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Referat fra møde den 18. september 2018 

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 
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen 
Teknik- og Miljøudvalget: Eli Jacobi Nielsen, Christina Birkemose og Finn 
Hansen 
Center for Plan & Miljø: Anne Planeta Etzerodt, Charlotte Rosenblad Ralund, 
Louise H. H. Villumsen og Poul Jensen 
 
I en del af besigtigelsesturen deltog endvidere Leif J. Madsen, Vemmetofte 
Kloster. 
 
Besigtigelsestur 
 
Vi besigtigede Kilde Å to steder. 
 
Først besigtigede vi Kilde Å ved strækningen som skal restaureres i henhold til 
bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Staten har 
fastlagt for Kilde Å, at der både skal ske en forbedring af de fysiske forhold og 
en bedre spildevandsrensning i oplandet, for at miljømålet for vandløbet kan 
opfyldes. 
 
Dernæst besigtigede vi Kilde Å i Dyrehavesletten ved den rørlagte strækning 
som genåbnes. Formålet med projektet er bl.a. at genskabe de naturlige vand-
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standsforhold og forbedre forholdene for dyre- og plantelivet – som opfølg-
ning på den statslige og kommunale planlægning for Natura 2000-området. 
 
Bemærkninger til dagsorden 
 
Ingen. 
 
Bemærkninger til seneste referat 
 
Ingen. 
 
Opfølgning på besigtigelse af Kilde Å 
 
Der var ikke behov for at følge op på det sete og hørte på besigtigelsesturen. 
 
Vandløbsprojekter 
 
Anne Planeta Etzerodt orienterede om status for vandløbsprojekter. 
 
Kruse Bæk: Der genåbnes et rørlagt vandløb og udlægges groft materiale i 
vandløbet langs skoven Folehave vest for Strandlodshuse. Projektet udføres i 
oktober 2018. 
 
Pebringe Bæk: Der genåbnes 200 meter rørlagt vandløb mellem Pebringe og 
Tokkeskov. Projektet udføres i oktober 2018. 
 
Karise Bæk, Kilde Å og Faxe Å: De tre vandområdeprojekter afventer tilskud 
fra Fiskeristyrelsen, som er blevet forsinkede med sagsbehandlingen. Udførsel 
forventes derfor først i sommeren 2019.  
 
Stenkilde Bæk og Tryggevælde Å: Der er udført forundersøgelser i efteråret 
2018. Projekterne omhandler udlæg af groft materiale. Mulighed for genslyng-
ning af Tryggevælde Å ved Store Linde undersøges nærmere. 
 
Kommunen forsøger generelt at have en god dialog med lodsejerne, involvere 
lodsejerne tidligt, tilrette projekterne efter lodsejernes ønsker, have stor fokus 
på vandafledning m.m. 
 
På spørgsmål fra Rudy Burmeister oplyste Anne Planeta Etzerodt, at kommu-
nen har dialog med den enkelte lodsejer – normalt afholdes ikke fællesmøder 
med lodsejerne. 
 
Natura 2000-projekter 
 
Charlotte Rosenblad Ralund orienterede om status for Natura 2000-projekter. 
 
Feddet: Anlægsarbejdet i forbindelse med hydrologiprojektet er i fuld gang og 
afsluttes i år. Formålet med projektet er at genskabe naturlige vandstandsfor-
hold på strandengene ved at fjerne diger og jordvolde samt lukke grøfter. 
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Bagholt Mose: Der er sket rydning, og opvækst skal løbende fjernes. Kommu-
nen har derfor iværksat en hydrologisk undersøgelse for at afklare, om det er 
muligt at gøre mosen vådere for at forebygge opvækst. 
 
Gammellung: I forbindelse med LIFE-projektet er der igangsat en hydrologisk 
undersøgelse for at afklare, om der kan skabes mere naturlige vandstandsfor-
hold, som middel til at begrænse og reducere opvækst. Planerne om at foreta-
ge afgræsning er droppet grundet lodsejer-modstand. 
 
Endvidere har kommunen opstartet et lavbundsprojekt ved Gammellung og 
har fået tilskud til forundersøgelse. Lavbundsprojektet er ikke en del af LIFE-
projektet men kører sideløbende med den hydrologiske undersøgelse. 
  
Ny afgrænsning af Natura 2000-områder 
 
Poul Jensen orienterede om ny afgrænsning af Natur 2000-områder. Hørin-
gerne – en teknisk forhøring, en offentlig høring og en supplerende høring – 
er afsluttede. 
 
Generelt udtages landbrugsarealer og bebyggede arealer. 
 
