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Referat fra møde i Faxe Naturråd den 22. september 2015 

Deltagere

Danmarks Naturfredningsforening: Palle Ystrøm 
Danmarks Sportsfiskerforbund: Søren Jensen
Dansk Botanisk Forening: Rudy Burmeister
Friluftsrådet: Poul Petersen
Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig
Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd: Tommy Hemmingsen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Sara Gelskov
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen
Teknik- og Miljøudvalget: Ivan Lilleng
Center for Plan & Miljø: Anne Planeta Etzerodt, Charlotte Rosenblad 
Ralund og Poul Jensen

Endvidere deltog Ivan Reedtz-Thott i besigtigelsesturen, og Ivan Reedtz-
Thott og Kasper Kristensen i det efterfølgende møde.

Besigtigelsestur

Mødet blev indledt med en besigtigelsestur af Feddet. 

Vi besigtigede bl.a. Fed Havn, shelters, madpakkehus, betonbåd, 
fugletårnet, strandenge, heden, blåbærplantagen og fiskerhuset.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Bemærkninger til seneste referat

Vedrørende Nielstrup Sø har Dansk Ornitologisk Forening bedt om at få 
følgende præciseret:

DOF har søgt jagttegnsmidler til undersøgelse af sedimentet i søen med 
henblik på en ø og har drøftet projektet med Gisselfeld. Gisselfeld vil gerne 
inddrages såfremt der ydes midler til boringen.
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Opfølgning på besigtigelse

Ivan Lilleng takkede Ivan Reedtz-Thott for, at Faxe Naturråd måtte komme 
på besøg. 

Poul Jensen oplyste, at de af rådet fremførte synspunkter på 
besigtigelsesturen vil indgå i det videre arbejde, bl.a. synspunkter 
vedrørende vedligeholdelse af faciliteterne, bl.a. fugletårnet, at ældre 
borgere evt. kunne have interesse for at indgå i en frivilliggruppe for 
fiskerhuset, og at det vil være godt med en konkret plejeplan for heden.

Ivan Reedtz-Thott spurgte ind til, hvad han kunne gøre for at passe på blå-
toppet kohvede, der trues af rynket rose. Rudy Burmeister oplyste, at 
rydning/slåning af rynket rose vil forbedre bestanden af blåtoppet 
kohvede, og at han gerne ville vejlede konkret herom.

Naturpleje og plejeplaner

Anne Planeta Etzerodt, Charlotte Rosenblad Ralund og Poul Jensen 
orienterede kort om status for forskellige eksisterende og kommende 
plejetiltag, bl.a.:

Feddet: Aftale med grundejer om etablering og vedligeholdelse af 
faciliteter og pleje af arealer, bl.a. naturrumsfaciliteter og heden. Feddet er 
Natura 2000-område, og en del (heden og strandenge) er fredet. Der er 
udarbejdet forundersøgelse vedrørende naturlige vandstandsforhold for en 
del af Feddet.

Strandegård Dyrehave: Aftale med grundejer om, at dyrehaven 
vedligeholdes, så det åbne dyrehave-præg bevares. Arealet er fredet.

Gammellung og Tuerne: Faxe Kommune indgår i et LIFE-projekt om rigkær 
vedrørende pleje af Gammellung og Tuerne. Projektet forløber de næste 
fem år. Arealerne er Natura 2000-område.
 
Skibsted Krat: Indgået aftale med grundejer om rydning og hegning, så der 
kan ske afgræsning. Arealet er et § 3-registreret overdrev.

Stoksbjerg: Efter aftale med grundejer er der etableret to udsigtskiler og 
ryddet anden bevoksning. Arealet er fredet.

Bagholt Mose: Indgået aftale med grundejer om rydning af en del af 
mosen. Arealet er Natura 2000-område.

Aftalt at kommunens naturpleje ved afgræsning med får drøftes på et 
kommende møde.

Spildevandsudledninger til Faxe Å

Søren Jensen roste kommunen for vandløbsprojektet ved Blåbæk Mølle og 
oplyste, at Faxe Å lider af dårlig vandkvalitet, hvorfor smådyr og fiskeyngel 
dør. Søren opfordrede til at sætte ind over for overløbsbygværkerne, evt. 
lave et bassin på sygehusengen.

Poul Jensen oplyste, at en vurdering af spildevandsudledning til Faxe Å (fra 
renseanlæg, overløbsbygværker og enkelt-ejendomme) vil indgå i 
forbindelse med den nye spildevandsplan. Vandplanens indsatser har dog 
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højest prioritet og foreløbigt har staten kun fastlagt indsatser over for 
overløbsbygværker i Dalby og Karise, dvs. for udledning til Freerslev 
Å/Tryggevælde Å og Karise Bæk/Stevns Å. Staten har for nuværende ikke 
fastlagt indsatser over for overløbsbygværker eller renseanlæg, som 
afleder til Faxe Å.

Fishing Zealand

Søren Jensen orienterede om Fishing Zealand, som rådet tidligere har 
drøftet, og opfordrede kommunen til at melde sig ind. Søren nævnte bl.a., 
at Fishing Zealand har fokus på de unge (fiskeskole, ørredpatrulje m.m.).

Tommy Hemmingsen anførte, at jægerne også har fokus på de unge – at 
få dem oplært i vildtpleje, evt. på kommunale arealer.

Poul Petersen nævnte, at Friluftsrådet også har bl.a. de unge som 
målgruppe.

Poul Jensen oplyste, at en gruppe bestående af Søren Jensen, Sara 
Gelskov og kommunale repræsentanter vil belyse fordele og ulemper ved 
at deltage i Fishing Zealand, hvorefter der vil blive taget stilling til 
medlemskab.

Næste møde

Tirsdag den 12. april 2016, kl. 17.00-19.30.

Eventuelt

Sara Gelskov nævnte, at Gøgsmosens Venner genne vil have en fast 
kontaktperson hos kommunen. Poul Jensen oplyste, at kommunen følger 
op herpå.

Med venlig hilsen

Poul Jensen
Teamkoordinator


