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Dagsorden for møde d. 25. oktober  2022 kl 17:00 – 19:00 

 

Mødested: Haslev Rådhus, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 
Kantinen ned af trappen i forhallen.  

 
 

Til stede var: 
Andreas Bjerrum Larsen, Danmarks Jægerforbund 
Palle Ystrøm, Danmarks Naturfredningsforening 
Rudy Burmeister, Dansk Botanisk Forening 
Birgitte Norby, Dansk Ornitologisk Forening 
Poul Pedersen, Friluftsrådet 
Stig Dybig, Haslev Sportsfiskerforbund 
Ole Elbæk, Østdansk Landboforening 
Peter Rasmussen, Sydsjællands Brakvandsklub 
Eli Jacobi Nielsen, Teknik & Miljøudvalget 
Thomas Spange Olsen, Teknik & Miljøudvalget 
Lisette Lind Larsen, Teknik & Miljøudvalget 
Nick Juul Brandtberg, Center for Plan & Miljø 
Anne Planeta Etzerodt, Center for Plan & Miljø 
 
Dagsorden for møde 
 

1. Velkomst og præsentationsrunder 

Eli Jacobi Nielsen bød velkommen.  

 

Faxe Naturråd 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 
 
Telefon 56203000 
 
www.faxekommune.dk 
 
Direkte 56 20 30 39 
aplan@faxekommune.dk 
 
Dato 25. oktober 2022 
j./sagsnr.            00.17.15-A30-886-10 

Center for Plan & Miljø 
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2. Bemærkninger til dagsorden 

Faxe Kommune foreslår at punkt 5 tages før punkt 4, i det 

Nick Juul Brandtberg, som præsenterer punktet har en 

stram bagkant. Dette var der ingen indvendinger mod. 

 

3. Bemærkninger til seneste referat 

Rudy Burmeister spørger til status på Orup Bæk. Anne Pla-

neta Etzerodt svarer, at kommunen ikke har modtaget en ny 

status fra Jørgen Sandby endnu. Det seneste vi har hørt er, 

at der var problemer med lodsejertilslutningen, hvis projek-

tet ændrer deres ejendomsskat (i det andel af landbrugsjord 

reduceres og for visse tilfælde kommer under 5 ha). Vi ved 

endnu ikke, hvordan vi kan læse den problematik. 

 

4. Faxe Kommunes tiltag i konkurrencen Danmarks Vildeste 

Kommune, ved Faxe Kommune 

Nick Juul Brandtberg lavede et oplæg om de tiltag, som 

Faxe Kommune har lavet i konkurrencen Danmarks Vilde-

ste Kommune,  

 

Birgitte Nordby spørger, hvad der kom ud af mødet med 

Business Faxe, og Nick Juul Brantberg oplyser, at de var po-

sitive, og at Faxe Kommune efterfølgende har fremsendt en 

liste med punkter, som virksomhederne kan bruge for at 

lave ”VILD” natur på deres matrikler.  

 

Ole Elbæk fortæller, at Østdansk Landboforening gerne vil 

brede kendskab og brug af faunastriber i landbruget og invi-

terer Faxe Kommune til at samarbejde herom. Det kunne fx 

være i forbindelse med de lovpligtige kampagner, som b.la 

laves årligt på landbrugsområdet.  

 

Poul Petersen nævner, at Faxe Kommune har fokuseret me-

get på kalk, men at man også skal huske skovområderne 

med hjemmehørende træarter 

 

Thomas Spange Olsen ser gode muligheder for, at lave vild 

natur på dårlige landbrugsjord som fx lavbundsjorde, skæve 
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hjørner osv. En del af dette kan være tilskudsberettiget. Ole 

Elbæk svarer, at 4% af landbrugsjorden skal ligge brak, men 

at der gives højere tilskud for det man udlægger over de 4 

%.  

