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Referat fra møde i Faxe Naturråd den 22. april 2014  
 

Deltagere 

 

Danmarks Naturfredningsforening: Palle Ystrøm 

Danmarks Sportsfiskerforbund: Søren Jensen 

Dansk Ornitologisk Forening: Birgitte Norby og Clausjannic Labuz 

Friluftsrådet: Poul Petersen 

Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig 

Naturstyrelsen Storstrøm: Didde Dalkvist 

Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen 

Teknik- og Miljøudvalget: Ivan Lilleng, Jørgen Egede Johannessen og Knud 

Green 

Center for Teknik & Miljø: Marianne Spang Bech og Poul Jensen 

 

Velkomst og præsentation 

 

Ivan Lilleng, ny formand for Faxe Naturråd, bød velkommen og nævnte 

bl.a., at Teknik- og Miljøudvalget lægger stor vægt på dialog med borge-

re, brugere, erhvervsdrivende og foreninger og tager derfor arbejdet i Faxe 

Naturråd meget seriøst.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

Fishing Zealand 

 

Paul Debois, sekretær for Fishing Zealand, fortalte om baggrund for og 

formål med Fishing Zealand. Paul Debois´ præsentation kan ses på hjem-

mesiden Faxe Naturråd, jf. http://www.faxekommune.dk/faxe-

naturr%C3%A5d-0. 

 

Fishing Zealand er inspireret af Havørred Fyn og er opstartet af Danmarks 

Sportsfiskerforbund og Odsherred samt Vordingborg Kommuner i 2011. 

Formålet er at forbedre naturen, vandmiljøet og fiskemulighederne på 

Sjælland og øerne med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale 

som oplevelseserhverv. Fishing Zealand opererer med fem hovedaktiviteter 

- udsætning af fisk, naturgrundlag, unge, kommunikation og produktudvik-

ling. 

 

Postadresse: 

Natur & Miljø 

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

 

Telefon: 56 20 30 00 

Telefax : 56 20 30 01 

www.faxekommune.dk 

 

Kontoradresse: 

Industrivej 2 

4683 - Rønnede 

 

Direkte: 56203073 

Mail: po-

jec@faxekommune.dk 

 

Dato 20-06-2014 

j./sagsnr. 00.17.15-A30-886-10 

Faxe Naturråd 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Teknik & Miljø 

http://www.faxekommune.dk/faxe-naturr%C3%A5d-0
http://www.faxekommune.dk/faxe-naturr%C3%A5d-0
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Der er udarbejdet et værdigrundlag (vedhæftet dagsordenen), som alle 

deltagere (kommuner, erhverv og lystfiskere) skal efterleve for at være del 

af projektet.  

 

Forudsætning for deltagelse er, at der i kommunen skal dannes minimum 1 

erhvervsklynge med minimum 5 deltagende virksomheder – med henblik 

på at skabe produktudvikling relateret til Fishing Zealand. Relevante virk-

somheder kan være campingpladser, sommerhusudlejere, bådudlejere, 

grejbutikker, havne, fiskeforretninger, restauranter m.m. Hver deltagende 

virksomhed skal årligt betale 2.000 kr.  

 

Medlemskab for en kommune koster 150.000 kr. pr. år, som går til medfinan-

siering, markedsføring og forskellige aktiviteter. 

 

Den efterfølgende drøftelse havde især fokus på, om der i Faxe Kommune 

er et så godt fiskeri, at det kan retfærdiggøres at promovere det via Fishing 

Zealand.  

 

Stig Dybig nævnte, at Stevns har højere prioritet, da der ikke er det største 

kystfiskeri i Faxe. Søren Jensen oplyste, at der er et stort potentiale for lystfi-

skeri i Faxe, hvis vi fortsætter indsatsen, men varen skal være der ved med-

lemskab af Fishing Zealand. 

 

Ivan Lilleng spurgte ind til, om medlemskab af Fishing Zealand vil betyde et 

øget tryk på naturen. Clausjannic Labuz anførte, at det måske vil medføre 

et større tryk men uden at være problematisk - en balancegang men som 

udgangspunkt kun godt med flere i naturen. Poul Petersen nævnte, at na-

turen ikke er overrendt. 

 

Det blev aftalt, at Center for Teknik & Miljø foretager en nærmere vurdering 

af fordele og ulemper ved medlemskab af Fishing Zealand, hvorefter 

spørgsmålet forelægges til politisk behandling.  

