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Referat af møde i Naturpolitisk Udvalg (NPU), DOF 

Vestsjælland 

 
NPU Medlemmer: Lene Smith (LS), Hans Ulrik Skotte Møller (HUSM), Inger Nielsen (IN), Jens Boesen (JB), Jette 

Hallig (JH), Lasse Braae (LB), Niels Poul Dreyer (NPD), Allan Nielsen (AN), Jette Reeh (JR), Knud Nielsen (KN), 

Henrik Wejdling (HW), Morten Jensen (MJ)  
 

Tid:  Torsdag 03-sep-2020 kl. 19:00 – 21:30 

Sted: Vedelsgade 11, 4180 Sorø - hos LS 

 

Deltagere:  LS, JR, HUSM, AN, JB, NPD, MJ 

Afbud:  IN, JH, LB, KN, (HW) 

1. Ordstyrer og referent:  

MJ 

 

2. Evt. bemærkninger til referat fra sidste møde (14-nov-2019) (alle)  

Ingen bemærkninger. 

 

3. Bordet rundt – kommentarer og punkter til evt. behandling (alle) 

 

Naturparkrådet Åmosen (JB): 

Der har ikke været afholdt møder. Det kan konstateres at lederen af Naturcenteret er 

fratrådt. Årsagen er ukendt. 

 

”Naturens Dag” søndag d. 13-sep bliver afholdt på Fugledegård ved Tissø. Danmarks 

Naturfredningsforening (DN) og Formidlingscenteret står for arrangementet. DOF VSJ 

finder det ikke hensigtsmæssigt at deltage a.h.t. corona-restriktioner. Der er ikke 

arrangement på Røsnæs. 

 

Kalundborg (JR): 

Der er indgivet klage over fortsat spejderlejr på Nekselø. 

 

Der er stadig polemik om kano og kajak sejlads på Skarresø og Tissø. Vedr. 

forstyrrelser omkring havørnereden ved Skarresø er DOF’s Projekt Ørn orienteret og 

involveret. 

 

Teknik & Miljø i Kalundborg Komm. har været hårdt ramt af sygdom (stress). Alle 

kommuner undtagen Kalundborg har meldt ind til Vandrådet (sekr. Holbæk Komm.) 

vedr. de fremtidige vandløbsindsatser. 

 

Grønt Råd har været på besigtigelse på Vesterlyng (Kalundborg Komm.). Der 

foreligger en udmærket plejeplan, men færdiggørelsen skal ske i samarbejde med 

ejerlauget. Et manglende tilsagn om EU-tilskud til ejerne har stoppet fremdriften! 

 

Brugerrådet for Gyrstinge Sø (NPD): 

Det har været et rigtig godt fugleår ved søen. Ringsted Komm. har overtaget 

plejeplanen for området. Et såkaldt sø-udvalg af beboere nær søen ønsker mere udsigt, 

færre træer, m.m., men flertallet i Brugerrådet støtter den udmærkede plejeplan.  

 

Bem. vedr. områderne ved Store Vrøj og Krageø (NPD): 

Der er fjernet Gyvel på området, som nu er gyvelfrit. Derimod kæmpes der stadig med 

Rynket Rose [rosa rogusa]. Der skal søges penge til effektiv rydning.  
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Området er en del af Natura 2000 omr. 154, og NPD har indgivet kommentarer for 

området til MST’s Basisanalyser 2022-2027 (jf. pkt. 7 & 8). 

 

Vandrådet for Smålandsfarvandet (NPD): 

Et genopretningsprojekt i Næstved Komm. for nedre Suså ønsker spærring ved 

Holløse Mølle fjernet. Der arbejdes på at forbedre forholdene for Tykskallet 

Malermusling og fiskefaunaen.  

 

Slagelse (HUSM): 

Et genopretningsprojekt som Slagelse Komm. har foreslået for nedre del af Tude Å 

er anket af sportsfiskerne. Der klages over at projektet ikke tager hensyn nok til 

yngleforholdene for ørreder.  

 

Området ved Lejsø har i år været et godt yngleområde for Dværgterne og Klyde. 

Der er et godt samarbejde med ejerne. Kommunen har fremlagt planer om en mulig 

uddybning og etablering af øer. 