 

Stig Dybig spørger, om Faxe Kommune udplanter vilde 

blomster langs veje mv. Anne Planeta Etzerodt svarer, at 

kommunen er meget obs på faunaforurening, og derfor skal 

man være påpasselig med de såkaldte vildtblandinger, som 

kan købes i de fleste butikker. Kommunen fremmer derfor 

de naturlige planter i grøftekanterne ved fx at ændre slå-

ningsterminer.  

 

Birgitte Nordby fortæller, at man også selv kan samle frø af 

de naturlige planter, som man møder på sin vej.  

 

5. Regulering af råger, ved Danmarks Jægerforbund 

Andreas Bjerrum Larsen lave et oplæg om de lokale jægeres 

rågeregulering, som udføres i samarbejde med b.la Faxe 

Kommune og private lodsejere.  

 

Birgitte Nordby efterspørger en samlet viden om rågeregu-

leringerne. Faxe Kommune har ikke et samlet overblik, da 

reguleringen typisk udføres på private grunde. Birgitte 

Nordby vil følge op hos Naturstyrelsen på Falster i forhold 

til den baggrund tilladelserne udstedes på samt overblik og 

antal.  

 

Andreas Bjerrum Larsen oplyser, at alt der skydes bliver 

indmeldt til Naturstyrelsen. 

 

6. Vindmøller og solcelleparker i Faxe Kommune – herunder i 

bevaringsværdige landskaber, ved Danmarks Naturfredningsfor-

ening 

Palle Ystrøm fremlægger punktet og spørger, hvad er Faxe 

Kommunes holdning til placering af vindmøller og solceller.   
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Sagen har været til behandling i PKU. Nu er Staten pludse-

lig grebet ind, og der har været en process, hvor staten bad 

om indput til kommunerne.  

Lisette Lind Larsen svarer, at det er blevet drøftet i Plan & 

Kulturudvalget. Grundet de mange ansøgninger, skal de 

drøfte hvilke principper der skal arbejdes videre, når ansøg-

ningerne behandles. For nu afventer udvalget den nye plan-

lov, hvor det vil være nye bestemmelser om bevaringsvær-

dige landskaber, som er vigtige at have med i behandlingen.   

Nye ansøgninger vil derfor alle afvente til dette er faldet på 

plads, og Faxe Kommune får et klart administrationsgrund-

lag for sagsbehandlingen.  

 

Rudy Burmeister roser det samlede overblik, som Faxe 

Kommune vil skabe sig på området, og særligt om hvilke 

områder der kan bruges til solceller/vindmøller og hvilke 

der bør friholdes.  

 

Palle Ystrøm oplyser, at Faxe Kommune ikke holder sig in-

den for kommuneplanen der siger, at solceller ikke må sæt-

tes op i bevaringsværdige landskaber.  

 

Poul Petersen bemærker, at det største problem er brug af 

strømmen og lagringen af denne. Vi skal ikke ud i situatio-

ner, hvor det blæser meget, og vindmøllerne må stå stille, 

fordi strømmen ikke kan leveres.  

 

Lisette Lind Larsen uddyber, at udfordringen bliver, hvor 

brede rammer kommer der i planloven, og at Faxe Kom-

mune ikke er interesseret i, at opstarte planarbejdet af et nyt 

solcelleområde, hvis der ikke ligger til tilslutningsaftale, der 

kan aftage strømmen.  

 

Birgitte Nordby pointerer, at der, i stedet for kun at tænke i 

store solcelleparker, også bør være i nytænkning i hvordan 

arealer som fx parcelhustage udnyttes.  
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Ole Elbæk pointerer, at vi skal vente på, at der kommer en 

infrastrukturplan der kan håndtere den kommende strøman-

læg både for vindmøller og anlæg, så vindmøller ikke skal 

stå stille. Og at der samtidig bør satses på forskellige energi-

kilder og ikke kun solceller eller vindmøller.  

 

7. Forslag til fredning af Denderup Vænge og Brødebæk, ved 

Dansk Ornitologisk Forening 

Birgitte Nordby fremlægger punktet og stiller sig undrende 

over for, at Faxe Kommune ikke vil være medrejser med 

begrundelsen, at fredningen er for dyr.  

