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Møde i Naturpolitisk Udvalg DOF VSJ d. 18-jan-2022 kl. 18: 30 – 20:30 

Sted: Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, 4180 Sorø 

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

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent LS, referent MJ 
 

2. Evt. opfølgninger fra sidste møde (alle) 
Vedr. fremtidig repræsentation i Naturstyrelsens brugerråd. MJ har foreslået DOF 
KBH/Roskilde samt Lasse Braae og Steen Asbirk at fremtidig kontakt med NST kunne 
være at vi spørger Skovrider Simonsen om der kan etableres halvårlige kontaktmøder 
mellem DOF og Naturstyrelsen Midtsjælland. På samme måde som DOF NSJ har såkaldte 
Dialogmøder med Naturstyrelsen Nordsjælland. Der kunne etableres en lille gruppe til disse 
møder. 
Eller et andet – og mere simpelt - forslag er at spørge Simonsen om vi kunne lade både 
Lasse og Steen deltage sammen i de fremtidige skovbrugerrådsmøder. 
 
Vedr. ”Grønne marker og stærke rødder” har HW givet uddybende information om 
projektet, og det vurderes at det er relevant for DOF og i særdeleshed for DOF VSJ (bl.a. 
fordi forsøgsmarkerne i projektet ligger i lokalafdelingens område), at formidle viden om 
projektet på lokalforeningens hjemmeside (aktion MJ).  
 
Vedr. Jammeland Bugt. Et forslag vedr. idéer til indholdet af en opdateret 
miljøkonsekvensrapport er indsendt til Energistyrelsen. Forslaget kan ses på hjemmesiden. 
 
Vedr. Isfugleprojektet. Bestyrelsen har besluttet at Isfugleprojektet ikke fremover skal 
figurere på lokalforeningens regnskab. Det indestående beløb kan stadig anvendes til 
projektet eller andre fugleprojekter.  
 

3. Årsberetninger og generalforsamling (alle) 
Der var indkommet beretninger fra kommunerepræsentanterne i Holbæk og Slagelse. 
De øvrige forventes snart. Der skal samles en årsberetning til generalforsamlingen d. 6. 
februar. 
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4. Bordet rundt med sager siden sidst – afsluttede eller verserende 
- Odsherred (LB): I.a.b. 
 
- Holbæk (AN): I.a.b. 
 
- Kalundborg (JR):I.a.b. 
 
- Ringsted (IN): Hverken brugerrådsmøder eller møder i Grønt Råd er startet i det nye år. 
Der er indkaldt til møde i Naturpark-pilot-rådet d. 26. jan. 
 
- Sorø (LS): Kommunens forvaltning forventes at omstrukturere råd og møder på natur og 
miljøområdet. Der er endnu ikke afholdt møder. 
En solcellepark ved Fjenneslev er opført på privat grund og er miljøgodkendt. Det vurderes 
at der ikke er fugleinteresser i sagen. 
 
- Slagelse (HUSM): Naturforum har fungeret godt, og det forventes at rådet fortsætter her 
efter kommunalvalget. 
Fugleinfluenza huserer stadig og nok i større omfang end vi lige tror. Der observeres ofte 
syge og døende fugle rundt omkring. Mest synligt er det når større fugle – f.eks. rovfugle og 
gæs er ramt. 
 
- Andre sager alle):  
LS: ”Fuglegruppen” der er etableret i forbindelse med rewildingprojektet Kattrup Vildnis, har 
holdt møde med godset og skal komme med et kortlægningsprogram for optællinger af 
fuglebestanden. Der skal forud etableres en baseline og der skal laves et 
optællingsprogram, hvortil der søges fugletællere. Der har været gode erfaringer at hente 
fra tilsvarende projekter andre steder. Gruppen skal også forholde sig til hvad der sker i 
forhold til udpegningsarter I Natura 2000 og Fuglebeskyttelsesområder.  
Projektet som helhed virker meget professionelt og med dygtig rådgivning.  
 
 

5. Vandrådsarbejdet 2019-2020 og ”Offentlig høring om vandområdeplanerne for 2021-
2027 (VP3)” 
Punktet udskydes til næste møde. Dog kom flg. bemærkninger: 
Slagelse (JH): Vandsynsrådet mødes i foråret og det er besluttet at 
vedligeholdelsesarbejdet (f.eks. grødeskæring) vurderes og kun iværksættes efter behov – 
ikke bare rutinemæssigt, men kun når og hvor det er nødvendigt. Lystfiskerforbundet har 
ydet gode bidrag til arbejdet. 
Ringsted (IN): Lignende gør sig gældende i Ringsted kommune. 
 

6. Evt. 
Naturpolitiske råd og udvalg. 
Foranlediget af at der i Odsherred kommune er fastsat en deadline d. 2. februar for 
indstilling af medlemmer til Grønt Råd, blev der spurgt fra bestyrelsen om andre kommuner 
har tilsvarende tidsfrister. Dette var ikke tilfældet blandt de tilstedeværende. 
 
Selvom JB udtræder at bestyrelsen meddeler han at han fortsat ønsker at repræsentere 
DOF VSJ i Naturparkråd Åmosen. 
 
Fra DOF’s formand er rundsendt en opfordring til at støtte DOF’s generelle holdning 
Naturnationalparker (NNP). Fra Rolf Lehrmann (RL), Sorø er modtaget en mail, som bl.a. 
nævner de privatejede arealer Store Åmose området, Bromme plantage samt 
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skovområderne mellem Sorø og Slagelse som naturområder der kunne tænkes at indgå i 
kommende NNP overvejelser. RL har tilbudt at udarbejde et notat til NPU om dette. 
 
Men ellers var der delte meninger om idéerne bag NNP’er. Det er godt med mere urørt og 
naturlig vegetation i naturen, men der er et vist præg af dyrepark-lignende forhold over 
NNP konceptet, som ikke nødvendigvis er til gavn for fuglelivet. 
 

7. Næste møder 
- Evaluering af mødestedet 
Der var enighed om at fortsætte møderne på Værkerne. LS vil ved booking forsøge at få et 
egnet mødelokale – bedre end dagens. Desuden vil det være bedst at møderne slutter 
omkring kl. 20:15 af hensyn til at HUSM skal nå en færge fra Stigsnæs. Forplejning aftales 
inden møderne. Vi besluttede også at prøve et formiddagsmøde i en weekend. Afhængig af 
vejr og ønsker, kan det kombineret med en lille fugletur inden mødet. 
 
- Mødedatoer 2022. 
Næste møder: 
- Tirsdag d. 5. april kl. 17:30 – 20:15 i lokale 205 
- Lørdag d. 11. juni kl. 09:00 – 12:00 i lokale 206 
 
 