Ved Vemmetofte udtages hele fuglebeskyttelsesområdet, da der ikke er kon-
stateret hvepsevåge.  
 
I fuglebeskyttelsesområderne Søerne ved Bregentved og Gisselfeld samt ved 
moseområdet Gammellung og Tuerne udtages landbrugsarealer. I fuglebeskyt-
telsesområdet på Feddet udtages bl.a. campingarealet. 
 
For habitatområderne er der tale om mindre justeringer. Der både udtages og 
inddrages arealer. Ved Feddet Camping inddrages bl.a. et areal – et areal som 
allerede er § 3-beskyttet. 
 
Kommunen har afgivet høringssvar og har bl.a. anført, at udtagning af fugle-
beskyttelsesområdet ved Vemmetofte bør afvente basisanalysen, så eventuel 
udtagning sker på baggrund af et bedre datagrundlag og en tilstandsvurdering 
vedrørende hvepsevåge – og at der ikke udtages landbrugsarealer i fuglebe-
skyttelsesområdet ved Gammellung og Tuerne.  
 
Birgitte Norby nævnte, at det kan være en ulempe at landbrugsarealer udtages, 
f.eks. ved Søerne ved Bregentved og Gisselfeld, hvor der fouragerer mange 
gæs. 
 
Poul Jensen oplyste, at hvis den nuværende landbrugsdrift fortsætter har det 
ikke betydning, om et landbrugsareal ligger i eller udenfor et fuglebeskyttelses-
område - men udpegningen har betydning i forbindelse med ændringer. 
  
Palle Ystrøm anførte, at han synes, at Faxe Naturråd skulle have en oriente-
ring, men at der nok ikke er noget af gøre. 
 
 
 



 

 
 

Side 4 af 6 

Grønt Danmarkskort 
 
Charlotte Rosenblad Ralund orienterede om forløbet og resultatet af arbejdet 
med Grønt Danmarkskort i det lokale naturråd for Faxe, Næstved, Ringsted, 
Stevns og Vordingborg kommuner. 
 
Det lokale naturråd afsluttede arbejdet i juni 2018 med at udarbejde et sæt 
fælles anbefalinger – og særudtalelser fra henholdsvis erhvervsinteresserne og 
natur-, miljø- og fritidsinteresserne. Anbefalinger og udtalelser er formuleret 
på et overordnet plan. Der er ikke udarbejdet forslag til konkrete udpegninger. 
 
Palle Ystrøm anførte, at det er godt, at arbejdet er afsluttet til trods for skepsis 
og konflikter – selv om det kan diskuteres, hvad arbejdet kan bruges til. Det er 
centralt, at Grønt Danmarkskort kommer med ved næste kommuneplanrevi-
sion. 
 
Poul Jensen fremførte, at det er en stor opgave for frivillige at sætte sig ind i 
fem kommuners eksisterende kommuneplaner og komme med konkrete for-
slag til retningslinjer og områdeudpegninger til Grønt Danmarkskort. 
 
Eli Jacobi Nielsen nævnte, at resultatet trods alt er en lille solstrålehistorie, da 
paraderne var oppe fra start – selv om de afgivne anbefalinger og udtalelser er 
mangeartede og måske svære at konkretisere. 
 
Strategi for øget adgang til naturoplevelser 
 
Eli Jacobi Nielsen oplyste, at det overordnede formål med en strategi for øget 
adgang til naturoplevelser er, at borgere, turister m.fl. kan få mere fornøjelse af 
vores dejlige natur i Faxe Kommune. 
 
Målene er mange og forskelligartede, bl.a. at samle stioplysninger, skabe sam-
menhængende stisystemer, undervise børn og unge i naturen, øge mulighed 
for fysisk aktivitet m.m. 
 
Poul Petersen nævnte, at Friluftsrådet generelt har stor fokus på adgangsfor-
hold, altid er indstillet på samarbejde og hjælper naturbrugerne med at vise 
hensyn, så konflikter undgås. På mødet uddelte Poul Petersen en pjece om, 
hvor man har ret til at færdes, jf. 
http://www.oplevmere.nu/media/1584/flyer_2-sider_til-web.pdf. 
 
Rudy Burmeister anførte, at det er en fin strategi, men at det mere er en hand-
leplan end en strategi. 
 
Arne Jørgensen påpegede, at der bliver gjort for lidt ved de eksisterende stier, 
og at kommunen først burde få styr på de nuværende stier, inden der laves nye 
stier. 
 
