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Referat af møde i Naturpolitisk Udvalg d. 16-jun-2021  

Hos Lene Smith, Vedelsgade 11, 4180 Sorø 
 
Deltagere: Jette Reeh (JR), Jette Hallig (JH), Lene Smith (LS), Lasse Braae (LB), Hans Ulrik 
Skotte Møller (HUSM), Allan Nielsen (AN), Niels Poul Dreyer (NPD), Morten Jensen (MJ) 
 
Afbud: Inger Nielsen (IN), Knud Nielsen (KN), Jens Boesen (JB) 

Dagsorden: 

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

2. Ny tovholder i NPU 
Da den nuværende tovholder, MJ, har fået hvervet som formand for lokalafdelingen, vil det 
være optimalt med en ny tovholder. Der var imidlertid ingen der meldte sig, så MJ 
fortsætter indtil videre! 
 

3. Bordet rundt med sager siden sidst – afsluttede eller verserende 

Odsherred (LB): 
En lodsejer fra det reetablerede vådområde på Kelstrup Enge syd for Vig har rettet 
henvendelse til Grønt Råd vedr. – efter hans mening – et meget stort jagttryk på andre dele 
af området. Medmindre der foregår ulovlig jagt, er det svært at gøre noget ved. Jagtretten 
burde have været reguleret efter reetableringen og inden lodsejerne overtog områderne. 
 
For første gang i lang tid er det lykkedes at afholde et fysisk møde i Grønt Råd Odsherred. 
 
Holbæk (AN): 
På området benævnt ”Fælleden” i udkanten af Holbæk har kommunen iværksat en 
plejeplan, som omfatter rydninger af træer og krat og indhegning mhp. at indføre 
græsædere (køer/heste). Det har affødt voldsomme protester fra de borgere der hidtil frit 
har brugt området rekreativt. Især hundeluftere har protesteret. For at imødekomme 
protesterne har DOF/AN foreslået at et mindre område – en tidligere frugtplantage - kunne 
udtages til ”hundeskov”. Dette har DN Holbæk dog protesteret imod. Sagen er ikke afklaret.  
 
Ved Maglesø har der ikke været iværksat en egentlig plejeplan. Der er bl.a. ulovlig juletræs-
produktion på noget af området. Ejeren af denne har dog indvilget i at afvikle juletræerne 
indenfor 2 år. Samtidig har kommunen besluttet at genoprette stien rundt om søen. 
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Fredningen af Tempelkrog området (benævnt Tempelkrog Nor(d)) er sat i bero. Efter 
henvendelse fra jagtkonsortiet i området, hvor der er rejst tvivl om sagen kan skabe 
præcedens (ang. erstatning) i sager om udtagning af lavbundsjorde, har kommunen trukket 
sit tilsagn om fredning tilbage. Kun Enhedslisten og DN støtter forsat fredningen. 
 
Kalundborg (JR): 
En sag om udvidelse af vandindvindingstilladelsen fra Tissø og Halleby Å systemet har 
medført protester fra både DN, DOF og Sportsfiskerforbundet. Kalundborg kommune har 
længe tilladt indvinding af store mængder overfladevand til brug (primært kølevand) for de 
store industrier i kommunen.  
Denne vandindvinding er der nu søgt om at få øget markant, med store konsekvenser for 
naturen i Tissø og Nedre Halleby Å, m.v. Hele å-systemet er Natura 2000 område og er 
meget følsomt for ændringer i vandgennemstrømning og vandstandsændringer. 
Protesterne fra de tre organisationer er både bragt frem i medierne og fremført på politisk 
hold til Kalundborg kommune og Miljøministeriet.     
 
En sag fra Gørlev Skole hvor en tag-renovering ville ødelægge svalereder har medført en 
skriftlig henvendelse til forvaltningen om at svaler + reder, æg og unger, er fredede (med 
henvisning til jagtloven) og arbejdet er derefter standset. 
 
Ringsted (IN): 
Pr. mail meddelte IN at der ikke er akutte naturopgaver. IN har ønsket at naturen i Torpet 
Mose forbedres og dette er noteret hos kommunen. Desuden arbejdes der med planer om 
en Naturpark ved Ringsted. Et arbejde IN indgår i.  
 
Sorø (LS): 
Grønt Forum i Sorø har ikke fungeret hensigtsmæssigt. Sorø kommune har derfor nu 
besluttet at være mere fremadtænkende og få sat initiativer i gang for mere en mere grøn 
og ”vild” kommune. Et område ved Kongskilde/Tystrup er udlagt med græsning, som et 
eksempel på nye tiltag. 
 
