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Referat af møde i Naturpolitisk Udvalg 07-sep-2022 kl. 18:00 – 20:00 

Sted: Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, 4180 Sorø 
Deltagere: Inger Nielsen (IN), Jette Reeh (JR), Jette Hallig (JH), Lene Smith (LS), Lasse Braae 
(LB), Hans Ulrik Skotte Møller (HUSM), Allan Nielsen (AN), Jens Christian Frederiksen (JCF), 
Morten Jensen (MJ) 

 
Dagsorden: 

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

2. Evt. opfølgninger fra sidste møde (06-apr-2022) 
 
- Der er indgivet 4 høringssvar vedr. Natura 2000 områder (N154, N157, N162 og N116) til 
høringen "Forslag til Natura 2000- planer 2022-27". 
 
- Der er indgivet et høringssvar til ” Høring af forslag til vandområdeplaner 2021-2027 (VP3) 
med udkast til tilhørende bekendtgørelser og miljørapport” som tillæg til klage over 
”Tilladelse til indvinding af overfladevand” vedr. vandindvindingen i Tissø. 
 

3. Bordet rundt med sager siden sidst – afsluttede eller verserende 
 
Odsherred (LB):  
- Energiselskabet Andel har søgt om tilladelse til at indlede forundersøgelser til opførelse af 
en stor havvindmøllepark i Kattegat ud for Klint. Der er stærkt debat i lokalområdet om 
planerne og der er indkaldt til info- og borgermøder om projektet.  
 
- Som en del af Folkemødet i Odsherred d. 10-sep-2022 afholdes en Naturfestival 
arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. DOF VSJ (v. MJ & LB) 
deltager med en stand.  
 
Holbæk (AN):  
- Lodsejere på Orø har protesteret mod kommunens planer om at anlægge en sti ved et 
fredet område. AN har indtryk af, at det mere drejer sig om, at stien kommer til at løbe tæt 
forbi lodsejernes huse, end et hensyn til fuglene i området, selvom en rastende havørn er 
inddraget som argument mod planerne. 
 
- Holbæk Kommune har givet tilladelse til opførelse af en ”boardwalk” gennem en ellesump 
ved Skarresø udfor den tidligere Campingplads. Det vurderes, at anlægget ikke har den 
store betydning for fuglelivet. Derimod kan det tjene til bedre naturoplevelser. 
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- Det forventes at der snart kommer planer om større solcelle- og vindmølleanlæg i Holbæk 
Kommune.  
 
Kalundborg (JR):  
- Klagesagen over opførelsen af ”trætophytter” ved Snevris/Saltbækvig blev vundet af DOF 
VSJ. Klagegebyret er således blevet tilbagebetalt. 
 
- Vandområdeplanerne: I VP1 og VP2 er der gennemført 1 projekt (fjernelse af en spærring 
i Bregninge Å), de resterende projekter udskydes (2024). Forslag til VP3 er pt. i høring; den 
omfatter 18 vandløb samt Skarresø.  
 
- Kattrup Vildnis: Projektet blev kort drøftet på sidste møde i det grønne dialogforum. Et 
medlem af rådet udtrykte bekymring for, at manglende afgræsning af kvæg vil føre til og 
allerede har medført tab af engfugle bestanden. Afgræsningen fra fx hjorte er ikke så lav 
som fra kvæg. 
Desuden går Øvre Halleby Å gennem området, og der spærres her i et vist omfang for 
sejlads, hvilket medfører kritik fra Tissø roklub og kajakfolket herfra. 
Kattrup Vildnis projektet vil blive et egentligt dagsordenspunkt på et kommende møde i det 
grønne dialogforum 
 
- Naturpark Åmosen har tidligere ønsket kano- og kajakpladser i Åmosen/Tissø, men der er 
ikke sket mere i den sag. 
 
- Tissø sagen (klage over tilladelse til forøget vandindvinding) ligger stille, men Kalundborg 
Forsyning har indkaldt de grønne organisationer og industrien til møde om vand og 
vandressourcer d. 23-sep-2022. 
 
- Der er lavet udkast til en plejeplan for Eskebjerg Vesterlyng og JR har indgivet 
høringssvar til planen på vegne af en Grundejerforening. JR mener ikke plejeplanen lever 
op til ”Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn”, samt at den er upræcis mht. 
tidsterminer og plejetiltag. JR rundsender materialet om planen og sit høringssvar til NPU 
mhp. at få input til evt. klage på DOF’s vegne. JR ønsker svar senest 16-sep-2022.  
 
Ringsted (IN): 
- ingen verserende sager. Der er indkaldt til §17.4 udvalgsmøde i september. Brugerrådene 
for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø er kommet i gang. 
Friluftrådet har inviteret til ekskursion – inspirationstur - til naturparker i Tyskland og 
Holland. 
 
Sorø (LS): 
- Grønt Forum er kun lige kommet i gang (møde 08-sep-2022). Projektet med rewilding ved 
Kongskilde og Suserup løber videre.  
Kongskilde Naturcenter afholder et større arrangement d. 11-sep-2022 i forbindelse med 
Naturens Dag og centrets 40-års jubilæum. 
 
Slagelse (HUSM): 
- Lejsø og Lej Odde: Det har været et meget positivt år for fuglene i området. Der er 
genetableret 2 øer – en hegnet/rævesikret, den anden ikke – og der har ynglet 86-87 par 
Klyder, 18-20 par Dværgterner, 20 par Stor Præstekrave, 12 par Fjordterne, 4-5 par Stor 
Kobbersneppe samt Rødben. Faktisk har der været flest ynglefugle på den ikke-hegnede ø,  
men ynglesuccessen var stor på begge øer. Tællingerne er foretaget af Ulf Berthelsen og 
Villy Jensen. Ejeren foretager regulering af Ræve og Krager. 
 



