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Til stede:
Charlotte Rosenblad Ralund, Faxe Kommune (FK)
Anne Planeta Etzerodt, Faxe Kommune (FK)
Louise Villumsen, Naturvejleder Faxe Kommune (FK)
Kasper Pedersen, praktikant hos naturvejlederen (FK)
Erik Rasmussen, Teknik- & Miljøudvalget (TMU)
Henrik Aakast, Teknik- & Miljøudvalget (TMU)
Michael Christensen, Teknik- & Miljøudvalget (TMU)
Lars Folmann, Teknik- & Miljøudvalget (TMU)
Jimmy Spur Olsen, Vordingborg Kommune (VK)
Søren Jensen, Dansk Sportsfiskerforbund og Pionerer i Vandløbspleje (DSF/PIV)
Jørgen Sandby Nielsen, Naturstyrelsen Storstrøm (NST)
Palle Ystrøm, Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Arne Jørgensen, Østdansk Landboforening (ØLF)
Poul Petersen, Friluftsrådet (FR)
Kjeld Nielsen, Spejdernes Samråd (SpS)
Rudi Burmeister, Dansk Botanisk Forening (DBF)
Birgitte Norby, Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Peter Rasmussen, Sydsjællands Brakvandklub (SB)
Ivan Reedtz-Thott, Strandegård

1.

Velkomst og præsentation
Faxe Kommune bød velkommen til naturrådet i felten.
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2.

Vådområdeprojekt i Orup Ådal
Jørgen Sandby, NST, fortalte om historikken omkring et vådområdeprojekt ved Orup Bæk, se vedlagte bilag. Naturstyrelsen arbejdede på
projektet tilbage i 2011-2012, men projektet kunne ikke gennemføres
dengang pga. manglende lodsejer aftaler. Både Faxe Kommune og
Naturstyrelsen ønsker at bringe liv i projektet igen. Jørgen Sandby,
NST, fortalte at der er kommet nye og flere muligheder for økonomisk kompensation, samt jordfordeling, som kan gøre projektet attraktivt for de lodsejere, som der ikke kunne opnås aftale med tidligere.
Peter Rasmussen, SB, fortalte at SB er meget interesseret i projektet,
og at de har haft gode erfaringer med lignende projekter i Vordingborg Kommune. Ud over reduktion af næringsstoffer er projektet også til gavn for brakvandsgeder og aborrer, som får skabt nye yngleområder.
Jimmy Spur Olsen, VK, fortalte om deres erfaringer med vådområde
projekter i Vordingborg Kommune, de såkaldte ’gedde fabrikker’,
som laver nye ynglepladser til brakvandsgedden, som er kritisk truet
og i den grad mangler en hjælpende hånd i Præstø Fjord området.

3.

Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger.

4.

Bemærkninger til seneste referat
Ingen bemærkninger.

5.

Opfølgning på ekskursion
Snakken i felten blev fulgt op af en generel diskussion om indskudte
søer på vandløb og deres betydning for vandløbsmiljøet – her primært
ørred. Jørgen Sandby, NST, oplyste, at tidligere undersøgelser har vist,
at indskudte søer kan have meget stor indflydelse på ørredynglen. Fx
en undersøgelse fra Tange Sø, som viste at 87 % af ørredynglen forsvandt på deres vandring gennem søen. Den vigtige parameter her var
dog dybden af de indskudte søer. Ørred ynglen mister orientering i
dybe søer, og den forlængelse opholdstid betyder mange flere bliver
spist.
Søren Jensen, SPF/PIV, fortalte at Orup Bæk jo ikke er et vandløb
med store ørredinteresser, idet pumpestationen udgør en stor spærring pt. Der er mange andre gode ørredvandløb i området, og de ser
ikke projekter ved Orup Bæk, som er til gavn for andre fiske arter,
som et problem. Birgitte Norby; DOF, pointerede, at projektet også
vil kunne være til gavn for mange fugle, som vil kunne fouragere i vådområderne.
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Som opfølgning på naturrådsmødet aftalte Faxe Kommune og Naturstyrelsen, at de vil mødes og drøfte mulighederne for at komme videre med et projekt omkring Orup Bæk.
6.

Friluftsrådet strategi 2021-24
Poul Petersen, FR, orienterede om Friluftsrådets nye strategi 20212024 ’Friluftsliv for alle’, se bilag. Friluftsrådet vil de kommende år
gerne forankre strategien ude i kommunerne. Poul Petersen, FR, ser
gerne, at Faxe Kommune får mere fokus på de uorganiserede adgangsforhold i naturen.

7.

Jetski i Natura 2000-områder
Poul Petersen, FR, orienterede om jetski, og at det ikke er tilladt at stå
på jetski i Natura 2000-området omkring Feddet og Præstø Fjord.
Men folk gør det alligevel. Jetskiene bliver sat i vandet i Faxe Ladeplads havn.
Birgitte Norby, DOF, fortalte at hun tidligere har haft erfaring med at
opsætte skilte i havne, der orienterer om reglerne, men det var dog
med meget begrænset effekt. Det er en svær lovgivning at håndhæve,
da hverken politiet eller kommunen kan sejle ud og dokumentere
ulovlighederne på vandet.
Sejllads med jetski reguleres af vandscooterbekendtgørelsen.

8.

