
Referat fra Naturpolitisk udvalgsmøde den 14. nov. 2019 

Hos Allan Nielsen, Godthåbsvej 81, 4300 Holbæk. 

Tilstede: Lasse Braae, Jette Reeh, Allan Nielsen, Peter Torp, Jens Boesen, Inger Nielsen 

Afbud: Lene Schmidt, Hans Ulrik Skotte Møller, Niels Poul Dreyer, Jette Hallig. 

 

Dagsorden: Valg af dirigent: Lasse Braae 

                      Referent: Inger Nielsen 

• Revidering af Natura 2000 udpegningsgrundlag ved Lasse.  

Der har været en del maildebat omkring kriterierne, og forståelsen/ tolkningen af disse, kriterierne blev 

debatteret på baggrund af de indkomne oplysninger. Høringsfristen er ændret til 27. nov. 

Aktuelle områder, som hører ind under: Isefjorden, Åmosen, Saltbækvig, Tissø, Odsherred, Kalundborg, 

Slagelse, Sejerø Er et kommunerepræsentant- anliggende. Lasse er tovholder. 

• Salg af det nye område ved Tempelkrogen, (Nord); Allan Nielsen 

Området er kommunalt ejet. Landbrugsstyrelsen vil sælge området. Der er talt med Direktør for FWF 

(Fugleværnsfonden), der dog ikke har økonomi til opkøb. 

Der blev drøftet hvad det kan være muligt at udføre for at gavne sagen: Brug af Vandrammedirektiv; 

Rødlistede fuglearter ved brug af opfølgning på indtastninger i DOFbasen. Tinglysning af sti. 

Der er bekymring i forhold til jægeropkøb af området, og man kan ikke tinglyse imod jagt. 

Kontakt til Knud Flensted om evt. udformning, indhold i brev til kommunen. 

Allan tager kontakt til Kommune, samt DN lokalt, muligvis andre lokale foreninger. Der må aktiv aktion i 

forhold til at bevare området som fuglelokalitet. 

• Indstilling af DOF rep. For Tude Å 

Hans Ulrik tilbyder sig og bestyrelsen indstiller. 

• Indstilling af repr. til de nye vandråd 

Jette Reeh indstilles, Lasse suppleant; I Ringsted har Grønt Råd valgt at deltage i nogle ekstra møder, for at 

bistå omkring vandplanerne. 

• Hvad sker der naturpolitisk i kommunerne 

Kalundborg: Jette Reeh; Tissø Forum Der er afholdt en møderække med slut konklusion at vandstanden i 

Tissø hæves, der kommer mekanisk stemmeværk. Fugleøerne vil blive oversvømmet. 

Jette har dialog med forsyningen og Natur og miljøafdelingen med henblik på udformning af fugleøerne, 

som må hæves, samt behov for påkrævet rydning af vegetation. 

Vrøj: Det store maskineri har været i aktion, genetablering m.v. er udført. Gyvel ønskes fjernet. Der søges 

midler til dette, deadline for ansøgning: 15. nov. 



Havørnereden i Skarresø. Der er til stadighed pres fra borgere i Holbæk om udvidelse af sejlads, trussel i 

forhold til havørnene. Problem med fastholdelse af eksisterende beskyttelseslinje. 

Udvidelse af antal bådpladser på Gisseløre. Emnet debatteret, med resultat, at der ikke umiddelbart er 

grundlag til bekymring, besigtigelse af området bliver afholdt i januar, man påtænker at afholde fugleture 

til stedet. 

Slagelse: Afbud fra Hans Ulrik Skotte Møller; men der følges op på forslaget fra seneste møde: At få Olaf 

Christiani (Naturstyrelsen, Odsherred) til at holde foredrag om de forskellige genskabte store søer og 

vådområder i Vestsjælland set ud fra betydning for fuglelivet; idet vi blev enige om, at det var et oplagt 

emne til kommende fællesmøde med Storstrøm. 

Sorø: Afbud fra Lene Schmidt. 

Odsherred: Lasse Braae; Der har været afholdt 2 workshops om natur i sommerhusområder. På den ene 

deltog 8 i arbejdsgruppen, der handlede om fugle, (registreringer) Status, artsantal.  

En sag med en ulovlig vildtremise indenfor en beskyttelseslinje, er blevet politisk behandlet, og der er var 

flertal for dispensering – selvom administrationen anbefalede et afslag. 

 Holbæk: Allan Nielsen Ved Brorfelde arbejdes der på at etablere et Madpakkehus til børn og unge, samt 4 

sheltere. Det handler om et fredet område, ikke noget med fugl i, men et græsningsfold med lidt kultur.  

Klatrepark ved Jyderup Skarresø Campingplads. 

Ringsted: Inger Nielsen; Brugerrådsmødet Haraldsted sø, referat vedlagt, ingen umiddelbar debat. 

Kort beretning om tidl. Fremlagt emne ifm. Klimatilpasningsprojekt og samtidig Ådals planen, med 

faunapassageændring ved Høm Mølle samt Englerup Mølle, slusedæmningen begge steder er planlagt 

nedlæggelse, med fremtidig flad faunapassage som følge. 

Ringsted Kommune har afsat midler i perioden 2020 til 2024 til etablering af en Naturpark i naturområdet 

nord for Ringsted. Der etableres et Pilotnaturparkråd. Der tages udgangspunkt i Friluftrådets hjemmeside: 

At få en Naturpark, samt desuden referatet fra Brugerrådet med Landsbyklyngens udkast til en Naturpark 

Søskovlandet. 

Orientering fra andre repræsentationer- kort… 

Naturparkrådet v. Jens Boesen; få møder, arkitekttegnede ruter på eksisterende stier, skitseforslag ifm. 

Isfugl ved Madesø, Landskabsikon? Oplægsmulighed for kano, udtænkning af (   ?  ), har glemt hvad det 

handlede om! 

Samarbejde med Storstrøm  

Husk de to temadage på Avnø, hhv. lørdag 30.11 kl. 1000 – 1600 med tema ”Hvordan kan lokalafdelingerne 

give de sjældne arter et løft…. v/ H Wejdling og lørdag den 18. januar 2020, temadag omkring gæs. De 

enkelte sørger selv for tilmelding til Charlotte Stawitzki ( dækning af transportudgifter er godkendt af 

bestyrelsen) 

Friluftsrådet: Introduktion til den nye overordnede fremtidige kredsstruktur, som er søsat i nogle af 

kredsene på nuværende tidspunkt, lidt kompliceret at få fuldstændig overblik over hvad det konkret 

indebærer. 



Kommende møder 

Første møde i 2020 afholdes den 17. februar i Odsherred. Indkaldelse af ny tovholder(efter 

generalforsamlingen) 

 


