
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Side 1 af 5 

Referat af møde i Faxe Naturråd den 12. maj 2022 

Til stede: 
Anne Planeta Etzerodt, Faxe Kommune 
Line Moody Nielsen Faxe Kommune 
Eli Jacobi Nielsen, Teknik- & Miljøudvalget 
Erik Rasmussen, Teknik- & Miljøudvalget 
Finn Hansen, Teknik- & Miljøudvalget 
Lisette Lind Larsen, Teknik- & Miljøudvalget 
Thomas Spage Olsen, Teknik- & Miljøudvalget 
Søren Jensen, Dansk Sportsfiskerforbund (DSF) 
Ole Elbæk, Østdansk Landboforening (ØLF)  
Poul Petersen, Friluftsrådet (FR) 
Rudi Burmeister, Dansk Botanisk Forening (DBF) 
Peter Rasmussen, Sydsjællands Brakvandklub (SB)  
Andreas Bjerrum Larsen, Danmarks Jærgerforbund (DJ) 
 
Dagsorden for møde 
 

1. Velkommen til ekskursion 
Peter Rasmussen havde planlagt dagens ekskursion med deltagelse af 
Jimmy Spur Olsen fra Vordingborg Kommune og August Hage fra 
Oremandsgaard.   
 

2. Rundtur og snak om vedområder 
Jimmy Spur Olsen og August Hage viste os rundt om to forskellige 
vådområdeprojekter, som der er lavet på Oremandsgaard. Begge pro-
jekter omhandlede lavbundsjorde, der var taget ud af drift samt et ka-
nal lignende vandløb, der var ’sluppet fri’. 
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3. Præsentationsrunde og velkommen 
Eli Jacobi Nielsen bød på lidt at spise samt velkommen til nye med-
lemmer fra Teknik & Miljøudvalget, som deltager i deres første møde i 
Faxe Naturråd siden den nye konstituering.  
 

4. Opfølgning på ekskursion 
Der var enighed om, at det havde været en god ekskursion. Turen 
havde givet gode billeder af, hvordan disse udtagningsprojekter kan se 
ud. Der kom gode input fra både ejer og kommune om deres samar-
bejde, og de bestræbelser de har haft for at få det hele til at lykkes og 
løbe rundt.  
 

5. Opfølgning på vådområdeprojekt i Orup Ådal 
Anne Planeta Etzerodt fortæller, at Naturstyrelsen nu har reserveret en 
forhåndsbevilling til projektet, som kan omfatte hele Orup Ådal og Si-
vet. Der bliver suppleret med nogle ekstra jordbundsprøver i maj må-
ned for at kortlægge fosfor og kulstof.  
Naturstyrelsen leder projektet, men Faxe Kommune har oplyst dem, at 
vi gerne arbejder sammen om det – særligt i forhold til lodsejerdialo-
gen.  
 
Næste skridt er, at Naturstyrelsen vil holde et møde med bestyrelsen 
for landvindingslaget Orup Bæk.  

 
6. Slamdeponering i Faxe Bugt  

Rudy Burmeister var glad for, at Teknik & Miljøudvalget havde taget 
afstand fra slamdeponeringen og bedt Vejdirektoratet om at finde et 
andet sted.  
 
Poul Petersen fortalte lidt om forhistorien til slamdeponeringen.  
 
Eli Jacobi Nielsen oplyste, at siden dagsordenen blev sendt ud har 
Vejdirektoratet trukket deres ansøgning om slamdeponering tilbage.  
 

7. Biodiversiteten i Faxe Bugt 
Søren Jensen udtrykte ønske om, at Faxe Kommune fremadrettet vil 
sige nej til klapning og sandpumpning i Faxe Bugt. Søren oplyste, at 
biodiversiteten lider stærkt under disse tiltag i bugten, og at fem al-
mindelige arter nu er forsvundet på strækningen fra Rødvig til Feddet, 
her i blandt tangnål, ålekvabbe og store rejer. Derudover er ålegræsset 
stærkt reduceret.  
 
