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Referat fra møde i Faxe Naturråd den 2. september 2014
Deltagere
Danmarks Naturfredningsforening: Palle Ystrøm og Steffen Flindt
Danmarks Sportsfiskerforbund: Søren Jensen
Dansk Botanisk Forening: Rudy Burmeister
Dansk Ornitologisk Forening: Birgitte Norby
Friluftsrådet: Poul Petersen
Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig
Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd: Tommy Hemmingsen
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen
Teknik- og Miljøudvalget: Ivan Lilleng og Knud Green
Center for Teknik & Miljø: Marianne Spang Bech og Poul Jensen
Besigtigelsestur
Mødet blev indledt med en besigtigelse af Vivede Mølleå. I besigtigelsen
deltog tillige Jan Nielsen, DTU Aqua.
Vi besigtigede Vivede Mølleå, hvor åen krydser Kissendrupvej. Her orienterede Jan Nielsen og Søren Jensen om den udførte restaurering af Vivede
Mølleå. Åens fysiske forhold er blevet forbedret ved udlægning af sten og
gydegrus. Jan Nielsen udførte elbefiskning og fangede godt med ørredyngel.
Efterfølgende blev Vivede Mølleå besigtiget, hvor åen krydser Køgevej.
Jan Nielsen og Søren Jensen orienterede om, at tilsvarende ved Kissendrupvej har Faxe Kommune planer om at forbedre Vivede Mølleå ved at
udlægge sten og gydegrus, etablere sandfang og foretage skyggegivende beplantning.
Efter besigtigelsen fortsatte mødet på Industrivej 2.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
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Dato
j./sagsnr.

24-09-2014
00.17.15-A30-886-10

Bemærkninger til seneste referater
Ingen bemærkninger til referaterne fra møder den 5. september 2013 og
22. april 2014.
Palle Ystrøm spurgte ind til, hvad der er sket som opfølgning på tidligere
punkter om Stoksbjerg, Skibsted Krat, Fishing Zealand og stikort.
Marianne Spang Bech og Poul Jensen oplyste følgende:
Stoksbjerg: Der er fældet træer og etableret to udsigtskiler. Møde med relevante parter tilstræbes afholdt i 2014.
Skibsted Krat: Udkast til plejeplan udarbejdet. Kommunen følger op herpå,
når der er tid hertil.
Fishing Zealand: Hvordan kommunen forholder sig til deltagelse i Fishing
Zealand er ikke politisk behandlet endnu.
Stikort: Kommunen trak LAG-ansøgning tilbage.
Temadrøftelse, vandplanlægning
Søren Jensen fulgte op på besigtigelsen af Vivede Mølleå. Restaureringsprojekter kan kun gennemføres, hvis der er velvilje fra lodsejere og kommunen. I år er der planlagt, at restaureringsprojekter for 10 vandløbsstrækninger gennemføres. Erfaringer er bl.a. indhentet via en tur til Jylland.
Efterfølgende gav Poul Jensen en generel orientering om vandplanlægning.
1. vandplanperiode 2010-2015
Forslag til vandplan for 1. vandplanperiode har netop været i supplerende
offentlig høring. Naturstyrelsen har modtaget 321 høringssvar. Vandplanen
forventes vedtaget i efteråret 2014.
De kommunale indsatser omfatter vådområder, spildevand og vandløb.
I Faxe Kommune er der for øjeblikket ikke indsatser vedrørende etablering
af hverken kvælstof- eller fosfor-vådområder. På landsplan er der ca. 120
og ca. 80 henholdsvis kvælstof- og fosforvådområdeprojekter. Det er usikkert, om indsatserne kan nås i 1. vandplanperiode.
Spildevandsindsatserne vedrører det åbne land, renseanlæg og overløbsbygværker.
I Faxe Kommune skal mindst 708 ejendomme forbedre spildevandsrensningen, forventet frist senest 2016 (mindst 545 ejendomme i 2. vandplanperiode).
Forureningen fra Freerslev Renseanlæg skal reduceres senest i 2015. Det er
planlagt at nedlægge Freerslev Renseanlæg og pumpe spildevandet til
Haslev. Samtidigt kloakeres ejendomme, som ligger tæt på transportledningen.
