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Referat fra møde i Naturpolitisk Udvalg DOF VSJ d. 06-apr-2022  

Sted: Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, 4180 Sorø 
 
Deltagere: Inger Nielsen (IN), Jette Hallig (JH), Lene Smith (LS), Allan Nielsen (AN), Niels Poul Dreyer (NPD), Morten 
Jensen (MJ) 
Afbud: Jette Reeh (JR), Lasse Braae (LB), Hans Ulrik Skotte Møller (HUSM), Jens Boesen (JB). 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: LS 
Referent: MJ 
 

2. Evt. opfølgninger fra sidste møde (alle) 
I.a.b. 
 

3. Medlemmer i NPU 
Repræsentant for Friluftsrådet Nordvestsjælland, Knud Nielsen ønsker at udtræde af NPU. 
Det blev vedtaget at spørge (MJ) Peter Løn Sørensen om han vil deltage i NPU, evt. ad 
hoc, som ny repræsentant for Friluftsrådet Nordvestsjælland. 
 

4. Bordet rundt med sager siden sidst – afsluttede eller verserende 
- Odsherred (LB): LB fraværende. I.a.b. 
 
- Holbæk (AN): Det berettes at flere lodsejere i kommunen er blevet kontaktet m.h.p. at 
tage imod jordfyld på deres lavtliggende arealer. 
Fredningssagen vedr. Tempelkrog afventer stadig afgørelse. En ansøgning fra lodsejerne 
om tilladelse til opsætning af faste skydeskjul er blevet afvist af Kystdirektoratet.  
 
- Kalundborg (JR): JR fraværende. I.a.b. 
 
- Ringsted (IN): Pilotprojekt Naturpark Ringsted har haft §17 udvalgsmøde ved Alindelille. 
Der foregår pilotarbejde og lodsejerhøringer og der arbejdes ihærdigt på at putte så meget 
natur ind i projektet som muligt. 
Arbejdet i Grønt Råd er ikke kommet i gang – måske i maj?  
 
- Sorø (LS): Heller ikke i Sorø er Grønt Forum kommet rigtig i gang. Der tales en del om 
anlæg af nye solcelleparker. Ved Kongskilde omkring Tamosen, på Naturstyrelsens 
arealer, er der gang i et rewildingprojekt med Galloway kvæg og Exmoor heste. Det tegner 
til et godt projekt. 
 
- Slagelse (HUSM/JH): Ved Slagelse Nordskov er der igangsat adskillige tiltag. Der har 
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været afholdt møde mellem frivillige, Naturstyrelse, DOF, kommunen og en dygtig 
naturvejleder. Genslyngning af Gudum Å, opkøb af arealer og anlægning af motionsstier og 
cykelstier er nogen af de aktiviteter der arbejdes med for at få etableret et rekreativt 
naturområde.  
 
Andre sager (alle):  
- Kattrup Vildnis (LS): Fuglegruppen har som start på at fastlægge baseline udført 
fugletælling i april (primært rovfugle) og der fortsættes i maj. Desuden planlægges med 
punkttællinger, nattællinger og agerfugletællinger.  
Styregruppen arbejder med materiale til myndighedsgodkendelser. En udtalelse vedr. 
DOF’s overordnede syn og forventninger til projektet indgår i det materiale Kattrup Gods 
indhenter. 
 

5. Vurdering af Natura 2000 planerne 
Kommende opgave – deadline 20-maj-2022.  
Der vil blive givet nærmere besked (fra MJ/Knud Flensted) om hvordan denne opgave skal 
gribes an. Det drejer sig om følgende Natura 2000/Fuglebeskyttelsesområder: 

Område Kommune 
 

N153/F102   Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig Odsherred 

N154/F94 & 
F99   

Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og 
Bollinge Bakke  

Odsherred/Kalundborg 

N156/F117   Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å  Kalundborg/Sorø 

N157/F100 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Kalundborg 

N164/F97 Hov Vig Odsherred 

N163/F93  Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds 
Mose og Porsmose 

Sorø 

N162/F95 & 
F96 

Skælskør Fjord og kysten mellem Agersø og 
Glænø 

Slagelse 

N116/F98 Centrale Storebælt og Vresen  Slagelse 

6. Vandrådsarbejdet 2019-2020 og ”Offentlig høring om vandområdeplanerne for 2021-
2027 (VP3)” 
Der er fra Miljøministeriet udsendt høringsmateriale vedr. Vandområdeplanerne for 
perioden 2021-2027. Høringsfristen er sat til d. 22. juni 2022.  
Både i Ringsted og i Slagelse kommuner betragtes vandområdeplanerne som iværksatte 
og fungerende.  
I de øvrige kommuner bedes kommunerepræsentanterne forholde sig til planerne fra 
høringsmaterialet. Der samles op på sagen ved næste NPU møde. 
 

7. Evt. 
I.a.b 
 

8. Næste møder 
 
- Lørdag d. 11. juni kl. 09:00 -12:00 på Værkerne. Evt. kombineret med fugletur. 
- Onsdag d. 7. september kl. 17:30 – 20:15 på Værkerne. 