Slagelse (HUSM): 
Projektet med Tude Å’s genopretning er næsten færdigt. Sportsfiskerforbundet har været 
meget aktive i sagen. Til gengæld har nogle landmænd senest protesteret over en lille 
vandstandstigning. (JH bem.: En trampesti er lukket og der er opsat hegn der vanskeliggør 
ture ved åen). 
 
Ved Lejsø/Lej Odde er der opnået konsensus om at udvide færdelsforbudet og der er opsat 
nye skilte herom. Dog ses stadig overtrædelser, især fra sportsfiskere. Kystdirektoratet har 
givet tilladelse til at der reetableres to fugleøer. Predation fra ræve er stadig et problem i 
området. I år er der færre ynglende klyder og terner, men det er generelt et dårligt fugleår. 
 
Planerne om et stort motorsportsanlæg ved Stigsnæs er taget af bordet. Det 80 ha store 
område er ejet af kommunen og spørgsmålet er nu hvad området skal bruges til. Der er 
ingen tvivl om at kommunen godt kunne tænke sig et industriområde, såfremt planerne om 
havvindmølleparken ved Omø Syd bliver til noget. 
 
Agersø Sund er stærkt plaget af forurening. Selvom udledningen fra RDS-anlægget 
(udledning af oprenset spildevand fra norske olieboreplatforme) er stoppet er den 
økologiske tilstand dårlig. Eksempelvis er de ynglende ederfugles reproduktion betydeligt 
nedsat. 
 
Den meget omtalte PFOS forurening ved Brandskolen i Korsør menes ikke at have nogen 



p 3/4 
 

fuglemæssig betydning. 
 
I storkasse-projektet har der ikke været nogen initiativer. Der meldes om små kuld af 
tårnfalk ifm. ringmærkningen. 
 
Omø Syd – havvindmøllepark-sagen kører stadig. Efter området er udpeget som et af 6 
nye fuglebeskyttelsesområder, har energiselskabet European Energy (EE) kørt en intens 
lobby kampagne for at få placeret deres havvindmøller i området. Medier og politikere en 
blevet overdænget med misinformation om mulig sameksistens mellem havfugle og 
vindmøller. Der fokuseres kun på ederfugle – fløjsand, rødstrubet lom, gråstrubet 
lappedykker, sortand o.a. er helt ude af deres argumentationer og kollisionsrisikoen for de 
millioner af trækfugle er der ligeledes tavshed omkring. 
Seneste initiativ er at EE har inviteret EU parlamentarikeren, vice-formand i EU’s 
klimaudvalg, Morten Helweg Petersen, på en sightseeingtur ved Stigsnæs og Sprogø. Der 
er mange, mange penge på spil for selskabet – så må naturen vige igen, mener de.  
 
JH komm.: Vedr. Slagelse Nordskov er der nedsat et brugerråd for skoven. Der er planer 
om fugletårn og foruden skovrejsning, skal også andre projekter skabe rekreative områder i 
den nyetablerede, bynære skov.      
 
Andre sager (alle):  
Kattrup Gods: LS berettede om planer fra Kattrup Gods, hvor ejerne vil etablere et 900 ha 
stort naturområde – ”Kattrup Vilsnis” (link efterfølgende indsat https://www.kattrupvildnis.dk/ 
) hvor der efter planerne skal gå store græsædere af forskellig art.  
Godset har bedt DOF, gennem formandskabet, om at få kortlagt fuglefaunaen i området. Til 
dette arbejde er LS blevet bedt om at etablere en faglig gruppe, som er kommet til at bestå 
af Sten Asbirk, Rune Tjørnløv og Jan Kiel, samt LS. Gruppens arbejde er faunistisk og 
gruppen er sammensat ud fra en faglig vurdering, som ikke involverer DOF VSJ’s 
bestyrelse eller NPU.  
Fra Kattrup Gods er der desuden blevet anmodet om at en fra denne gruppe indgår i en 
følgegruppe, og i det arbejde deltager Jan Kiel. På et bestyrelsesmøde i DOF VSJ d. 14-
jun-2021 blev følgegruppen diskuteret, hvorefter Jan Kiel overlod sin plads til JR ud fra et 
naturpolitisk aspekt. Det er efterfølgende blevet afklaret, at dette aspekt ikke varetages af 
Jan Kiel, hvorfor denne alligevel fortsætter som medlem af følgegruppen. 
Naturpolitiske aspekter i projektet vil blive varetaget af DOF VSJ’s kommunerepræsentant i 
Kalundborg, som ligeledes vil blive holdt løbende orienteret om gruppens arbejde, således 
som også aftalt på et bestyrelsesmøde i DOF VSJ d. 08-apr-2021.  
 

