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Referat af møde i Naturpolitisk Udvalg DOF VSJ d. 31-aug-2021 

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

 
Dagsorden: 

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

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (MJ) 
Baseret på yderligere oplysninger i sagen om følgegruppe(r) på Kattrup Gods vil et 
revideret referat (igen, igen) blive udarbejdet.  
 

3. Fremtidige møder (MJ – alle) 
Der var flertal for at prøve at holde næste (eller de næste par) møder i Værkerne i Sorø for 
at afprøve dette. LS vil booke lokale på de datoer der aftales under pkt.8. Mht. til forplejning 
og andre praktikaliteter må det aftales inden næste møde. MJ er tovholder på dette. 
 

4. Orientering om DOF Vestsjællands nye hjemmeside (MJ) 
DOF Vestsjælland har fået opsat en ramme til en revideret hjemmeside, som ”ligner” andre 
lokalafdelingers hjemmesider (f.eks. Fyn, Nordsjælland og Vestjylland). Der arbejdes 
(redaktionsgruppen består af JR, JH, LB og MJ) med at fylde relevant materiale ind – 
artikler, projekter, nyheder, m.m.  
Et link til den nye version DOF Vestsjælland bliver sendt til NPU. Det må forventes at den nye 

hjemmeside ”går i luften” i løbet af september. 
  

5. Bordet rundt med sager siden sidst – afsluttede eller verserende 
- Odsherred (LB):  
Ikke meget nyt. Grønt Råd har genoptaget de fysiske møder.  
 
- Holbæk (AN):  
Ref. MJ i AN’s fravær: Den iværksatte plejeplan på Fælleden i Holbæk vækker så vidt vides 
stadig debat. 
 
En fredningssag som DN har rejst på Tempelkrog området (Tempelkrogsøen) har været 
fremlagt på et offentligt møde i Fredningsnævnet for Østsjælland d. 25-aug-2021. AN, Knud 

http://dof-vestsjaelland.dof.dk/
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Flensted, Hans Meltofte, flere lokale DOF-medlemmer, samt MJ deltog. På mødet 
fremlagde DN, DOF, Miljøstyrelsen, lokale borgere samt lodsejere, synspunkter i sagen. 
Der er høringsperiode i sagen, hvorefter Fredningsnævnet træffer afgørelse i dec-2021. 
Derefter kan nævnets afgørelse indklages.  
 
- Kalundborg (JR): 
I sagen om Birkendegaard har DOF og DJ klaget over Kalundborg kommunes tilladelse til 
at opføre (hotel)hytter inde i fuglebeskyttelsesområdet ved Saltbækvig. DOF’s klage går 
ikke på evt. planer om ”rewilding” på Birkendegaards arealer. 
 
- Ringsted (IN): 
Der arbejdes med Naturpark projektet i et §17.4 (iht. Kommunestyrelsesloven) 
Pilotnaturpark Ringsted udvalg – hvor en del organisationer, lodsejere, samt kommunens 
forvaltning, foreløbig er begyndt på en forventningsafstemning. Der er planlagt en 
inspirationstur til Åmosen, hvorefter flere møder følger. 
 
- Sorø (LS): 
Kommunen har været engageret i ”Vild med Vilje” kampagnen. Tiltagene evalueres og evt. 
sættes flere i gang. Et ”rewilding” projekt på Naturstyrelsens arealer ved Kongskilde er 
også i gang. Da det er kommunalvalgår, er det begrænset hvad der sker i Grønt Forum. 
Det er de samme ressourcer der drøftes igen og igen. 
 
Herefter blev fra flere sider anført at det kan være svært for nye medlemmer i forskellige 
fora at blive hørt. Det kræver god indsigt i DOF’s naturpolitik og holdning til de sager der 
kommer op. Hvis nye DOF-folk skal ind i eksterne udvalg og grupper er en god 
overleveringsproces vigtig. 
Fra Ringsted fremførte IN at samarbejde med det kommunale embedsværk besværliggøres 
af at der ofte sker udskiftninger i personalet.  
 
