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Referat fra møde i Faxe Naturråd den 4. april 2017
Deltagere
Danmarks Jægerforbund Faxe: Claus Rosdahl
Danmarks Naturfredningsforening: Palle Ystrøm
Danmarks Sportsfiskerforbund: Søren Jensen
Dansk Botanisk Forening: Rudy Burmeister
Friluftsrådet: Poul Petersen
Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig
Naturstyrelsen Storstrøm: HC Gravesen
Spejdernes Samråd: Kjeld Nielsen
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen
Teknik- og Miljøudvalget: Ivan Lilleng, Eli Jacobi Nielsen og Jørgen Egede
Johannessen
Center for Plan & Miljø: Anne Planeta Etzerodt og Poul Jensen
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Bemærkninger til seneste referat
Ingen.
Natura 2000-handleplaner 2016-2021
Anne Planeta Etzerodt orienterede om de indkomne høringssvar i forbindelse med forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021.
Tre af handleplanerne vedrører kun områder i Faxe Kommune – områderne Bagholt Mose, søer ved Bregentved og Gisselfeld og skovene ved Vemmetofte. For disse områder er høringssvar behandlet samlet.
To af handleplanerne vedrører også områder i nabokommuner m.m. –
områderne Præstø Fjord m.m. og Susåen med tilhørende moser. For hvert
af disse områder er høringssvarene behandlet og kommenteret.
Kommunerne Vordingborg og Næstved har været tovholdere i forbindelse
med henholdsvis Præstø Fjord m.m. og Susåen med tilhørende moser. Der
er indkommet mange høringssvar i forbindelse med Næstved Kommunes
Suså-Life-projekt.
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For områderne i Faxe Kommune er der kommet høringssvar fra bl.a. staten,
større lodsejere, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk
Forening.
De fleste høringssvar er bemærkninger og forslag til den efterfølgende implementering af handleplanerne samt opfordringer til dialog og samarbejde. Størstedelen af høringssvarene har derfor ikke medført ændringer i
handleplanerne.
På spørgsmål fra Palle Ystrøm oplyste Anne Planeta Etzerodt, at kommunen
er i gang med at udarbejde detailprojekt for hydrologiprojektet på Feddet.
Det blev aftalt, at Rudy Burmeister kontakter Ivan Reedtz-Thott igen vedrørende bekæmpelse af rynket rose på Feddet, hvor der er en bestand af
blåtoppet kohvede. HC Gravesen oplyste, at på Ulvshale er der gode erfaringer med decideret opgravning af rynket rose.
§ 3-områder
Anne Planeta Etzerodt orienterede om status for kommunens opfølgning
på statens registrering af 135 uoverensstemmelser.
Kommunen har gennemgået alle sager, bl.a. vurderet sagerne på baggrund af luftfoto-tolkning og har anvendt konsulentbistand. Der er 5-7 uafsluttede sager tilbage.
Mange af de afsluttede sager har drejet sig om søer, hvor kommunen ikke
har kunnet dokumentere, at der har været en sø større end 100 m2, hvorfor
kommunen ikke har grundlag for håndhævelse. Der bliver derfor foretaget
en afregistrering af søen.
På spørgsmål fra Jørgen Egede Johannessen svarede Anne Planeta Etzerodt, at grundejere informeres med brev, når kommunen afregistrerer beskyttet natur.
Palle Ystrøm nævnte, at DN havde noteret, at uoverensstemmelserne havde medført få påbud.
HC Gravesen pointerede, at det positive ved statens gennemgang og opdatering er, at der er blevet registreret meget ny natur.
Stoksbjerg
Palle Ystrøm orienterede om, at naturrådet var på besigtigelse på Stoksbjerg i 2013, hvor eventuel pleje af den fredede, tilgroede sandbakke blev
drøftet med ejeren Gisselfeld Kloster. Ejer går ikke ind for hegning og græsning, men to udsigtspunkter blev etableret ved at fælde træer og buske.
Som opfølgning herpå har DN Faxe aftalt med Gisselfeld Kloster og Faxe
Kommune, at der kan opsættes borde/bænke og infotavler på Stoksbjerg.
DN Faxe har nogle penge, som kan finansiere projektet.
Orienteringen gav anledning til nogle bemærkninger om mountainbikere.
