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Referat fra møde den 17. april 2018
Deltagere
Danmarks Jægerforbund Faxe: Claus Rosdahl
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
Naturstyrelsen Storstrøm: HC Gravesen
Spejdernes Samråd: Kjeld Nielsen
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen
Teknik- og Miljøudvalget: Eli Jacobi Nielsen og Henrik Rützou Aakast
Center for Plan & Miljø: Charlotte Rosenblad Ralund, Louise H. H. Villumsen
og Poul Jensen
Bemærkninger til dagsorden
Ingen.
Bemærkninger til seneste referat
Ingen.
Faxe Naturråd
Poul Jensen orienterede om baggrunden for og formålet med Faxe Naturråd.
Rådet er et dialogforum nedsat af Teknik & Miljøudvalget, drøfter emner vedrørende natur, vand, kulturarv, friluftsliv og formidling, samt består af foreninger m.m. med interesse herfor.
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Kommunen lægger stor vægt på dialog og har ud over Faxe Naturråd også et
Faxe Vandløbsråd, som drøfter emner vedrørende vandløb. Rådet har ikke
politisk deltagelse.
Kommunen har også overvejet, om der skulle oprettes et Faxe Miljøråd, der
kunne drøfte emner på miljøområdet, dvs. virksomheder, landbrug, affald,
jordforurening, grundvand/drikkevand og spildevand. Kommunen har dog
foreløbigt vurderet, at et sådant råd ikke er relevant, da miljøområdet meget
vedrører konkret enkeltsagsbehandling i kombination med, at der foretages
høring og inddragelse i forbindelse med affaldsplanlægning, indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse m.m.
Naturvejleder Faxe
Louise H. H. Villumsen præsenterede kort sig selv og sin faglige samt formidlingsmæssige baggrund. Vedrørende Naturvejleder Faxe oplyste Louise H. H.
Villumsen, at naturvejlederordningen er et samarbejde mellem tre centre: Center for Børn & Undervisning, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
samt Center for Plan & Miljø. Internt i kommunen er ordningen en integreret
del af skoleforløbet. Eksternt har ordningen primært fokus på at samarbejde
med frivillige, arrangere offentlige ture m.m. Louise H. H. Villumsen nævnte
endvidere, at friluftsliv/stier også er et fokuspunkt.
HC Gravesen henledte opmærksomheden på formidling vedrørende kalkbruddet, herunder Naturstyrelsens matrikel ved kalkbruddet.
Søren Jensen påpegede, at samarbejde mellem Fishing Zealand og naturvejlederen vil være oplagt.
Birgitte Norby anførte, at naturvejledning gennem årene desværre ikke har
standset tilbagegangen i biodiversitet – og at der bør være fokus på at give
borgere oplevelser på en ny måde.
Claus Rosdahl nævnte, at manglende biodiversitet er et stort problem.
Eli Jacobi Nielsen oplyste vedrørende stier, at kommunen har et generelt mål
om at forbedre adgangsmulighederne.
Arne Jørgensen erindrede om, at kommunen for år tilbage havde søgt om
LAG-midler fra LAG-Faxe til stikort – men uden resultat, da ansøgningen
blev trukket tilbage.
Henrik Rützou Aakast opfordrede til på ny at søge om LAG-midler – fra
LAG-Sydsjælland.
Poul Jensen nævnte, at rådets medlemmer altid er meget velkomne til at kontakte Louise H. H. Villumsen vedrørende forslag til samarbejdsområder, ture
m.m.
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Grønt Danmarkskort
Charlotte Rosenblad Ralund orienterede om det lokale naturråd for Faxe,
Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner. Rådet skal rådgive
kommunerne i forbindelse med udpegning af områder, som skal indgå i et
Grønt Danmarkskort, dvs. hvad der skal udpeges af eksisterende områder
med stort naturindhold, og hvad der skal udpeges af nye områder, der udvider
eller skaber sammenhæng mellem eksisterende områder med stort naturindhold.
Faxe Kommune er sekretariatskommune. Rådet holder månedlige møder og
har også været på ekskursion. Det er ikke afklaret, om rådet afholder høring af
rådets forslag. I så fald vil Faxe Naturråd også blive hørt.
Faxe Kommune har brugt konsulent til at gennemgå de nuværende udpegninger i Faxe Kommune.
På spørgsmål fra Eli Jacobi Nielsen svarede Charlotte Rosenblad Ralund, at
der er begrænset med tid til opgaven, som skal være afsluttet senest 15. juli
2018.
HC Gravesen anførte, at opgaven lyder noget løs. Charlotte Rosenblad Ralund
bekræftede dette, da opgaven kan løses lige fra det overordnede, strategiske
plan til der foretages konkrete udpegninger af områder.