 

Friluftsliv 

 

Der blev foretaget en generel drøftelse vedrørende friluftsliv (stier, ad-

gangsforhold, naturfaciliteter m.m.) i forsøget på at samle op på flere tidli-

gere drøftelser i Faxe Naturråd.  

 

Poul Jensen orienterede om de tidligere drøftelser, der har drejet sig om 

områderne sagsbehandling, naturområder, stier, adgang og tilgængelig-

hed, faciliteter og formidling. 

 

Sagsbehandling har bl.a. drejet sig om stier generelt (oppløjning af stier og 

skiltning)og om konkrete stisager ved bl.a. Ll. Torøje og Leestrup. 

 

I forbindelse med naturområder har vi drøftet bynær natur, grøn byudvik-

ling, grønne kiler, Gøgsmosen, Skoleengen, Tranemosen, Haslev Orned, 

kalkbruddet, Sibirien, Strandegård Dyrehave, Feddet m.m. 

 

For stier, adgang og tilgængelighed har vi drøftet naturstier, rekreative stier, 

gamle kirkestier, at stier er blevet smallere, herunder grundet reduktion af 

vedligeholdelse, inkl. ophør med sprøjtning, Projekt Faxe Ådal og stiruter 

som Sjællandsleden, kløverstier, spor i landskabet m.m. 

 

Af faciliteter har vi drøftet etablering af sheltere i den østlige del af kom-

munen (tidligere aftalt at Poul Bodeholt følger op herpå), Strandparken 
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(vedligeholdelse af tag på bålhytten) og Feddet (naturrum, brug og beta-

ling). 

 

Vedrørende formidling har vi drøftet Faxe Naturvejleder, naturrum (hjem-

meside, skilte, foldere), informationstavler ved naturområder (DN-

samarbejdsprojekt) og lokal wifi ved Faxe Å. Endvidere har vi drøftet et mul-

tikort fra Helsingør - Den Blågrønne Ring (kort der viser primitive overnat-

ningssteder, sheltere, historiske minder m.m.).  

   

Den efterfølgende drøftelse omhandlede ovennævnte mange forskellige 

aspekter vedrørende friluftsliv, hvorfra kan fremhæves stikort, brugerbeta-

ling, brugergruppe og friluftspolitik. 

 

Marianne Spang Bech oplyste, at digitalt kort for stier på den offentlige 

stifortegnelse er ved at være klar til at lægge på kommunens BorgerGis – til 

brug og gavn for de forskellige interesser som turisme, sundhed, fiskeri m.m.   

 

Arne Jørgensen nævnte, at LAG Faxe (hvor Arne Jørgensen er bestyrelses-

medlem) havde modtaget en ansøgning om et stikort, men kommunen 

havde trukket ansøgningen tilbage. Det blev aftalt, at Center for Teknik & 

Miljø undersøger baggrunden herfor. 

 

Brugerbetaling for friluftsliv bliver mere og mere udbredt, og Poul Petersen 

nævnte, at Friluftsrådet generelt ønsker fri og gratis benyttelse. Palle Ystrøm 

undrede sig over og spurgte, om det er rimeligt, at Feddet Camping op-

kræver brugerbetaling for bl.a. brug af p-pladser. Marianne Spang Bech 

oplyste, at kommunen havde talt med ejeren af Feddet Camping (opfølg-

ning på tidligere drøftelse i rådet), og at brugerbetalingen er OK. Søren 

Jensen anførte, at vi må vænne os til, at det koster at bruge naturen.      

 

Poul Jensen spurgte, om rådet ønsker etableret en brugergruppe vedrø-

rende Naturrum Præstø Fjord. Brugergruppen kan bestå af bl.a. grundejer, 

repræsentanter for forskellige brugergrupper og kommunen. Brugergrup-

pen kan være et dialogforum for drøftelse af forbedringer af naturrummet, 

drøftelse af interessekonflikter m.m. Rådet fandt ikke behov herfor. 

 

Afslutningsvis opfordrede Poul Petersen kommunen til at lave en decideret 

friluftspolitik og henviste til Friluftsrådets hæfte om Friluftsstrategier – gode 

råd og idéer til processen, jf. 

http://www.friluftsraadet.dk/media/774884/friluftsstrategier_-

_inspiration_og_gode_r_d_til_processen__ny_.pdf. 

