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Referat fra møde i Faxe Naturråd den 12. september 2017
Deltagere
Danmarks Naturfredningsforening: Palle Ystrøm
Dansk Botanisk Forening: Rudy Burmeister
Dansk Ornitologisk Forening: Birgitte Norby
Friluftsrådet: Poul Petersen
Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen
Teknik- og Miljøudvalget: Ivan Lilleng, Eli Jacobi Nielsen og Jørgen Egede
Johannessen
Center for Plan & Miljø: Anne Planeta Etzerodt, Charlotte Rosenblad
Ralund, Tine Jeppesen og Poul Jensen
I besigtigelsesturen deltog endvidere Lasse Rasmussen, Lystrup Gods og Asger, kvægholder.
Besigtigelsestur
På skovvejen ved hegningen omkring Skibsted krat bød Lasse Rasmussen
os velkomne til Lystrup Gods og Skibsted Krat og fortalte generelt om
Lystrup Gods og specielt godsets bevæggrund for at samarbejde med
kommunen om naturprojektet.
Efterfølgende orienterede Anne Planeta Etzerodt om status for
naturprojektet, hvor der på baggrund af overvejende statslige
tilskudsmidler er foretaget rydning på en del af arealet, etableret hegning
samt vandforsyning og iværksat afgræsning med kreaturer.
Derefter blev arealet besigtiget.
Bemærkninger til dagsorden
Ingen.
Bemærkninger til seneste referat
Ingen.
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Direkte:
Mail:
ne.dk

56203073
pojec@faxekommu-

Dato
j./sagsnr.

19-09-2017
00.17.15-A30-886-10

Vedrørende § 3-områder blev aftalt, at orientering om status for kommunens opfølgning på statens registrering af 135 uoverensstemmelser sættes
på dagsordenen til næste møde.
Skibsted Krat
Som opfølgning på besigtigelsesturen nævnte Rudy Burmeister, at det ser
rigtig flot ud.
På besigtigelsesturen havde Lasse Rasmussen nævnt, at det var aftalt med
kommunen, at der kunne arrangeres 4-6 ture om året, hvor interesserede
kunne besøge arealet. Baggrunden er, at der ikke er offentlig adgang til
udyrkede, hegnede arealer med græssende husdyr.
Dette gav anledning til følgende bemærkninger:
Palle Ystrøm: OK med adgang i grupper.
Poul Petersen: Fint som det er aftalt med kommunen.
Stig Dybig: Hvordan skal man vide det?
Jørgen Egede Johannessen: Information på kommunens hjemmeside.
Poul Jensen oplyste, at der vil blive lagt information på kommunens hjemmeside om Skibsted Krat, herunder muligheden for at besøge arealet ved
at kontakte kommunen. Derudover er naturrådets medlemmer velkomne til
at sprede budskabet.
Natura 2000
Anne Planeta Etzerodt orienterede om status for opfølgning på Natura
2000-handleplaner.
Bagholt Mose: Foretaget genrydning af opvækst af træer og buske. Skal
foretages jævnligt.
Feddet: Strandengsprojektet (hydrologiprojekt) var planlagt udført i år men
er udskudt til næste år – i august/september for at undgå køreskader. Kystdirektoratet skal give tilladelse til den del af projektet, som forhindrer oversvømmelse fra havet (diger og sluse).
Vemmetofte: Udarbejdet projekt om genåbning af en del af Kilde Å for at
genskabe naturlig hydrologi i projektområdet og udvikle en eng, der kan
afgræsses og blive fourageringsområde for hvepsevåge. Nødvendigt at søge flere forskellige tilskudsordninger for at få finansieringen på plads.
Palle Ystrøm nævnte, at der er kommet en ny opgørelse, der viser, at Vemmetofte ligger på en 2.-plads med hensyn til lokaliteter med forekomst af
eremit.
Birgitte Norby nævnte, at Søtorup Sø havde været helt rød. Anne Planeta
Etzerodt oplyste, at det skyldes algeopblomstring – et naturligt fænomen.
Fremkommer bl.a. efter blæsevejr, hvor søens vandfaser blandes sammen.
Algen lever under springlaget.
Forslag til temaplanstrategi 2017
Tine Jeppesen orienterede om forslag til temaplanstrategi 2017.
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Tematillægget bygger videre på ”Planstrategi 2016 - dit liv, din fremtid, dit
job, dit hjem”.
For hvert af de tre emner i temaplanstrategien beskrives de projekter og
indsatser, som i de kommende år kan være med til at udvikle Faxe Kommune, som en attraktiv kommune at besøge, bo og drive virksomhed i. Strategien bygger på at sammenknytte allerede besluttede initiativer og indsatser med relation til natur, friluftsliv og turisme og fokuserer særligt på, hvorledes nye muligheder i kystnærhedszonen, herunder nye overnatningstilbud,
kan medvirke til at skabe vækst og udvikling for turismen i Faxe Kommune.