Side 3/4 
 

Det udvidede adgangsforbud er blevet overholdt. En rapport fra området er på trapperne. 
 
- Der har været tælling af Ederfugle rundt om Agersø. Der blev talt 625 hunner, men kun 25 
ællinger! En del hunner er dog nok ikke-ynglende ungfugle. Det er foruroligende og 
lignende tilbagegang i bestandene meldes også fra andre lokaliteter. Det er observeret at 
blåmuslingerne stort set er forsvundet fra området. Tilbage er kun rurer.  
Men om manglende fødegrundlag er hele forklaringen på artens tilbagegang og manglende 
ynglesucces, vides ikke. 
 
- RGS Nordic anlægget ved Stigsnæs: Slagelse Kommune vil ikke tage konkret stilling til en 
ellers fornyet Miljøgodkendelse til udledning af spildevand fra anlægget. Sagen er sendt 
videre til udtalelse i Miljøstyrelsen. Der kan læses om problematikken på Facebook (1) Stop 
forureningen af Agersøsund NU | Facebook 

 
- Fugleinfluenza: Et stort antal Splitterner er fundet døde på Sprogø og det har vist sig, at 
fugleinfluenza formentlig er hovedårsagen til fugledøden, ikke kun blandt Splitterner, men 
blandt flere arter af kolonirugende vandfugle, samt også andre arter. Sygdommen har vist 
sig som et stort problem på den nordlige halvkugle,   
 
- Alminderenden: På anmodning fra et DOF-medlem har DOF Slagelse fået stoppet/udsat 
et anlægsarbejde i §3 området Alminderenden (v. Kelstrup Strand). Arbejdet er blevet 
udsat til efter fuglenes yngletid, bl.a. af hensyn til Nattergal og Græshoppesanger. 
 
- Kystsikring ved Kobæk Strand: Et projekt med dige ved Kobæk Strand er under 
udarbejdelse. Det vurderes at hverken Kobæk Sø eller Stakadeøen ud for kysten vil blive 
påvirket.   
 
- Skælskør Fjord: Et kystbeskyttelsesprojekt ved Skælskør Fjord er pt. sat på pause. Der 
har været tale om opførelse af en sluse eller spunsvæg mellem yder- og inderfjord. 
Området er et Natura 2000 område. 
 
- Tude Å: Intet nyt. De sidste tekniske anlægsfaser forventes afsluttet 2023. 
 
- Stigsnæs: Slagelse Kommune drømmer om at gøre de 80 ha jord bag Stigsnæs-værket til 
industriområde og har igen sat grunden til salg. Der er, modsat disse planer, god mulighed 
for et at få et naturområde, med vegetation og bagland for de mange rastende trækfugle.   
 
- Dobbeltkysten ved Glænø har været hårdt plaget af predation af ræv. Der har stort set 
ikke været nogen ynglesucces siden 2015. 
 
- Første møde i Vandsynsrådet, Slagelse Kommune er afholdt (JH). I Forsyningen 
arbejdes der med en indsatsplan til grundvandsbeskyttelse af drikkevandsforsyningen. 
 

4. NPU poster m.m. 
- Gyrstinge Sø brugerråd. Der blev budt velkommen til Jens Christian Frederiksen, som ny 
repræsentant for DOF Vestsjælland i Brugerrådet for Gyrstinge Sø. JCF afløser Niels Poul 
Dreyer, som hermed takkes for sit arbejde for DOF i brugerrådet.  
 
- Skovbrugerråd. Naturstyrelsen har 17-aug-2022 udsendt nye retningslinjer for 
Naturstyrelsens brugerråd. Der oprettes nu kun ét brugerråd for hver af Naturstyrelsens 
lokale enheder. Der er fast repræsentation til 5 organisationer, heriblandt DOF, og DOF 
Vestsjælland vurderes at skulle repræsentere DOF i brugerrådet i Naturstyrelsen 

https://www.facebook.com/groups/257156949130805
https://www.facebook.com/groups/257156949130805
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Midtsjælland. Den hidtidige repræsentant i brugerrådet Midtsjælland Nord – Lasse Braae – 
forventes at kunne fortsætte.   
 
- Den hidtidige repræsentant for DOF Vestsjælland i Naturparkråd Åmosen, Jens Boesen, 
Kalundborg, har trukket sig ud af rådet pga. sygdom, og Bestyrelsen for DOF VSJ har 
besluttet at Lene Smith, Sorø, indtræder i Naturparkråd Åmosen. 
 
- Efter henvendelse fra DOF’s Projekt Ørn har DOF VSJ’s bestyrelse bedt Lene Smith om 
at varetage opgaven som lokalkoordinator og samle resultater og redeforhold til projektet 
vedr. den lokal ørnebestand i Vestsjælland. 
 

5. Evt. 
- Via Naturforum i Slagelse er der mulighed for at søge om økonomisk tilskud på op til 
100.000 kr. til naturprojekter. Fx kunne der tænkes søgt etableret en platform til fodring af 
rovfugle (fx med trafikdræbte dyr – se eksemplet fra Faxe: Servering for ådselædere: 
Trafikdræbte dyr kommer rovfugle og natur til gode i Faxe - Dansk Ornitologisk Forening (dof.dk) ). 
Ansøgningsfristen er dog lige oppe over – 15. sep-2022. 
 

6. Næste møder 
- d. 29-nov-2022, kl. 17:30 – 20:15, på Værkerne i Sorø. 
- d. 22-mar-2023, kl. 17:30 – 20:15, på Værkerne i Sorø. 

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2082
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2082

