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Referat for møde den 21. september 2021
Til stede:
Anne Planeta Etzerodt, Faxe Kommune (FK)
Line Moody Nielsen Faxe Kommune (FK)
Eli Jacobi Nielsen, Teknik- & Miljøudvalget (TMU)
Erik Rasmussen, Teknik- & Miljøudvalget (TMU)
Finn Hansen, Teknik- & Miljøudvalget (TMU)
Henrik Aakast, Teknik- & Miljøudvalget (TMU)
Søren Jensen, Dansk Sportsfiskerforbund og Pionerer i Vandløbspleje(DSF/PIV)
Palle Ystrøm, Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Arne Jørgensen, Østdansk Landboforening (ØLF)
Poul Petersen, Friluftsrådet (FR)
Rudi Burmeister, Dansk Botanisk Forening (DBF)
Peter Rasmussen, Sydsjællands Brakvandklub (SB)

Dagsorden for møde
1.

Velkomst og præsentation
Faxe Kommune byder velkommen til mødet.

2.

Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger.

3.

Bemærkninger til seneste referat
I forhold til punkt 7 om jetski gjorde Poul Petersen (FR) opmærksom
på, at der ikke må sejles i havneområdet ved Faxe Ladeplads eller i Natura 2000-områder. Jetski skal sejles 300 meter fra kysten og uden for
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førnævnte Natura 2000-områder.
4.

Opfølgning på vådområdeprojekt i Orup Ådal
Anne Planeta Etzerodt (FK) fortæller, at der er givet bevilling til at
lave ekstra jordprøver i området. Man ønsker at kortlægge hvor meget
tørv der er i jorden, for at kunne komme tættere på en projektafgrænsning. Der arbejdes nu på at få lavet jordprøverne efter orientering af
lodsejerne i området.
Derudover skal det undersøges hvilke tilskudsordninger projektet kan
falde ind under, fx den nye Klima-lavbund eller den kendte vådområde-ordning. Sidstnævnte kan sandsynligvis ikke være en mulighed, da
et projekt af denne størrelse nok vil rense mere kvælstof end det reduktionskrav, der er sat for Præstø Fjord. Og i tilskudsordningerne må
projekterne ikke overimplementere i forhold til de fastsatte reduktionskrav i kystområderne. For den nye tilskudsordning, Klima-Lavbund,
kan der være fordele i at Naturstyrelsen er projektejer, da Naturstyrelsen kan få flere muligheder for at kompensere lodejere end kommunerne kan som projektejer med den nye bekendtgørelse.
Erik Rasmussen (TMU) orienterer om, at der er nye ordninger på vej
fra Landbrugsstyrelsen, som skal være med til at fremme den grønne
omstilling. Dette kunne måske åbne op for nye tilskudsordninger, som
projektet kunne falde ind under.
Poul Petersen (FR) gør opmærksom på, at der generelt er store problematikker ift. udledningen til Præstø Fjord. Der opfordres til en fælles
indsats fra de udledende kommuner, som skal nedsætte udledningerne
og fjerne næringsstoffer fra fjorden.

5.

Situationen i Faxe kommunes overløbsbygværker og kapaciteten på Faxe forsyning, ved Dansk Sportsfiskerforbund
Søren Jensen (DSF/PIV) fortæller, at der er store problemer med tilstanden af åsystemerne i kommunen og særligt Faxe å er overbelastet. Ofte
peges der på, at landbruget er den store synder, men der tales sjældnere
om overløb fra forsyningen. DSF mener ikke at det er nok at se på gennemsnitsberegninger og overordnede mål for alle åløb som en helhed, da
alle systemer er forskellige og har brug for forskellige indsatser. DSF er
interesseret i at høre hvad kommunen og Faxe Forsyning har på tegnebrættet ift. arbejdet med overløbsbygværker, som skal sikre at der ikke
sker overløb til åsystemerne.
Søren Jensen (DSF/PIV) fremfører, at der i langt højere grad bør fokuseres på havet som endepunkt for udledningerne, da det observeres at flere
arter er forsvundet ude ved kysten. Han vil høre om Faxe Kommune
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overvejer at søge penge hos de statslige myndigheder til at lave projekter,
som kan forbedre havmiljøet som f.eks. Køge- og Guldborgssund Kommune gør.