Ulf M. Berthelsen og Villy Jensen har ringmærket Dværgterner ved Lejodde og 

rapport foreligger. Ejeren af området er med i Naturforum. 

 

Ved Stigsnæs er der planer om at etablere et større motorsportsanlæg. Der er ikke 

specielt sårbare ynglefugle i området, men en del trækfugle passerer. Det DN der 

har en sag på projektet. 

 

Der er måske stadig planer om at etablere et havneanlæg nord for Korsør, dvs. 

omkring Lejodde! Det er dog højst tvivlsomt om det bliver til noget. 

 

Af interessante fugle i området kan nævnes ynglende Havørn, Vandrefalk – et par 

har fået 1 unge på skorsten ved Stigsnæs-værket, men skorstenene rives dog snart 

ned, en Rød Glente er fundet dræbt ved en vindmølle, og Isfugl har fået spoleret en 

rede ved alt for kraftig beskæring af bevoksningen ved det tidligere ynglested. 

 

Holbæk Natur og Mijøforum (AN): 

Der vil blive afholdt møde om Tempelkrog Nord d. 13. el. 14. okt. Der er stor 

frustration over at de tidligere lodsejere har fået klausul på at kunne tilbagekøbe 

området, fortsat opnå EU-støtte, samt have mulighed for at udleje området til jagt. 

AN har indsendt klage til Miljøstyrelsen over jagt i området og en timetæller har 

observeret skydeskjul.  

DN har rejst sag om fredning af området.  

 

I Vandsynsrådet har grødeskæring været diskuteret. Landbrugsinteresser går kun på 

så stor afvanding som muligt. Hedeselskabet har udført en alt for voldsom 

grødeskæring. 

 

Planer om en naturlegeplads og et madpakkehus ved Brorfelde er stødt på klager 

fra både DN og naboer. Sagen ligger i Planankenævnet. 

 

Der er stadig bestræbelser på at få etableret aktivitetshus (Naturrum) og muligheder 

for sejlads på Skarresø ved Jyderup Camping. 
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Sorø (LS): 

Grønt Forum i Sorø Komm. består af mange naturinteresserede foreninger, men har 

ikke deltagere fra politisk hold. GF mødes en gang årligt med Miljø og Teknik i 

Sorø Komm. 

Det er tanken at gøre kommunen mere grøn, og f.eks. arbejdes der med et 

rewildingprojekt ved Kongskilde (v. Tystrup).  

4. Omø Syd havmølleparken – hvad gør DOF? (HUSM) 

 

Den langvarige sag om den planlagte etablering af en kystnær havvindmøllepark ved 

Omø Stålgrunde blev resumeret. Der var forslag om at få sagen indbragt for EU og 

forskellige tiltag med inddragelse af politikere blev vendt. 

Det blev besluttet at NPU i DOF VSJ udarbejder et notat om sagen, som DOF’s 

formand evt. kan referere til ved et kommende møde med miljøministeren. Desuden 

kan notatet udsendes til diverse net- og trykte medier, f.eks. Altinget, Weekendavisen, 

Information, Politikken, o.a. 

Samtidig arbejdes der på sammen med DJ at få forsøgt at udvide Natura 2000 område 

162 (her indeholdt fuglebeskyttelsesområderne F95 og F96) til at omfatte det sårbare 

havområde.  

5. Stigsnæs – marin forurening af farvandet ud for Stigsnæs (HUSM) 

 

Fra MST er følgende meddelt d. 30-jul-2020: ”Miljøstyrelsen meddeler hermed Inter 

Terminals SGOT en 5-årig tilladelse til klapning af i alt 30.000 m3 

oprensningsmateriale fra Stigsnæs GOT Pier og SOT Pier, beliggende i vandområde 

206”. 

Det drejer sig især om at der bl.a. er tungmetaller i det materiale, der er givet tilladelse 

til at dumpe (”klappe”) i vandområdet udfor Stigsnæs. I denne sag vil DOF ikke anke 

afgørelsen, men DN vil tage sagen. 