Eli Jacobi Nielsen anerkendte den problematik, som Søren Jensen 
bragte på banen og oplyser, at Faxe Kommune har indsendt en ansøg-
ning om stenrev, der b.la. skal forbedre dette.  
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Thomas Spage Olsen spurgte, om der er bedre steder at placere san-
det, når man er nødt til at grave ind til erhvervs- og lystbådehavnen 
for at sikre adgang.  
 
Søren Jensen svarede, at sandet bør lægges på land, da det er rent.  
 

8. Kommende forbud mod Roundup 
Rudy Burmeister appellerede til, at Faxe Kommune stopper brugen af 
Roundup og henviste til det kommende forbud i 2024, hvor Roundup 
bliver forbudt at bruge på offentlige arealer. Rudy opfordrede til, at 
Faxe Kommune går tilbage til den tidligere pesticidplan og oplyste, at 
Faxe Kommune pt er blandt de sidste 30% af danske kommuner, som 
stadigvæk bruger Roundup.  
 
Erik Rasmussen henledte til, at Glyphosat er udviklet til jord og ikke 
til befæstede arealer.  
 
Thomas Spage Olsen og Eli Jacobi Nielsen oplyste, at Faxe Kommu-
nes brug af Roundup er blevet debatteret flere gange på møder i Tek-
nik & Miljøudvalget. Eli Jacobi Nielsen oplyser, at midlet ikke sprøjtes 
på befæstede arealer, men føres direkte på planterne.  
 

9. Hurtigsejlene både i Natura 2000-områder 
Poul Petersen oplyste om problemerne med jetski, som sejler i Præstø 
Fjord og i andre Natura 2000-områder. Poul fortalte, at de kun må 
sætte jetski i vandet fra bestemte havne, og at Faxe Ladeplads havn er 
den eneste havn i Faxe Kommune, hvor dette er tilladt. Dog søsættes 
jetski fra Fed Havn også.  
 
Faxe Kommune er tilsynspligtig, men oplyser, at det er en svær situa-
tion at håndhæve, da man skal vide, hvem det er, som sejler i Natura 
2000-områderne, før man kan håndhæve på det.  
 
Der stilles forslag om skilte i Faxe Ladeplads havn, som kan oplyse 
om reglerne. Og evt. i andre havne, hvor det ikke er tilladt.  
 
Lisette Lind Larsen oplyste, at hun vil tage problematikken med og 
finde ud af, hvordan vi bedst griber det an.  
 

10. Nultolerance til urenset spildevand i vandløbene 
Søren Jensen oplyste, at Dansk Sportsfiskerforbund har fået udført en 
undersøgelse af vandløbssmådyr i Faxe Å, og disse undersøgelser har 
vist, at der kun er de vandløbsinsekter tilbage, som er robuste over for 
høj næring, og det er ca. 8-9 arter ud af 100. 
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Søren Jensen fortalte også, at ud af de mange gydegravninger ved Borres-
hoved i Faxe Å, har de ikke kunne genfinde ørred yngel, og at der hæn-
ger alger og slam på vandløbsplanterne. Alt dette er tegn på for mange 
næringsstoffer i vandløbet og overløb med urenset spildevand fra Faxe 
Renseanlæg, som ikke kan følge med Faxe Bys udvikling.  
 
Eli Jacobi Nielsen fortalte, at der i øjeblikket arbejdes på at finde en løs-
ning på problematikken med renseanlægget.  
 
Finn Hansen pointerede, at det er Faxe Forsyning, som skal arbejde med 
udvidelsen og ikke Faxe Kommune. Finn anerkender, at renseanlægget 
kører lige på grænsen.  
 
Lisette Lind Larsen oplyste, at Faxe Kommune pt arbejder på at sætte 
miljømål for Faxe Forsyning. Det vil betyde, at forsyningen kan få en fi-
nansiering til at igangsætte forbedringerne, men regningen vil i sidste 
ende blive betalt af borgerne.  
 