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Forureningen fra 9 overløbsbygværker (6 i Dalby og 3 i Karise) skal reduceres. Forventet frist 2. vandplanperiode.
For vandløb drejer indsatserne sig om fjernelse af spærringer, restaureringer
og åbning af rørlagte strækninger. Ændret vandløbsvedligeholdelse er ikke
længere et virkemiddel.
Kommunen er gået i gang med indsatserne vedrørende spærringer, men
indsatser vedrørende restaureringer og rørlagte strækninger afventer de
endelige vandplaner, så plangrundlaget er på plads inden kommunen
kontakter lodsejerne.
I Faxe Kommune omfatter vandløbsindsatserne 3 spærringer, restaurering
af ca. 1.400 m vandløb og åbning af ca. 900 m rørlagte strækninger.
Status for spærringerne er, at kommunen har fået tilsagn om og er ved at
udarbejde detailprojekt for fjernelse af spærringen ved Blåbæk Mølle.
For spærringen ved Denderup Sø har kommunen foretaget forundersøgelse men fået afslag til etablering at nyt afløb fra Denderup Sø, da projektet
ikke er omkostningseffektivt.
For spærringen (rørlægning) ved motorvejsafkørslen Rønnede har kommunen foretaget forundersøgelse. Vejdirektoratet har bemærket til forundersøgelsen, at hvis der etableres motorvej mellem Næstved og Rønnede, skal
en større del af det eksisterende rampeanlæg eventuelt ombygges, hvorved forudsætningerne for dele af vandløbsprojektet kan blive ændret.
Kommunen har derfor sat dette arbejde i bero.
Når vandplanen er vedtaget, skal kommunen senest 6 måneder efter vedtage et forslag til vandhandleplan, som skal i mindst 8 ugers offentlig høring.
Vandhandleplanen skal endeligt vedtages senest 1 år efter vandplanens
vedtagelse.
2. vandplanperiode 2016-2021
Arbejdet med vandløbsindsatserne for 2. vandplanperiode er allerede gået i gang. Naturstyrelsen har udmeldt en økonomisk ramme m.m. pr. hovedvandopland, ikke pr. kommune. Kommunerne i hvert hovedvandopland har derfor samarbejdet om at lave et forslag til indsatsprogram for
vandløbsindsatserne. Forslaget for Faxe Kommune indebærer, at der skal
laves vandløbsindsatser for 2,5 mio. kr. De virkemidler, som Faxe Kommune
har valgt til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene, er udlægning af
sten og grus, etablering af sandfang, plantning af træer og åbning af rørlagte strækninger.
De valgte vandløb er Faxe Å, Kilde Å, Susåen, Brødebæk, Karise Bæk,
Stenkilde Bæk og Viverup Vandløbet. Disse vandløb er udvalgt, da der er
godt fald, og da der i en del af vandløbene allerede er foretaget restaureringer (f.eks. Faxe Å og Susåen).
Forslag til indsatsprogram er udarbejdet i samarbejde med et vandråd pr.
hovedvandopland. Faxe Kommune indgår i 3 hovedvandoplande – Køge
Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen – og der er nedsat et midlertidigt
vandråd for hvert opland. Endvidere er forslagene drøftet i det nye, permanente Faxe Vandløbsråd.
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Forslag til indsatsprogram er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 27.
august 2014. I september 2014 drøftes kommunernes forslag i vandrådene,
og senest den 7. oktober 2014 indsendes forslagene til Naturstyrelsen.
Vandrådenes eventuelle udtalelser vedlægges. I december 2014 udsender
Naturstyrelsen udkast til bekendtgørelser om indsatsprogrammer og miljømål samt forslag til vandområdeplaner. Der er en offentlig høring på 6 måneder. I december 2015 sker den endelige vedtagelse og offentliggørelse
af bekendtgørelser og vandområdeplaner.
Inddragelse af interessenter
I forbindelse med 1. vandplanperiode afholdt kommunen både et grundejermøde og et borgermøde henholdsvis inden udarbejdelse af forslag til
vandhandleplan og mens vandhandleplanen var i offentlig høring.