4. Rewilding og hytter på Birkendegaard (JR) 

Udvalget havde på forhånd fået tilsendt materiale om planer for naturgenoprettelse og 
opførelse af et antal luksushytter ved Birkendegaard på arealer indenfor Natura 2000 
område nr. 154 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 99 ved Saltbækvig.  
Naturgenopretningen tænkes at omfatte ca. 200 ha af godsets areal. Denne del ser DOF 
positivt på, men projektbeskrivelsen er dog endnu ikke færdig.  
Derimod er vi forbeholdne overfor placering af hytter i området. Kalundborg kommune har 
angiveligt godkendt at der kan arbejdes videre med projektet. Der er modtaget (og 
rundsendt) kort med placeringen af foreløbig 3 hytter (to forskellige forslag til placering i 
samme område) men begge indenfor fuglebeskyttelsesområdet, hvor øget færdsel og 
menneskelig aktivitet have betydelig indflydelse på fuglelivet. Området er i det sydøstlige 
hjørne af Saltbækvig, op til områder med eng og rørskov. 
 
Fra Natura 2000 beskrivelsen fremgår: ”Saltbæk Vig er fredet med det formål at beskytte 

https://www.kattrupvildnis.dk/
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fuglelivet og områdets botaniske værdier. Endvidere skal området sikre beskyttelse af 
forekomster rastende grågæs og sædgæs i og ved Saltbæk Vig. Området er ligeledes 
specielt udpeget for at beskytte en række ynglefugle herunder bl.a. dværgterne, havterne 
og klyde foruden havørn, rørdrum og rødrygget tornskade. 
Saltbæk Vig er en af landets vigtigste fældningsområder for grågæs. Dette skyldes bl.a., at 
arten har et rævesikkert overnatningssted i vigen og store uforstyrrede naturgræsarealer, 
hvor gæssene kan fouragere.” 
 
Kommunerepræsentanten JR har været indkaldt til møde og besigtigelse på Birkendegaard 
Gods sammen med ejeren, lederen af hytteprojektet og DN. Det er deres ønske at DOF 
tilkendegiver hvad vi mener om projektet. 
NPU kom ikke frem til en egentlig konklusion om hvorvidt DOF skal anke kommunens 
tilladelse til at opføre hytter i området, men det blev bl.a. fremført at hvis der gives grønt lys 
nu, for opførelse af et lille antal hytter, kan der være frygt for at der fremover vil blive søgt 
om udbygning af området. JR vil svare henholdende og sagen bliver taget op igen på 
næste NPU-møde.     
 

5. DOF’s Natursyn og Naturpolitik (MJ) 
En arbejdsgruppe under DOF’s Naturpolitiske Udvalg har udarbejdet et oplæg til DOF’s 
reviderede Natursyn og Naturpolitik. 
Oplægget er sendt til NPU’s medlemmer til orientering og kommentering. Kommentarer 
skal gives skriftlig til MJ – enten før eller senest på næste NPU møde d. 31-aug-2021, 
hvor emnet kommer på dagsordenen. Efterfølgende bliver kommentarerne samlet og sendt 
til DOF’s Naturpolitiske Udvalg. Oplægget forventes godkendt på repræsentantskabsmødet 
i november 2021. 
 

6. Hvor går grænsen for vores samarbejde med de politiske partier? 
(LB) 
Efter en diskussion om problematikken vedr. sammenblanding af naturpolitiske og 
partipolitiske interesser, blev det fastslået at DOF er en grøn naturpolitisk organisation – og 
hverken partipolitisk farvet rød eller blå.  
Når DOF’s medlemmer optræder og udtaler sig på foreningens vegne bør det være fagligt 
baseret og partipolitisk neutralt.  

 
7. Evt. 

Til orientering er Tempelkrog Nor(d) i DOFbasen nu ændret fra at være "Marker syd for 
Tempelkrog og vest for Elverdamsåen" til at være lokaliteten ”Tempelkrogsøen” 
 
 

8. Næste møde 
Næste to møder blev aftalt til: 
- Tirsdag d. 31-aug-2021 
- Onsdag d. 27-okt-2021 
 
 
Mødet sluttede kl. 21:20 