Baggrunden er, at Erhvervsministeren har inviteret kommunerne til at ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Byrådet har besluttet,
at der ansøges om at udpege et udviklingsområde i Faxe Kommunes kystnærhedszone – mulighed for etablering af nye sommerhuse i Faxe Ladeplads. Statens udpegning af udviklingsområderne vil ske ved et landsplandirektiv senest i efteråret 2018.
Palle Ystrøm nævnte, at udvikling skal ske uden for naturområderne i Grønt
Danmarkskort. Udvikling kan ske bag eksisterende sommerhusområder.
Poul Petersen anførte, at vi skal satse på hele turistspektret – vandre-, kultur, luksus- og våd-turisme m.m.
Palle Ystrøm oplyste, at DN Faxe havde afgivet høringssvar, bl.a. positivt at
ådalsplanen for Faxe Å er nævnt i forslaget til temaplanstrategi. Lav et stiforløb hele vejen og afgræs ådalen, så den ikke gror til. Negativt at der er
forslag om at spare naturvejlederfunktionen væk, når der står i forslaget, at
vi vil arbejde på at forny og udvikle information og formidling af kommunens naturværdier.
Grønt Danmarkskort
Poul Jensen orienterede om Grønt Danmarkskort – et kort med udpegninger af eksisterende og potentiel natur.
Eksisterende natur omfatter Natura 2000-områder, naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser. Potentiel natur
omfatter potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.
Der skal oprettes tværkommunale naturråd, der skal bistå kommunerne
med udarbejdelse af Grønt Danmarkskort. For det geografiske område som
omfatter kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg
skal der oprettes naturråd senest den 15. januar 2018. Sekretariatskommune
skal vælges senest den 1. november 2017. Naturrådet skal afslutte arbejdet
senest den 15. juli 2018.
Poul Petersen oplyste, at der i Friluftsrådets regi er et godt samarbejde på
tværs af kommunegrænser.
Palle Ystrøm nævnte, at arbejdet i naturrådet bliver et lidt underligt mix, da
kommunerne ikke er nået lige langt i forbindelse med revision af kommuneplanen.
Vedrørende retsvirkninger af Grønt Danmarkskort henviste Poul Jensen til
vejledningen om Grønt Danmarkskort, hvori bl.a. er anført, at generelt vil
Grønt Danmarkskort ikke have betydning for eksisterende lovlig anvendelse
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men kan få betydning i forbindelse med f.eks. kommunens landzoneadministration. Grønt Danmarkskort vil ikke i sig selv påvirke husdyrbrugs mulighed for udvidelse m.v.
Vejtræ-strategi
Palle Ystrøm orienterede om, at han havde bedt om at få punktet på
dagsordenen, da han ikke kunne finde vejtræ-strategien på hjemmesiden
– og savner en samlet oversigt over kommunens strategier og politikker.
Ivan Lilleng og Jørgen Egede Johannessen oplyste, at der er sat et arbejde
i gang med at forbedre kommunens hjemmeside.
Palle Ystrøm spurgte, om der var udarbejdet et tillæg til vejtræ-strategien
om enkeltstående træer.
Poul Jensen oplyste, at strategien prioriterer alléer, og at der i forbindelse
med godkendelse af vejtræ-strategien blev besluttet, at enkeltstående
træer også skulle prioriteres. Der er ikke udarbejdet tillæg herom. Poul Jensen forsøger at finde ud af baggrunden herfor.
Endvidere nævnte Poul Jensen, at kommunen meget gerne modtager forslag og bemærkninger fra bl.a. naturrådets medlemmer vedrørende
vejtræer generelt. Plantning af vejtræer finansieres via anlægsmidler.
Ivan Lilleng oplyste, at han ser positivt på vejtræer og vil drøfte politisk, om
der kan gøres mere på området.
Stig Dybig nævnte, at træer også er med til at markere veje, bl.a. rundkørsler.
Fishing Zealand
Poul Jensen oplyste, at Faxe Kommune fra den 1. juli 2017 er medlem af Fishing Zealand og efterlyste forslag til, hvordan vi i samarbejde bedst drager
nytte af medlemskabet.
Palle Ystrøm spurgte, om det fortsat er et krav, at der skal etableres en erhvervsklynge bestående af mindst 5 virksomheder.
Poul Jensen oplyste, at det mere er et ønske/mål end et krav. Kommunen
vil kontakte forskellige virksomheder for at høre, i hvilken udstrækning der
kan indledes et samarbejde.
Stig Dybig anførte, at turisme bør være et fokuspunkt – publikation om fiskepladser, langs kysten primært, og overnatningsmuligheder.
Charlotte Rosenblad Ralund nævnte, at fokus på vækst er vigtigt, herunder
turisme, men også friluftsliv, især for børn og unge og undervisningstiltag i
forbindelse hermed. Samarbejdet kan også bruges i relation til integration
af flygtninge. Lystfiskeri kan give deltagerne succesoplevelser.
Anne Planeta Etzerodt oplyste, at der afholdes informationsaften om ØrredPatruljen den 21. september 2017 og senere et kursus i vandløbsrestaurering. I efterårsferien har alle medlemskommuner et arrangement – i Faxe er
temaet Blåbæk Mølle.