Poul Petersen præciserede, at cyklister på mountainbikes skal holde sig på
veje og stier. HC Gravesen oplyste, at Naturstyrelsen har anlagt mountainbikespor i nogle statsskove i et forsøg på at afhjælpe, at nogle mountainbi-
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kere ikke holder sig på veje og stier. Jørgen Egede Johannessen påpegede, at mange mountainbikere ikke er organiserede i klubber, hvilket gør det
sværere at formidle korrekt adfærd til disse mountainbikere.
Kommunernes naturkapital
Palle Ystrøm orienterede om kommunernes naturkapital – et projekt der viser, hvor stor naturkapitalen er i landets kommuner.
Kommunens arealandel af skov, søer, enge, marker, byer m.m. er opgjort
og anført i procent. For alle areal-typer er beregnet en bioscore, som afhænger af arealernes naturværdi, f.eks. god biodiversitet samt sjældne dyr
og planter.
Faxe har samlet fået en score på 23 point kaldet naturkapitalindeks, som
placerer Faxe som nr. 49 i Danmark.
Palle Ystrøm nævnte, at opgørelsen kan bruges fremadrettet i forbindelse
med kommunens planlægning m.m.
Stiforløb Strandholm-Sivet
Poul Jensen orienterede om, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at
kravet om opretholdelse af den offentlige sti Strandholm-Sivet frafaldes,
hvorved stien fjernes fra vej- og stifortegnelsen.
Baggrunden er, at stien i 2006 i henhold til vejlovgivningen blev optaget
som offentlig sti, men kommunen har ikke kunnet finde dokumentation for,
at vejen på noget tidspunkt skulle være anlagt, hvilket er et krav i henhold
til vejlovgivningen.
Kommunen har heller ikke fundet dokumentation for, at der har været en
sti i henhold til naturbeskyttelsesloven.
Poul Jensen nævnte endvidere, at Sjællandsleden fra Strandholm til Sivet
følger vejene og ikke kysten. Sjællandsleden ville nok have fulgt kysten, hvis
der havde været en sti, da Sjællandsleden blev besluttet.
Poul Petersen nævnte, at alle har lov til at færdes på strande.
Palle Ystrøm anførte, at det er en ærgerlig sag, men foreningen har taget
den til efterretning. Teknik- og Miljøudvalget har sagt nej til ekspropriation
men kunne have undersøgt andre muligheder.
Søren Jensen nævnte, at man vel ikke behøver at kunne gå overalt.
Ivan Lilleng oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget har drøftet sagen på baggrund af administrationens sagsfremstilling og har ikke kunnet se andre muligheder end at frafalde kravet om opretholdelse af stien og ønsker ikke at
ekspropriere.
Poul Jensen nævnte, at foreninger i Faxe Kommune eventuelt kunne forsøge at etablere spor i landskabet, trampestier etableret på frivillig basis på
privat grund.
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Jagt på kommunale arealer
Poul Jensen oplyste, at Økonomiudvalget har besluttet, at på kommunens
areal ved Skov-Torupvej i Rønnede kan der foregå en årlig nyjægerjagt
I aftalen med jagtforeningen er fastlagt, at i jagten kan deltage jægere,
som inden for de seneste to år har fået jagttegn.
Palle Ystrøm nævnte, at i sagens fremlæggelse er anført, at det kan være
problematisk med bynær jagt.
Ivan Lilleng oplyste, at han gerne havde set lidt mere jagt-udøvelse, men
lad os se, om jagten udvikler eller afvikler sig.
Claus Rosdahl oplyste, at de i jagtforeningen foreløbigt er meget tilfredse
med resultatet.
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.
Poul Jensen oplyste, at hvis kommunen får henvendelser fra borgere om
gener fra råger på kommunale arealer, foretager kommunen er vurdering
af genen og iværksætter regulering efter behov.
Claus Rosdahl er reguleringsjæger og nævnte, at rådet meget gerne må
henvise private m.fl. til ham.
Spildevand
Søren Jensen orienterede om, bl.a. som opfølgning på rådets besigtigelsestur i september 2016, at overløb af spildevand ved Faxe og Faxe Ladeplads
giver problemer i Faxe Å. Endvidere nævnte Søren, at udledning af spildevand fra Vemmetofte Kloster Renseanlæg giver problemer i Kilde Å. Søren
efterlyste handling fra kommunens side.