På spørgsmål fra Birgitte Norby oplyste Charlotte Rosenblad Ralund, at
kommunen har brugt firmaet Amphi Consult som konsulent.
Søren Jensen anførte, at målet om at lave naturkorridorer, der er sammensmeltede på landsplan, er godt.
Rudy Burmeister nævnte, at opgaven kan ses som et alibi for ministeren til at
gøre hvad han vil.
Claus Rosdahl påpegede, at det er en meget vanskelig opgave, og der er langt
mellem de forskellige interesser.
Palle Ystrøm henviste til, at brug af biodiversitetskortene må være en god
hjælp og erindrede om udfordringen med, at nogle kommuner har lavet nye
kommuneplaner, hvori Grønt Danmarkskort allerede er indarbejdet.
Søren Jensen fremførte, at opgaven er en del af et politisk spil, og resultatet
afhænger af, om deltagerne har fokus på opgaven, ikke andet.
Eli Jacobi Nielsen nævnte, at han har indtryk af, at der desværre også bruges
ressourcer på andre ting end opgaven.
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LIFE-projektet
Charlotte Rosenblad Ralund oplyste, at målet med LIFE-projektet er at gøre
projektområdet mere lysåbent ved at fjerne opvækst af træer, men planerne
om at foretage afgræsning er droppet grundet lodsejermodstand. I stedet vil
der blive fokuseret på rydning og de hydrologiske forhold, som midler til at
begrænse og reducere opvækst.
I 2018 vil der blive foretaget en hydrologisk forundersøgelse, hvor der bl.a.
opsættes pejlerør for at måle vandstanden og vandstandsvariationerne. Efterfølgende vil der blive afholdt et lodsejermøde for at orientere om og drøfte
resultaterne.
Sideløbende med forundersøgelserne men uafhængigt af LIFE-projektet undersøger kommunen mulighederne for at lave et lavbundsprojekt uden for
LIFE-projektområdet Gammellung. Lavbundsprojektet kan understøtte LIFE-projektet vedrørende de hydrologiske forhold.
HC Gravesen erindrede om, at projekter i Natura 2000-områder skal være i
overensstemmelse med Natura 2000-handleplanerne.
På spørgsmål fra Palle Ystrøm nævnte Charlotte Rosenblad Ralund og Poul
Jensen, at Tuerne er taget ud af LIFE-projektet, da Tuerne har få, mindre forekomster af de sjældne naturtyper i kombination med, at arealerne ikke er
udpegede til rydning.
Hasselmus
Charlotte Rosenblad Ralund orienterede om hasselmus-projektet, hvor der i
samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening er opsat 100 redekasser i
Gavevænge Skov.
Redekasserne er opsat i fire områder i skoven og har til formål både at undersøge bestandens størrelse og forbedre ynglemulighederne. Ved det seneste
eftersyn i januar 2018 blev der fundet reder i 17 kasser fordelt i alle fire områder.
Kommunen er endvidere ved at udarbejde en folder om hasselmus. Folderen
er målrettet naboer til Gavevænge Skov.
Birgitte Norby oplyste, at hasselmus faktisk ikke er en mus men en syvsover.
HC Gravesen nævnte, at hasselmus-projektet kunne være et formidlingsemne
for Louise H. H. Villumsen – og at det er væsentligt med spredningskorridorer
i forbindelse med hasselmus.
Palle Ystrøm foreslog, at nogle af de resterende 100 kasser opsættes i Denderup Vænge, hvor der i VVM-redegørelsen for rute 54 er anført, at der er en
bestand.
Poul Jensen oplyste, at kommunen vil følge op på Palle Ystrøms forslag.
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Regulering af vildt
Reguleringsjægere
Claus Rosdahl orienterede om, at Danmarks Jægerforund har et korps af
reguleringsjægere, dvs. jægere som for kommuner, private m.fl. kan regulere
skadevoldende vildt, f.eks. husmår, mink, råger m.m. Claus Rosdahl er reguleringsjæger og nævnte, at rådet meget gerne må henvise private m.fl. til ham.
Regulering af skarv
Søren Jensen orienterede om, at der er problemer med skarv i Faxe Bugt og
Præstø Fjord – og at skarv også søger op i vandløbene for at finde føde. Søren
Jensen vil gerne samarbejde med Claus Rosdahl vedrørende regulering af
skarv. Skræmmedragere er ikke et tilstrækkeligt virkemiddel.
Orienteringen gav anledning til en del bemærkninger.
Birgitte Norby: Generelt vedrørende regulering af vildt er det væsentligt at
fokusere på årsagen til et eventuelt behov for regulering, f.eks. kan der være
opstået ubalance grundet landbrugsdrift. Specielt for skarv er dette ikke tilfældet, da skarv må leve af de fisk der er.