 

En anden sag fra Stigsnæs drejer sig om at firmaet RSG har et kæmpe rensningsanlæg 

ved Stigsnæs, der hver år modtager store mængder spildevand fra den norske 

olieindustri, blander dette med rent grundvand (i 2019 var dette forbrug 622.000 m3 ),  

hvorefter det renses (= fortyndes) og udledes i Agersø Sund. Der berettes om 

omfattende forurening og fiskedød i farvandene. For nylig bragte Weekendavisen en 

reportage om sagen og det må forventes at der fra politisk hold langt om længe 

reageres. 

På den sydlige del af Agersø er bestanden af Ederfugl på få år skrumpet ind fra 600 par 

til ca. 100 par i år og ingen unger er observeret i 2020. Det er meget sandsynligt at det 

er mangel på føde i vandområderne, der er årsagen til den mislykkede ynglesæson.    

6. Resultater fra storkasse-projektet i Slagelse kommune 2020 (HUSM) 

 

I 2019 blev 100 redekasser til ugler, falke og skalleslugere hængt op rundt om i 

kommunen. Der henvendte sig ca. 200 borgere for at få ophængt en kasse.  

I 2020 er 21 (40%) af 52 kasser blevet beboet. Det er 15 af Tårnfalk, 5 af Natugle og 1 

af Allike. Der mangler desværre optegnelser over hvor de resterende 48 kasser er opsat 

(hos private borgere), men det er sandsynligt at der i alt har været en belægning på 

omkring 50%. 

7. Natura 2000 Basisanalyser (MJ) 

 

Fra Danmarks Jægerforbund (DJ) er vi for nylig blevet gjort opmærksom på at DOF 

har mulighed for at kommentere på Natura 2000 Basisanalyserne 2022-2027 udsendt 



DOF VSJ/07-sep-2020/MJ 

 

Side 4 af 4 

 

fra Miljøstyrelsen (MST) i foråret 2020. 

Der er sat en deadline for kommentering til 16-sep-2020, men det er fra MST oplyst at 

vi godt kan få lidt mere tid. Der er tilsyneladende gået lidt koks (eller Corona) i 

kommunikationen om sagen. Så det er blevet lidt en hasteting.  

 

Det som opgaven går ud på, set med DOF øjne, og som bekræftet af MST: 

- er udpegningsgrundlaget korrekt? 

- er de anførte habitater og fuglearter (og evt. rødliste arter) korrekte? 

- er der negative påvirkninger/trusler i områderne – færdsel – turister – rekreative 

aktiviteter, m.m.? 

Dvs. er der fejl eller mangler i materialet? 

 

MST oplyser til orientering: 

 

Basisanalyser 2022-2027 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en basisanalyse for perioden 2022-2027 for hvert af de 

257 Natura 2000-områder. I basisanalysen beskrives data indsamlet i det enkelte 

område, og tilstanden samt de foreløbige trusler vurderes. Basisanalyserne er første 

trin i planlægningen og danner grundlaget for dialog om de kommende planer og for 

udarbejdelse af planforslag. 

 

Basisanalyserne danner grundlag for fremtidige handleplaner, som kommunerne skal 

udarbejde i 2021. 

 

På mødet aftalte vi at fordele kommentering på de relevante Basisanalyser som flg.: 

 

Omr. 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig (MJ m.fl.) 

Omr. 154 Sejrø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (NDP) 

Omr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (JB/JR) 

Omr. 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken (JB/JR) 

Omr. 164 Hov Vig (MJ m.fl.) 

Omr. 166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord (JB) 

Omr. 262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov (MJ m.fl.) 

Omr. 160 Nordlige del af Sorø Sønderskov (LS) 

Omr. 162 Skælskør Fjord og kysten mellem Agersø og Glænø (HUSM) 

Omr. 116 Centrale Storebælt og Vresen (HUSM) 

 

Kommentarer sendes til MJ senest 16-sep-2020, hvorefter de sammenskrives og 

sendes til MST 

8. Aftalte aktioner  

- Udarbejdelse af notat vedr. den planlagte havvindmøllepark ved Omø Stålgrunde. 

(MJ/HUSM) 

Deadline 14-sep-2020 

 

- Kommentering af Natura 2000 Basisanalyserne 2022-2027 i.h.t. listen under pkt. 7 

Deadline 16-sep-2020 

9. Evt. 

Intet at bemærke 

10. Næste møde 

Ikke aftalt. Medio nov-2020 er sandsynligt. 

 

Mødet sluttede 21:20 


