rejst fredningssag for Denderup 
Vænge og der vil bl.a. være fokus på hasselmus. DN har et forslag om, at de 
vil forsøge at få produceret 100 nye kasser og hjælpe med opsætning af flere 
redekasser i områderne. 
 

 
Kort over fund af hasselmus.  
 
Ad. 6. Opsummering af fund under møllerne jf. Rambølls rapport fra 2018. 
 
 
Art  Antal  
Tårnfalk (Levende ved fund) 1  
Bogfinke  1 
Spurvehøg  1 
Mursejler  2 
Skovdue  1 
Brunflagermus (bilag IV) 1 
 
Eftersøgningen er gennemført hver 3. dag i perioden 15. marts - 14. oktober 
2018. 
 
Resultatet er ikke alarmerende og har ikke vist nogen påvirkning på rød glente, 
som der var frygt for. 
 
Palle Ystrøm foreslog, at denne slags rapporter bliver offentliggjort fremover, 
da den kan have en bred interesse. 
 
Ad 7. Orientering om status for kommende Klima, Miljø, og Naturpolitik 
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En ny samlet klima-, miljø- og naturpolitik er nu under udarbejdelse, og et 
udkast forventes behandlet i Teknik & Miljøudvalget i denne måned. 
 
Når et forslag til klima-, miljø- og naturpolitik har været behandlet i byrådet, 
vil forslaget blive sendt i høring.  
 
TMU har desuden besluttet at søge om at blive en del af DK2020, som er en 
mere handlingsorienteret klimaplan. Kommunen har ikke fået svar på ansøg-
ningen endnu. Første fase starter i november i år. 
 
Ad 8. Behandling af ansøgning fra Sydsjællands Brakvands Klub om deltagelse 
i Faxe Naturråd. Motiveret ansøgning er vedhæftet denne dagsorden.  
 
Rudy Burmeister bemærkede, at foreningen ifølge ansøgningen hovedsagelig 
interesserer sig for gedder og Sivet-projektet. 
 
Birgitte Norby nævnte, at det ikke er til at vide om foreningen vil være med til 
at arbejde med andre områder, som tages op i rådet eller om de kun er interes-
serede i at få deres eget projekt igennem. 
 
Søren oplyste, at han kender de unge mennesker i foreningen og de gør et 
stort arbejde og mener at en deltagelse i naturrådet vil være et skulderklap til 
deres arbejde. 
 
Michael Christensen gjorde opmærksom på, at alle interesserede foreninger 
ifølge hjemmesiden er velkommen i Naturrådet. 
 
Der var opbakning til, at Sydsjællands Brakvands Klub får plads i Naturrådet. 
 
Ad 9. Orientering om samarbejdet mellem Køge og Stevns Kommuner, som 
er startet op omkring åsystemet. 
 
Poul Petersen har hørt, at Faxe Kommune også er interesseret i at deltage i 
projektet. Kommunen er ikke bekendt med en invitation til at deltage i pro-
jektarbejdet. 
 
Palle Ystrøm har deltaget i et opstartsmøde med en repræsentant fra Frilufts-
rådet og DN Køge.  
Louise Villumsen oplyste, at der er ansat en projektleder i Stevns Kommune, 
som pt. kun kontakter lodsejere i Stevns Kommune. Det er først senere, at det 
kan komme på tale at udbrede det ind i Faxe Kommune. 
Rudy Burmeister bemærkede, at begrebet Naturpark ikke indeholder nogle 
muligheder for restriktioner for dyrkning eller lign, men at det er et fantastisk 
område botanisk set. 
 
Ad 10. Status for Naturrum og samarbejdet med de øvrige kommuner.  
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Naturrum Præstøfjord var oprindelige et samarbejde mellem Faxe, Næstved 
og Vordingborg Kommuner. 
Ifølge Poul Petersen er der ikke stor fokus på det fra Næstved Kommunes 
side og der samarbejdsproblemer i Vordingborg Kommune med nogle af lod-
sejerne. Men Friluftsrådet har stor ros til den offentlige tilgængelighed på Fed-
det. 
Friluftsrådet vil kæmpe for at Naturrum Præstøfjord skal bestå, men savner 
vedligeholdelse og mere information om faciliteterne. 
 
Ad 11. Orientering om projekt for kystnær turisme gennem Faxe Kommune, 
forløb fra Møn til Køge. 
 
Erhvervscenter Faxe har ansat en projektleder (som tidligere har grundlagt 
Camønoen) til at skabe mere kystnær turisme i området.  
 