Søren Jensen: Regulering af skarv er ikke for at udrydde skarven, men for at
reducere bestanden i følsomme områder.
Stig Dybig: Vi har forskellige interesser. Nødvendigt at begrænse skarv - ligesom med bjørneklo.
HC Gravesen: Skarv er en dansk ansvarsart. Bjørneklo er en invasiv art. Kan
ikke sammenlignes.
Renovering af overløbsbygværk
Poul Jensen orienterede om, at Faxe Forsyning har renoveret overløbsbygværket ved Sygehusengen. Der er opsat en automatisk selvrensende og mere fintmasket rist for at forebygge, at der kommer ristestof ud i vandløbet.
Søren Jensen anførte, at der er sket en væsentlig forbedring, men det farlige er,
hvad vi ikke kan se. Det går den rigtige vej, men langsomt.
Kilde Å, udledning af spildevand
Søren Jensen oplyste, at Danmarks Sportsfiskerforbund har sendt brev til Faxe
Kommune vedrørende udledning af spildevand til Kilde Å. Tilladelsen til udledning af spildevand fra Vemmetofte Kloster Renseanlæg er udløbet, men
kommunen har øjensynligt henlagt sagen.
Poul Jensen orienterede om, at staten har fastlagt krav om forbedret rensning
af spildevand fra den spredte bebyggelse i oplandet til Kilde Å – ikke til Vem-
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metofte Kloster Renseanlæg. Tilladelsen til Vemmetofte Kloster Renseanlæg
er dog udløbet for mange år siden, så der skal meddeles en ny tilladelse. Poul
Jensen har flere gange beklaget, at sagen har trukket ud, men det er ikke korrekt, at sagen er blevet henlagt, hvilket også er oplyst flere gange til Søren Jensen. Dette vil også fremgå af svaret til Danmarks Sportsfiskerforbund.
Lidt forskelligt
Redekasser – stær og stor skallesluger
Birgitte Norby oplyste, at Dansk Ornitologisk Forening i samarbejde med
Faxe Kommune har opsat redekasser til stær på to forskellige lokaliteter i Haslev – ved lagunen og ved skoleengen. Der vil også blive opsat redekasser ved
Tranemosen. Redekasserne opsættes ved afgræssede områder, som udgør stæres fourageringsområder.
Endvidere oplyste Birgitte Norby, at der også som et samarbejde mellem
Dansk Ornitologisk Forening og Faxe Kommune for nogle år siden blev opsat
redekasser til stor skallesluger på lokaliteter langs Faxe Bugt, bl.a. i Vemmetofte-skovene. Kasserne bruges meget af skalleslugerne, hvilket observeres med
kamera på teleskopstang.
Kæmpebjørneklo
Charlotte Rosenblad Ralund oplyste, at inden sommeren 2018 skal vi i kommunen have drøftet, hvad vi gør vedrørende bjørnekloindsats. Der er ikke
længere 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.
§ 3-opdatering
Charlotte Rosenblad Ralund oplyste, at kommunens opfølgning
på statens registrering af 135 uoverensstemmelser nu stort set er færdigt. Der
har været en del komplicerede og tidskrævende sager.
På spørgsmål fra Palle Ystrøm nævnte Charlotte Rosenblad Ralund, at ajourføring af § 3-registreringen på digitalt kort normalt sker umiddelbart efter, at
der er konstateret ændringer.
Palle Ystrøm erindrede om, at der står i kommuneplanen, at når § 3opdateringen er afsluttet, vil kommunen lave en naturplan. Poul Jensen oplyste, at arbejdet forventes opstartet, når det lokale naturråd for Faxe, Næstved,
Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner har afsluttet arbejdet vedrørende
Grønt Danmarkskort.
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Vejtræstrategi
Poul Jensen oplyste, at vejtræstrategien kan ses på kommunens hjemmeside, jf.
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/vejtraestrategi.pdf. Der er
ikke udarbejdet tillæg om enkeltstående træer.
Næste møde
Tirsdag den 18. september 2018, kl. 16.00-20.30.
Gammellung eller Kilde Å er målet for en besigtigelsestur. Rådet høres inden
det afklares, om det er Gammellung eller Kilde Å som besigtiges.
Eventuelt
Poul Petersen nævnte, at det er et stort problem, at nogle jetski-sejlere m.fl.
ikke overholder reglerne. Poul Jensen anførte, at problemstillingen blev drøftet
på rådets møde i april 2016, hvor der blev orienteret om, at både politiet og
kommunen er myndighed – og kan kontaktes – afhængig af, hvor der sejles,
og hvad der sejles med.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
Teamkoordinator
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