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Referat fra møde i Faxe Naturråd den 12. april 2016 

Deltagere

Danmarks Naturfredningsforening: Palle Ystrøm og Steffen Flindt 
Danmarks Sportsfiskerforbund: Søren Jensen
Dansk Botanisk Forening: Rudy Burmeister
Dansk Ornitologisk Forening: Birgitte Norby
Friluftsrådet: Poul Petersen
Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig
Naturvejleder Faxe: Sara Gelskov
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen
Teknik- og Miljøudvalget: Ivan Lilleng
Center for Plan & Miljø: Poul Jensen

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Bemærkninger til seneste referat

Ingen.

Som opfølgning på drøftelserne på seneste møde nævnte Palle Ystrøm, at 
DN Faxe har nogle penge, som de i samarbejde med kommunen vil bruge 
på infotavler og bord/bænkesæt på Stoksbjerg. Der vil også blive ryddet 
lidt mere. Endvidere vil der blive opsat stiskilte ved Tranemosen og 
Kajsholm. 

Rudy Burmeister oplyste, at han er blevet kontaktet af Ivan Reedtz-Thott 
vedrørende bekæmpelse af rynket rose.

Arne Jørgensen oplyste, at i Østdansk Landboforening har de på 
generalforsamlingen vendt oplysningerne om antal overløb fra 
overløbsbygværkerne.

Evaluering af Faxe Naturråd

Jævnfør kommissorium er Faxe Naturråd et dialogforum nedsat af Teknik- 
og Miljøudvalget. Naturrådet er et led i kommunens vision og mission om, 
at der skal være kort afstand mellem borgere, politikere og forvaltning. 

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 15-08-2016
j./sagsnr. 00.17.15-A30-886-10

Faxe Naturråd

Center for Plan & Miljø
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Rådet skal medvirke til at sikre en bred og kvalificeret dialog og debat om 
beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af naturen i Faxe Kommune. 
Rådet drøfter emner vedrørende natur, vandmiljø, kulturarv, friluftsliv og 
formidling.  

I kommissoriet er der anført, at hver organisation kan deltage med én 
repræsentant i møderne. Praksis er, at der gerne må deltage flere 
repræsentanter fra hver organisation.

Som udgangspunkt afholdes 2 årlige møder – normalt i april og september 
måned, tirsdage kl. 17-19. En gang om året arrangeres evt. en 
besigtigelsestur.

Palle Ystrøm nævnte, at han ikke havde så meget at komme med, da 
rådet fungerer godt, og der udarbejdes fyldige referater. Når det er 
relevant, vil det være fint, hvis der deltager flere fra kommunen.

Birgitte Norby anførte, at referaterne gerne må komme hurtigere ud.

Poul Petersen oplyste, at fra Friluftsrådets side er der ingen kritik af Faxe – 
godt med den store åbenhed.

Stig Dybig fremhævede de gode referater, men de må gerne udsendes 
inden for 1 måneds tid efter mødets afholdelse.

Ivan Lilleng nævnte, at han sætter pris på det, der bliver drøftet, også når 
der kommer vitaminer på – OK at det bliver alvorligt. Sjældent at der 
deltager andre fra Teknik- og Miljøudvalget, da der er mange andre ting 
som udvalgsmedlemmerne også skal prioritere.

§ 3-områder

Naturstyrelsen har opdateret den vejledende registrering af § 3-beskyttet 
natur i Faxe Kommune. Der er registreret 135 uoverensstemmelser mellem 
den eksisterende, oprindelige registrering og Naturstyrelsens vurdering af 
nyere luftfotos/besigtigelser.

Kommunen skal følge op på uoverensstemmelserne – om der er tale om 
ulovlige forhold, hvilket Naturstyrelsen ikke har taget stilling til. De fleste 
uoverensstemmelser kategoriseres som opdyrkning, tørlægning og 
dræning.

Kommunen har screenet ca. halvdelen af uoverensstemmelserne via 
gennemgang af nyeste luftfotos. Hovedparten af de screenede sager 
drejer sig om søer.