Endvidere har kommunen etableret et permanent vandløbsråd – Faxe
Vandløbsråd – i forsøget på at sikre en bedre dialog generelt vedrørende
vandløb.
Bemærkninger fra rådet
Som afslutning på orienteringen forespurgte Poul Jensen: Hvad har været
godt, og hvad skal vi gøre bedre i arbejdet med vandplanlægning?
Stig Dybig nævnte vedrørende vandløbsvedligeholdelse, at det er væsentligt, at kommunen bruger folk der har forstand på vandløbsvedligeholdelse.
Søren Jensen nævnte ligeledes, at det er væsentligt, at kommunen også
kigger på de faglige kompetencer, når vandløbsvedligeholdelse udbydes.
Endvidere nævnte Søren Jensen, at det er væsentligt at forberede og forebygge gener fra store afstrømninger i forbindelse med klimaændringer.
Desuden præciserede Søren Jensen, at vandløbsvedligeholdelse er mange
ting og skal både sikre god vandafledning og et godt miljø. Det vil være
godt med en vedligeholdelsesplan udarbejdet i samarbejde med lodsejere
og kommunen.
På spørgsmål fra Rudy Burmeister om åmænd svarede Marianne Spang
Bech, at kommunen ikke har ansat åmænd, da vandløbsvedligeholdelsen
er udliciteret, men folk fra Park og Vej løser akutte problemer, f.eks. hvis der
samler sig en prop af grene ved vejunderføringer.
Arne Jørgensen nævnte, at det er godt med en besigtigelsestur som i dag.
Tommy Hemmingsen nævnte, at kommunen bør gøre lidt mere reklame for
tingene.
Birgitte Norby nævnte, at ture som i dag, f.eks. afholdt i efterårsferien, vil
være godt.
Beskyttede sten- og jorddiger
Palle Ystrøm orienterede om bestemmelserne om beskyttede sten- og jorddiger.
Sten- og jorddiger blev generelt beskyttede i 1992 i medfør af naturbeskyttelsesloven. Bestemmelserne blev overført til museumsloven i 2004. Beskyttelsen indebærer, at tilstanden af de udpegede sten- og jorddiger ikke må
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ændres. De udpegede diger og beskyttelsesordningen er fastlagt nærmere i digebekendtgørelsen.
Staten, dvs. Kulturstyrelsen, er myndighed. Indtil 2007 var amterne myndighed.
Når DN bliver kontaktet vedrørende f.eks. sløjfede diger, sender DN sagen
ind til Kulturstyrelsen, men Kulturstyrelsen sagsbehandler stort set ikke. Når
Kulturstyrelsen kontaktes om status, oplyser de, at sagen ligger i deres varetægt men oplyser ikke noget om, hvornår sagen forventes behandlet.
I januar 2014 fik DN fremmøde for Folketingets Kulturudvalg. Marianne Jelved oplyste, at ca. 500 sager afventer behandling, og at sagsbehandlingstiden ikke er tilfredsstillende. Det overvejes, om sten- og jorddiger skal inddrages i krydsoverensstemmelsen, så overtrædelse af bestemmelserne
medfører træk i hektarstøtten.
For øjeblikket er 300 af de 500 sager under behandling.
DN finder, at kompetencen burde flyttes fra staten til kommunerne.
Marianne Spang Bech oplyste, at fra 2007 overgik dispensationsbeføjelsen
fra amterne til kommunerne. Kommunerne kan dispensere til digegennembrud, nedlæggelse af diger m.m. på baggrund af konkrete, begrundede
ansøgninger.
Palle Ystrøm sagde afslutningsvist, at gennemgangen om digebestemmelserne, status for sagsbehandlingen m.m. blot var ment som en orientering til
Faxe Naturråd.