 

Budget 2014 

 

På natur- og miljøområdet omfatter budgettet 11 personer, som arbejder 

med hovedområderne jordforurening, jordvarme, grundvand, drikkevand, 

råstoffer, affald, virksomheder og aktiviteter, landbrug, slam, spildevand, 

badevand, natur, vandløb, vandplaner, Natura 2000, natur- og vandløbs-

projekter m.m. 

 

Det årlige driftsbudget ligger på omkring 2 mio. kr., hvortil kommer et an-

lægsbudget på 0,5 mio. kr. til vandløbsrestaurering og 1 mio. kr. til klimatil-

pasning. 

 

Pengene på driftsbudgettet går bl.a. til, naturpleje, naturfaciliteter, natur-

formidling, vandløbsprojekter, udarbejdelse af forskellige planer, sagsbe-

handling, badevandskontrol, IT-systemer m.m. 

http://www.friluftsraadet.dk/media/774884/friluftsstrategier_-_inspiration_og_gode_r_d_til_processen__ny_.pdf
http://www.friluftsraadet.dk/media/774884/friluftsstrategier_-_inspiration_og_gode_r_d_til_processen__ny_.pdf
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Der er ikke afsat midler særskilt til forskønnelse af gadekær, men som tidli-

gere nævnt i rådet har kommunen de forskellige ønsker i erindring, når der 

igen kan afses midler til gadekær. 

 

På vejområdet er der afsat 100.000 kr. til vejtræer, bl.a. som opfølgning på 

tidligere drøftelse herom i Faxe Naturråd.   

 

Forslag til kommuneplan 2013 

 

Forslag til ny kommuneplan har været i offentlig høring, og der er indkom-

met ca. 35 høringssvar. Høringssvarene spænder bredt, f.eks.: For få og små 

områder til store husdyrbrug, for meget udlagt som særligt værdifulde 

landbrugsområder, hvad menes med naturnetværk, hvilke konsekvenser 

og begrænsninger medfører udlægning til potentiel ny natur, naturområ-

det er behandlet for uambitiøst, der er for lidt fokus på stier, cykelruter og 

sundhed, klimatilpasning bør også omhandle vand fra landbrug, og øget 

dialog med kommunen. 

 

Naturstyrelsen har gjort indsigelse mod forslaget, hvorfor forslaget ikke kan 

vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem Naturstyrelsen og 

kommunen. Naturstyrelsen har gjort indsigelse på områderne drikkevand, 

landskab og natur. Konsekvenserne for drikkevand/grundvand skal yderli-

gere belyses i forbindelse med udlægning af nyt boligområde syd for Has-

lev, fælles biogasanlæg og store husdyrbrug. Naturstyrelsen vurderer, at 

der er sket en væsentlig reduktion af bevaringsværdige landskaber, hvilket 

er i modstrid med de statslige interesser. Der mangler retningslinjer for po-

tentielle, økologiske forbindelser. 

 

Kommunen går nu i gang med at behandle alle høringssvarene og vil efter 

behov kontakte høringsparterne, hvis kommunen har spørgsmål. 

  

Natura 2000-handleplaner 

 

Fem Natura 2000-områder er beliggende helt eller delvist i Faxe Kommune: 

- Bagholt Mose (område nr. 159) 

- Søer ved Bregentved og Gisselfeld (område nr. 161) 

- Susåen, inkl. Gammellung og Tuerne (område nr. 163) 

- Skovene ved Vemmetofte (område nr. 167) 

- Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (område nr. 168) 

 

Staten har udarbejdet Natura 2000-planer og kommunerne Natura 2000-

handleplaner, der skal sikre, at områderne forbedres for de naturtyper og 

arter, som udgør udpegningsgrundlaget. 

 

Indsatserne er frivillige for lodsejerne, som selv skal udarbejde projekt og 

søge om midler fra landdistriktsprogrammet til græsning og høslæt, rydning 

og hegning samt til hydrologiprojekter. Støtteberettigede arealer skal være 

udpeget på et kort. I Faxe Kommune har NaturErhvervstyrelsen for nuvæ-

rende bevilget støtte til græsning og høslæt på 229,2 ha (naturpleje på 

Feddet). 

 

Kommunernes rolle er at deltage i fællesoffentlige informationskampagner. 