Hvis kommunen ikke kan dokumentere, at den oprindelige registrering var 
korrekt, foretages afregistrering. Grundejer får brev herom.

I de tilfælde hvor kommunen ikke umiddelbart kan foretage afregistrering – 
typisk sager vedrørende søer og enge – tages kontakt til grundejer 
(opringning og/eller brev). Der aftales tidspunkt for møde og besigtigelse, 
hvor grundejer orienteres om sagen, og sagen drøftes. På baggrund heraf 
foretages en vurdering af oplysningerne. Hvis der er grundlag herfor, varsles 
påbud om lovliggørelse. Der er ofte tale om aktiviteter, som er foretaget for 
mange år siden og/eller af tidligere ejere, hvilket komplicerer sagerne.
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Birgitte Norby efterlyste nogle bedre kort end dem der er i Naturstyrelsens 
rapport, jf. http://svana.dk/media/139591/faxe_p3_slutrapport_2015.pdf.

Palle Ystrøm anførte, at det er en stor, ressourcekrævende sag, hvilket Poul 
Jensen kun kunne bekræfte.

På spørgsmål fra Sara Gelskov – om der er frist for, hvornår kommunen skal 
være færdig – svarede Poul Jensen, at det er der ikke. 

Sejlads med jetski m.m.

Poul Petersen orienterede om, at Friluftsrådet har meget fokus på sejlads 
med jetski m.m. Der må ikke sejles i Præstø Fjord omkring Feddet m.m. 
Politiet har ikke ressourcer til at håndhæve reglerne. Hvad gør vi?

Birgitte Norby foreslog, at man eventuelt kunne informere om reglerne ved 
skiltning. Stig Dybig foreslog supplerende, at skiltene kunne stå ved 
bådramperne.

Poul Jensen oplyste, at reglerne er anført i en bekendtgørelse om 
vandscootere m.v., jf. 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=139358.

Der er forbud mod sejlads med vandscootere og jetski i Natura 2000-
områder. I andre områder er det forbudt inden for 300 m fra kystlinjen. 
Kommunen er myndighed.

Endvidere er der bestemmelser om sejlads i politiets sejladsreglement, jf. 
https://www.politi.dk/Sydsjaelland/da/loveogrettigheder/Lokalevedtaegte
r/sejlads/. Reglementet gælder for sejlads, som ikke er omfattet af 
vandscooterbekendtgørelsen, bl.a. sejlads med motorbåd og sejlads med 
bræt. Endvidere skærper reglementet sejlads omfattet af 
vandscooterbekendtgørelsen og fastlægger, at sejlads med vandscooter 
m.v. fra og til kystlinjen ikke må ske fra og til kommunale badeområder.

Både politiet og kommunen er derfor myndighed – og kan kontaktes – 
afhængig af, hvor der sejles, og hvad der sejles med. 

Rekreative stier og naturopholdssteder

Poul Petersen orienterede om vedligeholdelse af rekreative stier og 
naturopholdssteder, jf. tidligere drøftelser herom, og opfordrede til generel 
fokus på, at stier og naturopholdssteder skal være indbydende for 
brugerne.

Palle Ystrøm nævnte et eksempel på et forsvundet kommunalt stiforløb – 
strækningen Strandholm-Sivet – hvor kommunen følger op på, at stiforløbet 
bliver genoprettet.

Sara Gelskov oplyste, at der foretages et årligt eftersyn af Fiskerhuset. 
Eftersynet vil evt. blive udvidet til at omfatte alle naturrumsfaciliteterne på 
Feddet. Der er også oprettet en frivilliggruppe i forbindelse med Fiskerhuset.

Poul Petersen nævnte, at det er flot, at der ikke er hærværk i Fiskerhuset, 
som er åbent konstant.