Eli Jacobi Nielsen (TMU) gør opmærksom på, at der er gang i separeringsprojekterne som netop skal reducere overløb til vandløbene. Der
er dog tale om processer med lange tidshorisonter, og det er derfor
ikke sikkert, at ændringerne at blevet opfanget i NOVANAs prøvetagninger. Faxe Kommune er opmærksom på, at der for nyligt har været
et uheld, som var vanskeligt at håndtere for Faxe Renseanlæg. Man er
derfor i gang med sætte foranstaltninger ind, som skal sikre, at lignende uheld ikke bør ske i fremtiden. Derudover udkommer der snart
en ny strukturplan fra Faxe Forsyning, hvor der indgår en investeringsplan for større indsatser på området.
Finn Hansen (TMU) følger op og fortæller, at der er sat mange penge
af til at håndtere overløb. Der er bl.a. særligt lagt vægt på at investere
penge i at registrere overløb, så man kan tracke hvornår der sker uheld.
Her prioriteres Faxe Å i særdeleshed.
Poul Petersen (FR) gør opmærksom på, at der generelt er store udledningsproblemer i Øresund, som føres ned til Præstø Fjord nordfra.
Erik Rasmussen (TMU) mener, at målsætningen burde være en nuludledning. Dette kræver dog at man politisk går ind og sætter penge af til
at stoppe udledningerne.
Søren Jensen (DSF) spørger ind til, hvordan det står til med belastningen af renseanlægget og hvorvidt man har tænkt forøgelser fra alt nybyggeriet i kommunen.

Eli Jacobi Nielsen (TMU) fortæller at renseanlægget er presset, men at
man i den nye strukturplan har indtænkt alt det nye byggeri som opføres i byerne.
Finn Hansen (TMU) gør opmærksom på, at Faxe forsyning er et privat
selskab og det er derfor deres egen budgettering og planlægning på
området der skal passe.
Der tales samlet om hvordan det går med separatkloakering i kommunen, og der stilles spørgsmålstegn ved hvor lang tid det skal tage før
alle har fået ændret deres rensningsløsninger.
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Eli Jacobi Nielsen (TMU) gør afslutningsvis opmærksom på, at kommunen er opmærksom på problemerne med de gamle udledningstilladelser. Her er der ikke er sat vilkår om, hvor meget materiale der må
udledes ved et potentielt udløb, men udelukkende hvor mange udløb
der må være. For at få reelle data for hvor store mængder der udledes
ved overløbene skal der sættes målere op på alle udløb.
6.

Vandløbsvedligeholdelse i Faxe kommune, ved Dansk Sportsfi-

skerforening
Søren Jensen (DSF/PIV) gør opmærksom på, at kommunens vandløbsregulativer bør moderniseres med den nyeste viden om vandløbspleje. Der
bør generelt være et bedre samarbejde mellem Center for Ejendomme,
som udfører vandløbsplejen, og dem som udvikler regulativerne, så man
kan sikre opgaven udføres korrekt af entreprenørerne. Søren mener ikke
at den nuværende oprensning af vandløbende har en positiv effekt på
vandløbene, nærmere det modsatte. Der bør i stedet skeles til nye metoder som fx Humbæk metoden (https://www.youtube.com/wat/PIVch?v=KeLQqD7dgDc).

Eli Jacobi Nielsen (TMU) fortæller, de nuværende regulativer er skrevet af de tre forskellige kommuner, som nu er samlet under Faxe
Kommune. Kommunen er derfor opmærksom på, at regulativerne er
forældede. Derfor er arbejdet med at lave opdateringerne allerede
igangsat. Der startes med de mindst udfordrende regulativer, og der
regnes med at kunne lave nye regulativer for ca. 5 vandløb om året.
Anne Planeta Etzerodt (FK) gør opmærksom på, at der også ligger et
arbejde i at ensrette retningslinjerne for private og offentlige vandløb
inden de nye regulativer udarbejdes.
Søren Jensen (DSF/PIV) peger på, at man bør skele til eksisterende
forskrifter for vandløbsvedligeholdelse fra DTU og Dansk Sportsfiskerforbund.