Naturrum Præstø Fjord
Poul Petersen, FR, orienterede om, at Friluftsrådet ønsker, at Naturrummet skal bestå som en helhed i alle tre kommuner (Faxe, Næstved
og Vordingborg). De oplever, at Naturrum Præstø Fjord nedprioriteres i Næstved og Vordingborg.
Faxe Kommune oplyser, at både Næstved og Vordingborg fortsat
drifter deres eksisterende faciliteter og b.la har deltaget i samarbejde
med Faxe Kommune, da der skulle trykkes nye skilte.
Poul Petersen, FR, ønsker mere fokus på formidling til offentligheden
om de faciliteter Naturrum Præstø Fjord har.

9.

Adgangsforhold til naturen
Poul Petersen, FR, fortalte at de ofte oplever, at veje spærres af,
”skræmme-skilte” eller andre adgangsforhindringer. Det er mod loven
at skræmme folk væk fra stierne i det åbne land.
Erik Rasmussen, TMU, fortalte at landmændene kan opleve problemer med stier langs markerne, som ender blindt. Folk vender ikke om
og går tilbage, men fortsætter ud over de dyrkede arealer.
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Poul Petersen, FR, synes de har gode erfaringer med ’Spor i landskabet’, hvor landmanden har mulighed for at flytte sporet og på den
måde kan tilgodese både drift og adgangsforhold.
10. Præsensation af den nye kommuneplan
Anne Planeta Etzerodt, FK, præsenterede kort Faxe Kommunes nye
kommuneplan 2021, som nu er i høring. Naturkapitlet blev kort gennemgået. Der er lavet en fuldstændig revision af alle temaer, og derfor
ser flere af de temaer, som går igen fra den forrige kommuneplan, nu
anderledes ud fx for lavbundsarealer og skovrejsning. Derudover er
der tilføjet nye kapitler under Natur, Grønt Danmarkskort samt
Vandløb og Søer.
Kommuneplanen kan ses på denne hjemmeside: www.faxekommune.dk/kommuneplan
Høringen løber til d. 1. august 2021. Der er fysisk borgermøde d. 31.
maj 2021 kl 19-21 samt virtuelt borgermøde d. 7. juni 2021 kl. 19-21.
Birgitte Norby, DOF, påpegede at der er vejreservationen til en omfartsvej øst om Haslev og forstår ikke, hvorfor kommunen har interesse for en omfartsvej her. Det er det sidste stykke urørt natur tæt på
byen, og en omfartsvej her vil afskære Haslev fuldstændig fra skove
og landskab.
Erik Rasmussen oplyser, at den politiske beslutning er taget på baggrund af mange analyser, og omfartsvejen vil reducere meget af den
tunge trafik gennem Haslev og gøre byen mere trafiksikker.
11. Biodiversitet i Faxe Bugt
Søren Jensen, DSF/PIV, fortalte om det store fald i biodiversiteten i
Faxe Bugt. Bugten er som en gold ørken, og det er et stort og kritisk
problem. Søren Jensen, DSF/PIV, orienterede om en artikel fra DTU
Aqua som har belyst problematikken: https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/2021/04/4000-kubikmeter-granitsten-skal-beskytte-dyr-og-kyster??id=2b9afc3a-f0d8-4a47-befd9544fcb804d6
Søren Jensen, DSF/PIV, fortalte at Dansk Sportsfiskerforbund stiller
uforstående over for at sandpumpningen fortsætter, hvilket ødelægger
biodiversiteten fra Faxe Ladeplads Havn til Feddet. Foreningen har
flere gange kontaktet Faxe Kommune om et projektet, hvor området
sikres for den ødelæggende sandvandring, og er derfor overrasket
over at læse, at Faxe Kommune igen vil lave sandpumpning fra bugten og op på Faxe Ladeplads strand.
Lars Folmann, TMU, fortalte at politikkerne har taget den blideste
løsning de kunne inden for lovens rammer og efter flere rapporter har
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belyst projektet og området. En rapport fra Cowi viser, at hverken
høfter, stenrev eller andet kan afhjælpe kysterosionen dernede.
Kysterosionen skyldes at havneanlægget har ændret de naturlige
vandbevægelser langs kysten.
Lars Folmann, TMU, bemærkede om problematikken kan skyldes
vandkvalitet? Der har været flere udokumenterede udledninger i Faxe
Kommune, som derfor ikke har ligget til grund for de indsatser vi skal
lave i følge vandplanerne. Derfor laver Faxe Forsyning b.la. selv en
strukturplan med undersøgelser og robusthedsanalyser fordi statens
data er mangelfulde.
Generelt blev der i naturrådet givet udtryk for en bekymring for biodiversiteten i Faxe Bugt, og for at dette var et område, som Faxe
Kommune bør have fokus på.
12. Næste møde
Næste møde bliver tirsdag d. 21. september 2021 kl 17:00
13. Eventuelt
Birgitte Norby, DOF, savnede svar på nogle af de spørgsmål der
kommer frem til rådsmøderne. B.la. på den snak om, at Faxe Kommune vil ekstensivere slåning af flere grønne arealer i kommunen. Dette
er besluttet af Teknik- & Miljøudvalget d. 4. februar 2021, og der kan
findes mere info om det her: https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/natur/bynatur-fra-plaene-til-eng
Birgitte Norby, DOF, håber at vi får noget ud af hinanden og møderne
i Faxe Naturråd. De deltagende politikkere fortalte, at de er glade for at
deltage, og det giver rigtig god værdi for dem at høre holdningerne her
fra rådet, og det betyder de bliver klædt bedre på til deres arbejde.
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