Stier, skiltning og naturfaciliteter
Poul Petersen orienterede om, at Friluftsrådet centralt har fokus på skilteskoven, dvs. de mange skilte i naturen, desværre også ulovlige og uhensigtsmæssige skilte. Området er konfliktfyldt. Friluftsrådet vil gerne have orden i skilteskoven, så folk kan færdes frit og trygt, hvor det er tilladt, men
samtidigt vil Friluftsrådet gerne have et godt forhold til lodsejerne. Poul Petersen oplyste, at efter hans opfattelse er der ikke en skov af ulovlige skilte i
Faxe Kommune.
Palle Ystrøm nævnte, at DN tager sagerne op, hvis DN kontaktes vedrørende skilte, stier m.m.
Tommy Hemmingsen anførte, at nogle brugere ikke respekterer lovlige skilte.
Poul Jensen nævnte, at hvis man støder på ulovlige skilte, nedlagte stier
m.m. er man velkommen til at kontakte kommunen.
Marianne Spang Bech oplyste, at kommunen ikke har mange sager, men
den enkelte sag kan tage lang tid, da det oftest er komplicerede sager.
Vedrørende stifortegnelse gjorde Poul Jensen opmærksom på, at stier på
den offentlige stifortegnelse findes digitalt. Link til stifortegnelsen e-mailes til
Poul Petersen.
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Afsluttende gjorde Poul Petersen opmærksom på, at kommunen fortsat bør
have fokus på vedligeholdelse af naturfaciliteter, herunder faciliteterne
etableret i forbindelse med Naturrum Præstø Fjord. Marianne Spang Bech
oplyste, at der er indgået aftale med Olsenbanden om vedligeholdelse af
faciliteterne (jf. http://fsu.faxekommune.dk/olsenbanden).
Nielstrup Sø – kunstig ø
DN Faxe, DOF Storstrøm og Holmegaard Mose Komiteen har udarbejdet et
skitseprojekt for etablering af en kunstig hættemåge-ø i Nielstrup Sø, jf. orienteringen på mødet i april 2014.
Poul Jensen oplyste, at kommunen ikke havde vurderet projektet endeligt,
men umiddelbart er kommunen skeptisk. Dette skyldes flere årsager. Den
kunstige ø ønskes etableret ved at grave en rende i et § 3-beskyttet moseområde. Generelt får grundejere ikke dispensation til at grave eller foretage oprensning i moseområder, og ved nygravning af vandhuller tillader
kommunen normalt ikke etablering af øer. En eventuel dispensation til
etablering af ø i Nielstrup Sø ved gravning i moseområde skal derfor kunne
begrundes som noget helt særligt, så grundejere ikke opfatter det som værende forskelsbehandling.
Birgitte Norby anførte, at det afhænger af øjnene der ser. Inden vandstandshævningen var det et fantastisk område, og kommunen ser det ikke
som det store naturgenopretningsprojekt det er – og det koster jo ikke
kommunen noget. Eventuelt kan øen også etableres med sten i stedet for.
På spørgsmål fra Tommy Hemmingsen om søen kan klare det, svarede Birgitte Norby, at vi ikke kan få alt, så det er altid et spørgsmål, hvilke naturtyper og arter der skal prioriteres højest. Er det rent vand kontra mange hættemåger, som giver grønt vand. Er det levende skovtræer kontra skarver,
som ødelægger træerne.
Poul Jensen nævnte, at når kommunen har fået vurderet projektet nærmere, vil kommunen kontakte DN Faxe, DOF Storstrøm og Holmegaard Mose
Komiteen for en videre dialog.
Næste møde
Kommunen fastlægger i begyndelsen af 2015 dato for næste møde i april.
På mødet gives som aftalt en status for Natura 2000-handleplanerne.
Eventuelt
Stig Dybig spurgte ind til, hvorfor planterne i Haslev Gadekær kun var blevet beskåret og ikke gravet op. Poul Jensen oplyste, at alt vand i gadekæret næsten var fordampet grundet den varme og lange sommer, hvorfor
Park og Vej havde haft mulighed for at beskære plantevæksten. Det havde aldrig været meningen, at der skulle ske en total oprensning.
Poul Petersen oplyste, at Friluftsrådet lokalt holder sommermøde på Kanten.
Med venlig hilsen
Poul Jensen
Teamkoordinator
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