Charlotte Rosenblad Ralund nævnte, at foreninger, lokale borgergrupper m.fl. 
eventuelt kunne ”adoptere en sti”, dvs. varetage vedligeholdelsen af lokale 
private stier og stistrækninger. 
 

http://www.oplevmere.nu/media/1584/flyer_2-sider_til-web.pdf
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Palle Ystrøm savner generelt handling, skiltning og afmærkning, bl.a. skilte, så 
man ved, hvor man må gå. Mange ved ikke, hvor der er fri adgang, f.eks. i 
Vemmetofte-skovene. Palle Ystrøm efterlyste også et overordnet stikort, som 
kommunen i flere omgange havde lagt op til. 
 
Poul Jensen svarede, at udarbejdelse af et overordnet digitalt stikort er en stor 
og kompliceret opgave, som der ikke særskilt har været afsat ressourcer til. 
 
Birgitte Norby erindrede om kløverstikonceptet – bl.a. borgere i landsbyer kan 
have glæde af en kløversti. 
 
Eli Jacobi Nielsen oplyste, at forslaget er i høring til den 4. oktober 2018, og 
kommunen modtager meget gerne høringssvar. 
   
Naturpleje Skibsted Krat, frivilligprojekt 
 
Anne Planeta Etzerodt orienterede om, at Faxe Naturråd havde besøgt Skib-
sted Krat sidste år, og i år havde der været et offentligt arrangement på De 
Vilde Blomsters Dag, hvor Rudy Burmeister og Charlotte Rosenblad Ralund 
havde fortalt om Skibsted Krat, bl.a. formålet med at rydde Skibsted Krat for 
træer og buske. 
 
Efterfølgende var kommunen blevet kontaktet af en borger, som gerne vil 
etablere en frivilliggruppe, som kan bistå med at foretage rydning og sikre, at 
området ikke gror til igen.  
 
Kommunen vil meget gerne indgå i et sådant samarbejde og er ved at fastlæg-
ge de nærmere rammer herfor, evt. indkøbe leer m.m. 
 
Hasselmus 
 
Charlotte Rosenblad Ralund oplyste, at grundejere ved Gavevænge Skov har 
modtaget en folder om hasselmus ”ER DU KLAR OVER ……at du måske 
har et af Danmarks mest sjældne pattedyr i din have?”. Folderen blev uddelt 
på mødet. 
 
Kommunen har fået foretaget en ny registrering af hasselmus-forekomst og 
konstateret, at hasselmus findes fra Gavevænge til Denderup Vænge, dvs. på 
begge sider af både Vordingborgvej og sydmotorvejen. Normalt udgør større 
veje en barriere for hasselmus, hvorfor kommunen er ved at undersøge, om 
det er muligt at lave en simpel hasselmus-bro, og om der er mulighed for at få 
tilskud hertil. På mødet blev vist en lille video om hasselmus-bro, jf. 
https://animexfencing.com/wildlife-bridge. 
 
Palle Ystrøm anførte, at det er spændende, at hasselmus findes så mange ste-
der – og helt op til Denderup Vænge. 
 
Søren Jensen nævnte, at det må være muligt at lave naturpleje målrettet has-
selmus og påpegede, at hasselmus-broer ind over større veje kan være et mål 
for hærværk m.m. 
 

https://animexfencing.com/wildlife-bridge
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Palle Ystrøm opfordrede Faxe Kommune til at advisere Næstved Kommune 
om hasselmus-forekomsten, da skovområderne går ind over kommunegræn-
sen. 
 
Kæmpebjørneklo 
 
Anne Planeta Etzerodt oplyste, at i 2018 havde kommunen ansat en medar-
bejder i en tidsbegrænset projektansættelse til at varetage bjørnekloindsatsen. 
 
Der er blevet meddelt ca. 40 påbud om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Ge-
nerelt har der været en god dialog med grundejerne. Som tidligere nævnt på 
møde i Faxe Naturråd er der ikke længere mulighed for at foretage politian-
meldelse, hvis grundejere ikke foretager bekæmpelse. Der er mulighed for at 
foretage selvhjælpshandling og sende regning til grundejer.  
 
Kommunen har foretaget én selvhjælpshandling i 2018. Bekæmpelsen har ikke 
oversteget den maks.-pris, som er fastsat i bekendtgørelsen. 
 
På spørgsmål fra Rudy Burmeister oplyste Anne Planeta Etzerodt, at bekæm-
pelsen i forbindelse med selvhjælpshandlingen var foretaget ved skærmkap-
ning og opsugning af frø. 
 
Næste møde 
 
Tirsdag den 9. april 2019, kl. 17.00-20.00. 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Poul Jensen 
Teamkoordinator 
 