- Slagelse (HUSM): 
a) Planerne om et motorsportsanlæg ved Stigsnæs er lykkeligvis opgivet! 
 
b) Ved Lejsø vil fugleøer blive genskabt. Det har været en god ynglesæson for klyderne 
med nok 40-50 unger. Der er et godt samarbejde med lodsejeren og skytten på området. 
 
c) Tude Å projektet nærmer sig en afslutning. Der er dog stadig bekymring blandt 
sportsfiskere om ørredudsætning og blandt landmænd om en mindre vandstandsstigning.  
JH oplyste herunder at der er etableret en sti i området og at der er opsat bord-bænke.   
 
d) DN ønsker forholdene omkring forurening fra RGS’s anlæg ved Stigsnæs nærmere 
undersøgt. Anlægget renser bl.a. spildevand fra norske olieboreplatforme, hvorefter det 
rensede vand ledes ud i Agersøsund og Smålandshavet. Dette kan muligvis forklare at 
havbunden er så forurenet, på trods af at firmaet hævder at spildevandet er renset for stort 
set alle skadelige stoffer, men andre årsager kan også spille ind. Der er etableret en 
forening: ”Rent havmiljø nu” (http://renthavmiljo.dk/) hvor problematikken diskuteres. 
 
Slagelse kommune afholder en havkonference på Kobæk Strand d. 27-sep-2021, hvor 
HUSM vil deltage. 
 
e) I Naturforum har der været møde om skovpolitik og mere naturnær skovdrift. Der er 
ønske om flere byskove og på et område ved Skælskør skal 10 ha skov etableres. 
 
f) I en ny Kommuneplan for den sydlige del af Korsør er der planlagt et nyt villakvarter lige 

http://renthavmiljo.dk/
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op til Korsør Lystskov og Søskær Mose. DOF og lokale beboere har gjort indsigelser mod 
planen. 
 
g) Sagen om havvindmølleparken på Omø Syd fortsætter.  
Energiselskabet European Energy kører stadig med et massivt lobbyarbejde overfor 
politikere, samt med misvisende og fejlbehæftede indlæg i flere medier. Så længe 
miljøministeren ikke endeligt har udpeget området som fuglebeskyttelsesområde fortsætter 
denne ulidelige misinformation.  
Fra DOF og fra andre organisationer fremfører vi igen og igen de fakta, der umuliggør 
opførelsen af havvindmølleparken i det internationalt betydningsfulde raste- og 
fourageringsområde for en række truede vandfugle.  
 
Andre sager (alle):  
 
- Naturpark Åmosen (JB): 
Forløbet omkring ledelsen har været tumultarisk. Det er netop opgivet at sammenlægge 
Fugledegård og Åmosen. Derfor er der skiftet formand for Åmosen, mens Henning Fougt 
fortsætter som formand for Fugledegård.  
JB er med i Naturparkrådet, som åbenbart er gået helt dødt og ikke har holdt møder. 
 
 

6. DOF’s Natursyn og Naturpolitik (MJ) 
Der var kommet kommentarer fra NPD (medsendt dagsordenen), men ellers ikke 
yderligere. NPU bad om yderligere tid til gennemlæsning! Derfor blev det vedtaget at 
kommentarer skal gives senest 10-sep-2021 hvorefter MJ vil sende kommentarerne fra 
NPD, samt fra evt. andre, til HB-medlem Boris Schønfeldt.  
 

7. Evt. 
I.a.b. 
 

8. Næste møder (alle) 
Næste møder blev aftalt til 
 
Uge 47 – Tirsdag d. 23-nov-2021 kl.18:00 
Uge 3- Tirsdag d. 18-jan-2022 kl. 18:00 
 
(efter mødet har LS booket begge tider på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø). 