 

http://svana.dk/media/139591/faxe_p3_slutrapport_2015.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=139358
https://www.politi.dk/Sydsjaelland/da/loveogrettigheder/Lokalevedtaegter/sejlads/
https://www.politi.dk/Sydsjaelland/da/loveogrettigheder/Lokalevedtaegter/sejlads/
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Biavl

Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere har fremsendt en 
henvendelse om biavl og opfordrer til, at rabatter klippes mindst muligt, og 
at afklip fjernes, at der plantes bivenlige planter flest mulige steder både 
på landet og i byerne, at biavleres stader kan stå gratis på kommunens 
arealer, og at brandbæger bør bekæmpes på lige fod med bjørneklo.

Sara Gelskov oplyste, at hun indgår i en arbejdsgruppe vedrørende 
udvikling af skolernes udearealer og vil orientere gruppen om 
henvendelsen fra erhvervsbiavlerne.

Rudy Burmeister anførte, at problemet er, at bier har for lidt at æde. Der 
skal være blomster i hele sæsonen.

Ivan Lilleng oplyste, at kommunen vil se positivt på opstilling af bistader, hvis 
vi får en henvendelse. Rabatklipning ændrer vi ikke på.

Rydy Burmeister nævnte, at han er ked af, at kommunen accepterer brug 
af sprøjtemidler på kommunens arealer. Ivan Lilleng bemærkede, at 
budskabet er hørt, men at der også er ulemper ved ikke at bruge 
sprøjtemidler.

Palle Ystrøm oplyste, at insektgifte også er et problem – endvidere at der 
stort set ikke har været væsentlig nedgang i antal bifamilier de senere år.

Birgitte Norby nævnte, at der er 9 brandbæger-arter i Danmark, og at man 
skal passe på ikke at overdramatisere.

På baggrund af drøftelsen i rådet besvarer kommunen henvendelsen.

Natura 2000-planlægning

De statslige Natura 2000-planer for anden planperiode 2016-2021 skulle 
være trådt i kraft den 22. december 2015 men er blevet udskudt.

De kommunale Natura 2000-handleplaner er dermed også blevet udskudt. 
Forslag til handleplaner skal foreligge et halvt år efter de statslige planer er 
offentliggjort, og handleplanerne skal være vedtaget senest et år herefter.

Palle Ystrøm nævnte supplerende, at de statslige Natura 2000-
skovhandleplaner kører videre (er gældende i 12 år, 2010-2021).

Poul Jensen oplyste, at nyt siden sidst rådet drøftede Natura 2000-
planlægning er, at der er blevet ryddet i Bagholt Mose, så der nu er et 
større lysåbent område. Endvidere har kommunen planlagt møde med 
lodsejerne i forbindelse med LIFE-projektet for Gammellung og Tuerne.   

Endvidere blev for andre områder end Natura 2000 nævnt, at der i år også 
vil blive ryddet for bevoksning i Skibsted Krat. Grundejer har fået tilskud fra 
staten hertil.

Desuden oplyste Birgitte Norby, at Dansk Ornitologisk Forening på 
Skoleengen har opsat 25 fuglekasser – et samarbejde med spejderne. 
Foreløbig status er, at der er reder i 9 kasser (bl.a. blå- og sumpmejsereder).
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Vandplanlægning

De statslige vandområdeplaner – vandplaner for anden planperiode 2016-
2021 – skulle være trådt i kraft den 22. december 2015 men er blevet 
udskudt.

Kommunerne skal ikke lave vandhandleplan for anden planperiode, da 
spildevands- og vandløbsindsatser i stedet fastlægges i bekendtgørelser.

Kommunerne varetager vådområde-, spildevands- og vandløbsindsatser.

Vådområdeindsats

Kommunerne i hovedvandoplandene samarbejder om vådområde-
indsatsen. For nuværende er der ikke planlagt etablering af vådområder i 
Faxe Kommune.

Spildevandsindsats

Spildevandsindsatsen er meget omfangsrig i Faxe Kommune og omfatter 
derfor både første og anden planperiode vedrørende 
spildevandsindsatsen i det åbne land og overløbsbygværker. For det åbne 
land har grundejerne fået forskellige tidsfrister afhængig af, hvor 
ejendommene er beliggende.