Ad 12. Orientering om Friluftsrådets Naturpolitik 
 
Poul Petersen redegjorde for den nye politik. Læs mere her: 
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Na-
turpolitik.pdf 
 
Ad 13. Drøftelse om stier i det åbne land og adgang til overdrev og skove 
 
Poul Petersen: Der er lavet ny bekendtgørelse om cykling på alle slags stier – 
også uden grusbelægning. Det drejer sig om både mountainbikes og elcykler. 
I offentlig skov må man opholde sig hele døgnet, men i privat skov er det kun 
fra kl 6 om morgenen til solnedgang. Når skoven er ejet af en stiftelse (som fx 
Vemmetofte Kloster), så er der offentlig adgang hele døgnet. 
 
Ad 14. Temadrøftelse om kommunens vedligeholdelse af grønne arealer 
 
Birgitte Norby: Det er tid til nye skønhedsidealer. Måske er det tid til at klippe 
mindre græs. Biodiversiteten bløder og på de offentlige arealer kan vi faktisk 
gøre en fordel.  
Det er vigtigt, at formidle hvorfor driften bliver ændret, og det er vigtigt at 
man kan se at det er vildt med vilje - fx ved at slå stier gennem de uslåede are-
aler eller lade uslåede partier stå som ”bede” i græsplænerne. 
 
Palle Ystrøm fortalte at Faxe Kommune har en sommerfugleambassadør, As-
ger Søgård Jørgensen, som kan rådgive private, erhvervsdrivende og boligfor-
eninger i hvordan man kan gøre sine arealer mere blomsterrige.  
 
Der er flere af politikerne som har oplevet mange borgerhenvendelser vedr. 
klager over den ”vilde natur” og manglende pleje. Nogle af henvendelserne 
havde dog også været positive over at kommunen gjorde noget for biodiversi-
teten. Michael Christensen foreslog, at man finder nogle forsøgsarealer, hvor 
vi kan udlægge nogle arealer til natur. Lars Folman gjorde opmærksom på, at 

https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Naturpolitik.pdf
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Naturpolitik.pdf
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det ikke er sikkert, at det vil spare kommunen for penge. Erfaringen fra blom-
sterkant på regnvandsbassin i Dalby er, at det kræver noget pleje, ellers vokser 
arealerne i krat. 
 
Arne Jørgensen fortalte at man også er begyndt at udlægge udyrkede hjørner i 
landbruget, og har gode erfaringer med det. 
 
Birgitte Norby gjorde opmærksom på, at det tager lang tid før der kommer et 
smukt blomsterflor når man holder op med at slå græsplæner. Men man kunne 
evt. udså nogle planter, som kan udkonkurrere græsserne. Det bedste ville 
være at skrælle græstørven af, så urterne kunne komme godt fra start. 
 
Jørgen Sandby fortalte, at Naturstyrelsen Storstrøm har arbejdet på at få mere 
struktur ind på de arealer, som de forvalter de seneste år, og det tager tid, men 
betaler sig. Det er en stor udfordring, at få landbrugsjord omdannet til ny na-
tur. Men der er midler på finansloven til at hjælpe den slags projekter på bene-
ne (fx lavbundsprojekter).  
 
Evt.  
Nyt møde til foråret med ekskursion til Sivet. Emne: Mulighed for et multi-
funktionelt jordfordelingsprojekt. Jørgen Sandby vil gerne fortælle. Derudover 
har vi allerede en aftale om at Sydsjællands Brakvands Klub viser lidt frem. 
Aftalt mødedato: tirsdag 20. april 2021, kl 16. 
 
Lars Folman ønskede en kalenderinvitation til mødet fremover. 
Michael Christensen gjorde opmærksom på, at alle bilag til dagsorden skal 
være i pdf. 
 
Palle Ystrøm Ystrøm berettede som opfølgning på punkt vedr. Camp Adven-
ture på sidste naturrådsmøde: 

- Camp Adventure fastholder ikke længere at arealet omkring gården ik-
ke er offentligt tilgængelig. 

- Naturplejeplanen for Camp Adventure er blevet udarbejdet. 
- Camp Adventure har en mobil kaffevogn ved tårnet som er i strid med 

lokalplanen. DN er uenige med forvaltningen i, at kaffevognen kan til-
lades i ferier og helligdage. 

- Camp Adventure vil ikke have, at offentligheden benytter deres bo-
ardwalks. 

 
Det blev aftalt, at kommunen inviterer til et ekstraordinært naturrådsmøde, 
hvor vi kan præsentere et udkast til Grønt Danmarkskort til den nye kommu-
neplan. Det er hovedsagelig interessant for de grønne organisationer, da poli-
tikerne får hele kommuneplanen præsenteret senere. Mødedato aftalt den 24. 
nov. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Charlotte Rosenblad Ralund 
Fagkoordinator 