Erik Rasmussen var enig med Søren Jensen i, at Faxe Kommune skal 
have en nultolerance over for urenset spildevand i vandløbene.  

 
11. Natura 2000-planerne er i høring  

Line Moody Nielsen fortalte, at Miljøstyrelsen lige nu har deres 3. genera-
tion af Natura 2000-planer i høring. Natura 2000-planerne udstikker de 
retningslinjer og indsatsprogrammer, som kommunerne skal arbejde vi-
dere med i den kommende proces med Natura 2000-handleplanerne.  
 
I Faxe Kommune har vi fokuseret på de 3 områder, som udelukkende lig-
ger indenfor kommunegrænsen samt de to områder, som vi deler med de 
omkringliggende kommuner. Høringssvaret udgøres hovedsageligt af 
nogle overordnede bemærkninger til den indledende dialog som Miljøsty-
relsen har haft med myndigheder, lodsejere og foreninger, økonomien 
samt tilskudsordningerne som skal sikre indsatserne i Natura 2000-områ-
derne og hele datagrundlaget bag planerne. Ligeledes har vi forsøgt at 
gøre Miljøstyrelsen opmærksom på, at klimaforandringerne i højere grad 
bør inddrages i det fremtidige planarbejde. Dog er der også en enkelt om-
rådespecifik bemærkning. 
 

12. Ændring af erstatningstilskud for natur arealer i udtagnings-
projekter  
Anne Planeta Etzerodt oplyste om nye regler fra Landbrugsstyrelsen 
vedrørende erstatning for de jorde, der tages ud af drift i forbindelse 
med lavbunds- og vådområdeprojekter. Som noget nyt kan naturarea-
ler, og herunder alle § 3 arealer, ikke længere få erstatning.  
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Anne Planeta Etzerodt fortalte, at dette har sat en kæp i hjulet på 
mange kommuners projekter, her i blandt Faxe Kommunes lavbund-
sprojekt ved Svalebæk. Ekstensive arealer har stadig stor værdi for 
lodsejerne, der bruger arealerne til græsning, slæt m.v. Denne mulig-
hed forsvinder, når arealet oversvømmes, og det skal lodsejerne selv-
følgelig kunne kompenseres for. Faxe Kommune har derfor, sammen 
med 44 andre kommuner, skrevet til Landbrugsstyrelsen om disse 
problematikker.  
 
Ole Elbæk oplyste, at Landbrug & Fødevarer også arbejder på, at få 
ændret nye erstatningsregler.  
 

13. Næste møde 
Næste møde bliver d. 25. oktober 2022. Her vil temaet være Dan-
marks Vildeste Kommune, som er en konkurrence der slutter ved års-
skiftet. Faxe Kommune vil fortælle om de forskellige tiltag der er lavet 
i kommunen gennem konkurrencen.  
 

14. Eventuelt 
Poul Petersen orienterede om Friluftsrådets nye strategi 2021-2024 om 
bedre muligheder for friluftsliv for alle. Den kan findes på nettet her: 
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/docu-
ment/Friluftsliv%20for%20alle%20-%20Fril-
uftsr%C3%A5dets%20strategi_2021-2024_SCREEN.pdf 

 
Søren Jensen nævnte, at Faxe Kommune bør overveje at fjerne de to 
badebroer, som er sat op ved Faxe Å grundet fund af PFAS i Faxe Å.  
 
Lisette Lind Larsen oplyste, at der er opsat skilte ved Faxe Å om at fi-
skeri er forbudt. 
 
Andreas Bjerrum Larsen oplyste, at Danmarks Jægerforbund har engage-
ret sig med Faxe Kommune i forbindelse med råge reguleringen. Ud over 
støj og svineri fra rågerne fortrænger fuglene også mange andre arter.  
 

15. Afrunding ved Eli Jacobi Nielsen 
Eli Jacobi Nielsen afrundede mødet og gav en stor tak til Peter Ras-
mussen for at arrangere ekskursion og efterfølgende husly på Præstø 
Rådhus.  
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