 

Anne Planeta Etzerodt svarer, at det er fredningens indhold 

og det trusselbillede der opstilles, som Faxe Kommune ikke 

finder svarer økonomien. Fx at den øgende brug fra Camp 

Adventure holdes på det lokalplanlagte område, som de 

ikke har fået lov at udvide. Rekreativ brug i skoven, er regu-

leret i naturbeskyttelseslovens § 23, og dette ændrer frednin-

gen ikke på. Faxe Kommune kan derfor ikke se, hvordan 

fredningen ændrer brugen den rekreative brug af området i 

forhold til dag. Derudover fokuserer fredningsmaterialet 

meget på hasselmus, som har sit hotspot syd for frednings-

området. Kommunen har derfor stillet sig undrende over 

for det manglende fokus på disse områder.  

 

Birgitte Nordby er ikke enig i, at området er beskyttet nok i 

dag, i det der konstant sker overtrædelser generelt inden for 

naturbeskyttelsesloven.  Derudover bør Faxe Kommune se 

på den helhed der er i området – landskabet med ådalen 

omkring Brødebæk, skovenge og lysninger, de gamle skov-

områder osv. Birgitte Nordby og Dansk Ornitologisk For-

ening er skuffede over, at Faxe Kommune ikke vil frednin-

gen mere og under de 600.000 kr., som det vil koste kom-

munekassen, til naturen.  

 

Poul Petersen har snakket med en anden lodsejer i fred-

ningsområdet, som først var imod fredningen, men siden er 
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positiv for den efter han oplever flere og flere besøgende i 

området, som parkerer på hans private arealer.   

 

Thomas Spange Olsen pointerer at området er en af de 

mest unikke naturområder vi har i hele kommunen og kan 

sagtens bære fredningen. Derfor stemte han også som den 

eneste imod forslaget til Faxe Kommunes høringssvar til 

budgetforslaget, som blev diskuteret på Teknik & Miljøud-

valgets møde den 8. juni 2022.  

 

8. Næste møde 

Næste møde bliver torsdag den 11. maj 2023 med en eks-

kursion. Forslag til ekskursionssteder må gerne sendes til 

Anne Planeta Etzerodt på aplan@faxekommune.dk.  

 

9. Eventuelt 

Rudy Burmeister spørger, hvad der skete med processen om 

kystvandråd. Anne Planeta Etzerodt svarer, at der ikke var 

nogle organisationer, som kontakte Faxe Kommune om et 

samarbejde, og derfor har vi ikke sendt en ansøgning afsted 

(ansøgningsfrist var den 7. oktober). På landsplan forventes 

der omkring 5 kystvandråd.  

 

Poul Petersen pointerer, at det største problem med Faxe 

Bugt er, at strømninger går ned langs kysten og tager aflej-

ringer og forurening med. 

 

Stig Dybig spørger til sandfodringen på stranden i Faxe La-

deplads. Han pointerer, at det ikke giver mening med det 

gentagende arbejde, hvor sandet skyldes væk, suges op og at 

lægges tilbage osv.  

Eli Jacobi Nielsen fortæller, at der blev lavet rapporter og 

kystbeskyttelsestiltag fra to forskellige rådgivere, der hver 

anbefalede forskellige metoder – en var sandfodring og en 

var høfter.  

Lisette Lind Larsen pointerer at sandfodringen er i kystbe-

skyttelsesøjemed og ikke for at lave en strand.  

 

mailto:aplan@faxekommune.dk
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Thomas Spange Olsen oplyser, at der nedsættes et § 4 stk, 
17 udvalg om grøn omstilling, som han skal udarbejde et 
kommissorium til. Hvis naturrådet ønsker emner behandlet 
i udvalget, må de meget gerne sende dem til Thomas på 
olse@faxekommune.dk. 
 

 

10. Afrunding ved Eli Jacobi Nielsen 

 

mailto:olse@faxekommune.dk