Poul Jensen oplyste,
- at staten i vandområdeplanerne har fastlagt krav til reduktion af forurening fra overløb i Dalby og Karise. Staten har ikke fastlagt krav vedrørende overløb til Faxe Å, men på baggrund af drøftelser i naturrådet er der i
spildevandsplanen planagt etableret et bassin ved Sygehusengen i
2019. Inden 2019 skal forsyningen og kommunen dog nøje have vurderet, om det er bedst at lave bassin eller foretage kloakseparering, herunder hvornår.
- at renseanlægget i Faxe Ladeplads er ombygget til en pumpestation,
som pumper spildevandet til Faxe Renseanlæg. Ved pumpestationen er
der bygget et bassin for at reducere overløb til Faxe Å. Endvidere er der
iværksat separatkloakering af en stor del af det fælleskloakerede område i Faxe Ladeplads. Dette vil medføre, at overløb til Faxe Å og Faxe
Bugt vil blive reduceret væsentligt de kommende år.
- at staten ikke har fastlagt krav til reduktion af forureningen fra Vemmetofte Kloster Renseanlæg men til enkeltejendomme i oplandet til Kilde Å.
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Udledningstilladelsen for Vemmetofte Kloster Renseanlæg skal dog fornyes, da tilladelsen er udløbet.
Orienteringen og oplysningerne gav anledning til en del bemærkninger,
bl.a.:
Jørgen Egede Johannessen: I bestyrelsen for Faxe Forsyning har vi stor fokus
på de igangsatte og planlagte anlægsprojekter, bl.a. vedrørende overløbsbygværker i Dalby og Karise.
Ivan Lilleng: Jævnfør spildevandsplanens investeringsoversigt er der afsat
mange millioner kr. årligt til forbedringer på spildevandsområdet.
Søren Jensen: Prioriter anderledes og grib fat i de lavest hængende frugter
først.
Stig Dybig: Det er dyrt og besværligt at kloakseparere. Hvorfor ikke lave flere bassiner.
Rudy Burmeister: Hvis der laves bassin, og der så efterfølgende kloaksepareres, er pengene til bassinet spildt.
Det blev aftalt, at Søren Jensen og Poul Jensen foretager en fælles besigtigelse af Faxe Å og Kilde Å.
Vandråd 2017
Poul Jensen orienterede om, at for 2017 skal kommunerne oprette vandråd, hvis der er foreninger, som anmoder kommunerne herom. Faxe Kommune indgår i tre hovedvandoplande – Køge Bugt, Smålandsfarvandet og
Østersøen – og på baggrund af anmodninger fra forskellige foreninger, bliver der oprettet vandråd for hvert af disse hovedvandoplande.
For hvert vandråd skal der være en sekretariatskommune, som leder møderne. Kommunerne har aftalt, at Solrød Kommune er sekretariatskommune
for Køge Bugt-oplandet. Det har ikke været muligt at aftale sekretariatskommuner for oplandene Smålandsfarvandet og Østersøen, hvorfor
kommunerne har bedt staten om at foretage en udpegning.
Vandråd skal være etableret senest den 20. april 2017.
Vandrådene skal rådgive kommunerne i forbindelse med:
- at kommunerne skal vurdere, om de vandløb, der indgår i statens
forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever
op til de opdaterede faglige kriterier, og
- at kommunerne skal udvælge vandløb, der kan analyseres med
henblik på at vurdere, om vandløbene opfylder betingelserne for at
kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.
Faxe Kommune vil foretage arbejdet i tæt samarbejde med Faxe Vandløbsråd.
Faxe Naturråd orienteres på de ordinære møder.
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Eventuelt
Poul Petersen oplyste, at Friluftsrådet i år har eksisteret i 75 år. Generelt er
der et godt samarbejde med offentlige myndigheder.
HC Gravesen nævnte, at brugen af området omkring Faxe Kalkbrud kunne
være et dagsordenspunkt til kommende møde.
Næste møde
Tirsdag den 12. september 2017, kl. 16.00-20.30.
Besigtigelsestur fastlægges senere. På mødet blev foreslået Skibsted Krat,
Bagholt Mose m.fl.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
Teamkoordinator
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