7.

-

Status på forskellige naturprojekter i Faxe Kommune: LIFE
Rigkilde, Lavbundsprojekt ved Svalebæk, heden på Feddet, restaurering af Suså.
Anne Planeta Etzerodt (FK) orienterer om de igangværende projekter.
LIFE Rigkilde i Gammellung:
Der er nu indgået en aftale med lodsejerne i området, og projektet er
dermed blevet endeligt defineret. Det har ikke været muligt at indgå en
aftale med alle lodsejere i området. Derfor vil dele af mosen være undtaget fra projektet. Der skal laves to græsningsfolde, som først skal
ryddes for pilekrat o.l. Dette går Hededanmark i gang med i slutningen
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af oktober. Derefter skal områderne indhegnes, og det forventes at dyrene kan komme på i løbet af næste år.
-

-

Lavbundsprojekt ved Svalebæk:
Der vises billeder fra området, hvor man ser at vandløbet i dag løber
som en kanal igennem området. Planen for projektet er, at der skal afbrydes dræn og dele af Svalebækken skal genslynges. På denne måde
søger man at skabe mere oversvømmelse i området. Projektet er et
samarbejde med Næstved kommune, og der er blevet søgt midler til
etableringen.
Heden på Feddet:
Faxe Kommune ønsker at forynge lyngen ude på heden, så der kan ske
regenerering i området. Som et led i naturplejen har vi derfor været i
kontakt med Natur360 om mulighederne for at afbrænde heden. Afbrænding vurderes at være muligt uden fare for, at ilden skal gå ned i
de dybere tørvelag. Indtil videre forventes der at skulle laves en kontrolleret afbrænding af et mindre område af heden til marts. Afbrændingen skal kontrolleres med brandbælter, som skal sikre omfanget af
afbrændingen.
Restaurering af Suså:
Lige nu arbejder WSP på en teknisk forundersøgelse. Der er lavet smådyr-, fiske- og vandplanteundersøgelser. På den måde sikrer vi, at projektet baseres på det nyeste data, og det ikke baseres på forældede data
fra vandområdeplanerne. Der er flere åløb som indgår i forundersøgelserne, men det forventes ikke, at der er behov for indsatser i dem alle.
Forvaltning af Hasselmus:
Line Moody Nielsen (FK) fortæller, at arbejdet med hasselmuskasserne i Gavevænget fortsættes. Derudover skal der kigges på mulighederne for fondsstøtte til etablering af hasselmusbroer over Vordingborgvej og Sydmotorvejen.

8.

Næste møde
Næste møde bliver d. 10. maj. Der planlægges en ekskursion til Vordingborg, hvor der skal kigges på et vådområde, som kan give en idé
om, hvad der skal laves med Orup Ådal. Peter Rasmussen (SB) vil
gerne stå for planlægning og koordinering i forbindelse med ekskursionen.

9. Eventuelt
- Poul Petersen (FR) orienterer om, at der er kommet ny struktur i Friluftsrådet med fem forskellige arbejdsudvalg. Det blå udvalg skal sær-
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ligt fokusere på de kystnære arealer. Poul fortæller, at der stadig er problemer med jetski, som sejler rundt inden for 300 m. grænsen ved Feddet Havn. Dette kan skabe konflikter og risiko for sammenstød med
de andre brugere af området. Der tages en generel snak om hvordan
man kan komme problemet til livs ved at informere de enkelte klubber
og førere om reglerne. Afslutningsvis konkluderes det, at problemet i
sidste ende skal håndhæves af politiet.
10. Afrunding ved Eli Jacobi Nielsen
Eli Jacobi Nielsen (TMU) informerer om, at dette er det sidste møde i
den nuværende valgperiode. Der takkes for det gode samarbejde og
de gode bidrag organisationerne har bragt med til møderne.
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