På spørgsmål fra Søren Jensen om, hvordan der er prioriteret oplyste Poul 
Jensen, at grundejere med ejendomme i oplandet til Tystrup Sø skal 
forbedre spildevandsrensningen senest den 30. oktober 2016, da der går 
lang tid før tilstanden forbedres i søer efter reduktion af 
forureningsbelastning. Dernæst følger ejendommene i oplandet til vandløb, 
som løber ud i Præstø Fjord og Faxe Bugt, bl.a. for at følge op på de 
restaureringsforanstaltninger, der er gennemført – og til sidst ejendommene 
i oplandet til Tryggevælde Å, hvor spildevandsrensningen skal forbedres 
senest den 31. december 2020.

Vandløbsindsats

For vandløbsindsatserne skal kommunerne udarbejde henholdsvis 
forundersøgelser og projektforslag og søge staten om midler hertil. 
Indsatserne skal være omkostningseffektive.

Indsatserne for første planperiode er beskrevet i kommunens 
vandhandleplan, jf. kommunens hjemmeside 
http://www.faxekommune.dk/vandplaner-2010-2015.

Poul Jensen gennemgik kort status for de forskellige indsatser og nævnte 
bl.a., at staten har meddelt afslag på udlægning af sten og grus i 
Hestehave Bæk, da indsatsen ikke er omkostningseffektiv. 
Forundersøgelsen for åbning af en rørlagt strækning på golfbanen viser, at 
indsatsen er relativ dyr, hvorfor det skal vurderes nærmere, om indsatsen 
skal gennemføres.

Vandråd og vandløbsråd

http://www.faxekommune.dk/vandplaner-2010-2015
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Vandråd skal etableres igen og skal inddrages i forbindelse med revision af 
afgrænsning og udpegning af vandløb frem mod 2018.

Faxe Kommune har etableret et permanent Faxe Vandløbsråd og finder, at 
der er en god dialog heri og medlemmerne har lokalkendskab, hvorfor et 
sådant lokalt råd meget konstruktivt kan bistå kommunen med at 
gennemføre vandplaner og vandområdeplaner. 

Næste møde

Tirsdag den 27. september 2016, kl. 16.00-20.30.

Temaet er spildevand, og mødet indledes med en besigtigelse af 
spildevandsudledninger til Faxe Å. Danmarks Sportsfiskerforbund og 
kommunen fastlægger program for besigtigelsen.

Eventuelt

Poul Jensen oplyste, at Vejdirektoratet er i gang med at udarbejde VVM-
redegørelse for en eventuel motorvej mellem Næstved og Rønnede og har 
i den forbindelse offentliggjort en kortlægningsrapport om natur og miljø. 
Rapporten kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside, jf. 
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/naestved-
ronnede/nyheder/Sider/Kortlægningsrapport.aspx.

Vejdirektoratet lægger stor vægt på inddragelse af alle interessenter og 
har oplyst til Faxe Kommune, at hvis der er interesse herfor afholder 
direktoratet gerne møde med Faxe Naturråd for at drøfte projektet. 
Kommunen har foreløbigt sagt til direktoratet, at kommunen ikke finder det 
relevant, da rådets medlemmer orienteres og høres på anden vis. 

Poul Jensen forespurgte på mødet, om rådet fandt behov for et møde 
med Vejdirektoratet, hvilket ikke var tilfældet.

Poul Petersen oplyste, at den 12. juni 2016, kl. 13.30 arrangerer Danmarks 
Naturfredningsforening og Hjerteforeningen kystvandring på Feddet. 
Turleder er Poul Petersen.

Med venlig hilsen

Poul Jensen
Teamkoordinator

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/naestved-ronnede/nyheder/Sider/Kortl%C3%A6gningsrapport.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/naestved-ronnede/nyheder/Sider/Kortl%C3%A6gningsrapport.aspx