Der er ikke krav om, at kommunerne skal holde lodsejermøder eller tage 

individuel kontakt til lodsejere. 
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Faxe Kommune vil dog gerne bistå interesserede lodsejere og hjælpe med 

at få projekter gennemført. Foreløbigt har kommunen derfor kontaktet 

lodsejerne i Bagholt Mose (rydning) og på Feddet (hydrologiprojekt). På sigt 

vil lodsejerne i Gammellung og Tuerne blive kontaktet. 

 

I forbindelse med Nielstrup Sø har kommunen fastlagt flodemål for at sikre 

en stabil vandstand.  

 

DN Faxe, DOF Storstrøm og Holmegaard Mose Komiteen vil gerne lave en 

hættemåge-ø i Nielstrup Sø i forsøget på at genskabe tidligere tiders til-

stand. På mødet orienterede Clausjannic Labuz, Birgitte Norby og Palle 

Ystrøm om projektet. I søens sydøstlige del i et fladt sumpet område foreslås 

gravet en rende med en bredde på 10 m, så der dannes en ø. Den jord 

der graves op lægges på området. 

 

Poul Jensen nævnte, at kommunen vil se på sagen. Umiddelbart er udfor-

dringen, at der ønskes gravet og udlagt jord i et område, som er beskyttet i 

henhold til naturbeskyttelsesloven.  

 

Vandråd og Faxe Vandløbsråd 

 

Vandråd 

 

Vandplanlægning for 2. vandplanperiode (2016-2021) skal køre efter et nyt 

koncept, bl.a. skal der etableres vandråd, som skal rådgive kommunerne 

vedrørende udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for vandløbsindsat-

ser. 

 

Faxe Kommune indgår i tre hovedvandoplande – Køge Bugt, Smålandsfar-

vandet og Østersøen – og der er oprettet ét vandråd pr. opland med hen-

holdsvis Køge, Næstved og Vordingborg Kommuner som sekretariatskom-

muner. 

 

Naturstyrelsen har udmeldt følgende rammer for arbejdet: 

 

Køge Bugt: mindst 25 km vandløb skal forbedres, 2 spærringer skal fjernes, 

rammebeløb 9,5 mio. kr. 

 

Smålandsfarvandet: mindst 113 km vandløb skal forbedres, 7 spærringer 

skal fjernes, rammebeløb 42,1 mio. kr. 

 

Østersøen: mindst 24 km vandløb skal forbedres, 5 spærringer skal fjernes, 

rammebeløb 10,7 mio. kr. 

 

De virkemidler, der kan tages i anvendelse for at forbedre vandløbenes 

tilstand, er bl.a. udlægning af sten og grus, genslyngninger, åbning af rør-

lagte strækninger og fjernelse af spærringer. Ændret vandløbsvedligehol-

delse skal ikke bruges som et virkemiddel. 

 

Der er en meget stram tidsplan for arbejdet, senest 7. oktober skal kommu-

nernes forslag til indsatsprogram indsendes til Naturstyrelsen. 

 

Link: http://www.faxekommune.dk/vandplanlaegning-vandraad. 

 

 

 

 

http://www.faxekommune.dk/vandplanlaegning-vandraad
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Faxe Vandløbsråd 

 

Faxe Kommune har oprettet et vandløbsråd, som er permanent – i mod-

sætning til vandrådene som er midlertidige og ophører den 7. oktober 

2014. 

 

Faxe Vandløbsråd er et dialogforum, hvor alle emner vedrørende vandløb 

kan drøftes, bl.a. vedrørende statens vandplanlægning, restaureringsforan-

staltninger, vandløbsvedligeholdelse og klimatilpasning. Der er øget fokus 

på vandløb – og mange forskellige interesser forbundet med vandløb – så 

kommunen er glade for, at forskellige foreninger og interesseorganisationer 

har tid og lyst til at være medlem af Faxe Vandløbsråd. 

 

Link: http://www.faxekommune.dk/faxe-vandloebsraad. 

 

Næste møde 

 

Tirsdag den 2. september 2014, kl. 16.00-20.30. 

 

Mødet starter med en besigtigelse af Vivede Mølleå, som er blevet restau-

reret ved udlægning af sten og grus. Temaet for næste møde er vandplan-

lægning. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Poul Jensen 

Teamkoordinator 

 

http://www.faxekommune.dk/faxe-vandloebsraad