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Poul Jensen nævnte, at på det næste møde i Teknik- og Miljøudvalget forventes valgt et medlem til den politiske styregruppe. Efterfølgende er det
forhåbentligt muligt i år at afholde et møde mellem Fishing Zealand og
Faxe Kommune.
Naturvejleder Faxe
Poul Jensen orienterede om, at i forbindelse med budget 2018 er foreslået,
at naturvejleder-ordningen nedlægges. For nuværende er ordningen et
samarbejde mellem Undervisningsudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget
samt Teknik- og Miljøudvalget, der økonomisk bidrager med henholdsvis
300.000 kr., 150.000 kr. og 150.000 kr.
I besparelsesforslagene, der kan ses på kommunens hjemmeside under
budget 2018, er bl.a. anført under konsekvenser, at Børn & Undervisning finder, at kommunens deltagelse i Mærsks ”Projekt Naturligvis” har medført en
opkvalificering af staben af naturfagslærere, hvorfor det vurderes, at naturfagslærerne kan varetage de skolerettede opgaver. På dagtilbudsområdet foreslås, at daginstitutionerne selv løfter opgaven og desuden overtager aktivitetsmateriale rettet mod aldersgruppen. Kultur finder, at ordningen kan ophøre, da bl.a. koblingen til Østsjællands Museums natur- og kulturhistoriske formidling er blevet mindre. Plan & Miljø finder, at generel formidling af natur- og miljøområdet vil ophøre, herunder kommunens afholdelse af Blå Flag-arrangementer (samarbejde med Feddet Camping), kontakt til frivilliggrupper vedrørende Hovby Eng og naturrum Feddet, kommunens deltagelse i Netværk for Friluftsliv m.m.
Ivan Lilleng oplyste, at budgetforhandlingerne ikke er afsluttede men er
godt på vej. Slutresultatet kendes derfor ikke.
Eli Jacobi Nielsen oplyste supplerende, at budgetforhandlingerne kun er
2/3 henne.
Birgitte Norby anførte, at det må være muligt at kunne have en naturvejlederstilling. Så sparsommelige må vi ikke blive.
Ivan Lilleng oplyste, at staten har fastlagt en serviceramme, så hvis vi tager
noget ind skal andet ud.
Poul Petersen anførte, at vi må gøre noget, vi skal have en naturvejleder
med fast jobbeskrivelse m.m. Friluftsrådet har givet tilskud i mange år.
Birgitte Norby påpegede, at naturvejledning også kan bruges i sociale
sammenhænge – bl.a. i forbindelse med vandreture m.m.
Poul Petersen nævnte også relationen til pleje- og ældrecentre.
Jørgen Egede Johannessen fandt, at drøftelsen havde givet mange gode
idéer til det videre forløb.
Vandrådsopgaven 2017
Poul Jensen oplyste, at vandrådsopgaven er godt i gang i de tre vandråd
og i Faxe Vandløbsråd.
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Vandrådene har generelt anført, at sekretariatskommunerne har fastlagt
en stram tidsplan. Det er svært at opnå enighed i vandrådene – og afgrænse drøftelserne så de holdes inden for de rammer staten har fastlagt.
I Faxe Vandløbsråd er tidsplanen fastlagt knap så stram. Resultatet af arbejdet forventes drøftet i Teknik- og Miljøudvalget i slutningen af november
2017.
Poul Petersen nævnte, at han er suppleant i fire vandråd og bliver mere og
mere frustreret ved læsning af referaterne grundet de store interessemodsætninger.
Næste møde
Tirsdag den 17. april 2018, kl. 17.00-19.30.
Eventuelt
Poul Petersen anførte, at vejen til bålhytten i Strandparken Faxe Ladeplads
trænger til vedligehold.
Arne Jørgensen anførte, at gang- og cykelstier generelt udhules, mangler
vedligehold med grus. Har gjort Park & Vej opmærksom herpå.
Stig Dybig påpegede det generelle problem med dræbersnegle.
Anne Planeta Etzerodt oplyste, at der er kommet en ny bekendtgørelse om
kæmpebjørneklo, der indebærer, at der ikke længere er mulighed for at
indgive politianmeldelse, hvis grundejer ikke foretager bekæmpelse. I stedet kan kommunen foretage bekæmpelse og sende regning herfor til
grundejer – men til en maks.-pris, der ikke kan dække de faktiske omkostninger. Inden sommeren 2018 skal vi derfor have drøftet, om kommunen skal
droppe bjørneklo-indsatsen eller betale merudgiften.
Charlotte Rosenblad Ralund oplyste supplerende, at Kommunernes Landsforening vil drøfte problemstillingen med staten. Hvis vi fortsætter indsatsen,
kan det endvidere blive nødvendigt at revidere vores indsatsplan for at optimere den nuværende frist for bekæmpelse, så vi kan kontrollere bekæmpelsen tidligere.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
Teamkoordinator
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