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Referat fra møde i Naturpolitisk Udvalg DOF VSJ d. 23-nov-2021 

Sted: Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, 4180 Sorø 
Møde kl. 18:30 – 21:30 
Deltagere: Inger Nielsen (IN), Jette Reeh (JR), Jette Hallig (JH), Lene Smith (LS), Lasse Braae (LB), Hans Ulrik Skotte 
Møller (HUSM), Allan Nielsen (AN), Niels Poul Dreyer (NPD), Jens Boesen (JB), Morten Jensen (MJ) 

 
Dagsorden: 

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

2. Evt. opfølgning fra sidste møde 
Ang. Naturpolitik på hjemmesiden: 
- DOF’s reviderede Natursyn og Naturpolitik er blevet godkendt på det nyligt afholdte 
Repræsentantskabsmøde i Odense d. 20.-21.-nov-2021. Fra hjemmesiden er der 
henvisning til denne.  
- Forslag om at der fra hver kommune(repræsentant) gives løbende information om 
naturpolitiske emner/sager. Det kan f.eks. være resuméer fra møder i de grønne 
kommunefora. Drøftes videre på de næste møder, idet der efter kommunalvalget stadig kan 
komme ændringer i de grønne fora.  
 

3. Naturpolitiske råd og udvalg. (Indstillinger ifm. Kommunalvalget). 
 
- Repræsentanter i de Grønne Råd (eller hvad de ellers måtte hedde i de enkelte 
kommuner):  
Alle hidtidige medlemmer af de grønne råd udtrykte ønske om at fortsætte. Efter 
kommunalvalget er sammensætningen af de grønne råd endnu ikke på plads og formalt set 
skal de nye kommunalbestyrelser indbyde foreninger, m.fl., til at deltage i de grønne råd. 
Det er derefter DOF VSJ’s bestyrelse, der indstiller medlemmer til at repræsentere 
lokalforeningen. 
 
- Skovbrugerrådene:  
Naturstyrelsen har besluttet forud for ny-konstitueringen af brugerrådene efter 
kommunalvalget at se på de fremtidige brugerråds sammensætning og funktioner. 
Naturstyrelsen har besluttet, at der fremover kun skal være eet brugerråd for Naturstyrelsen 
Midtsjælland, og at kommunerne ikke længere indgår i brugerrådet, idet det daglige samspil 
mellem styrelsen og kommunerne allerede foregår i mange andre sammenhænge. 
I Skovdistrikt Midtsjælland har der hidtil været 2 brugerråd - Brugerråd Nord, med DOF 
VSJ’s repræsentant Lasse Braae, samt - Brugerråd Syd og Øst med DOF-repræsentant 



Steen Asbirk, som bor i Lejre kommune. Desuden hører en stor del af Slagelse kommune 
under Skovdistrikt Storstrøm. Her er Bo Kayser, formand for DOF Storstrøm, repræsentant 
i brugerrådet. 
Denne spegede situation vil MJ forsøge at finde en løsning på i samråd med de involverede 
og Skovdistrikterne. 
 
- Øvrige repræsentationer i vandsynsråd, brugerråd for Gyrstinge Sø, Haraldsted Sø, 
Naturparkråd Åmosen samt Tude Å, fortsætter som hidtil. Behandling af 
kredsrepræsentation i Friluftsrådet blev udsat.  
 
- Det undersøges (MJ) hvorvidt KU-projektet ”Grønne Marker og Stærke Rødder” har DOF 
relevans. Der er pt. en henvisning fra hjemmesiden, som ikke nødvendigvis er relevant. 
 

4. Fra DOF’s repræsentantskabsmøde 
- Som anført under pkt. 2 blev ”DOF’s Natursyn og Naturpolitik”, godkendt. Den forventes at 
kunne holde en del år fremover. 
- En ny medlemsstruktur med sammenlægning af basis- og kernemedlemsskab, samt deraf 
følgende kontingentforhøjelse for hidtidige basismedlemmer, blev vedtaget. 
- DOF’s reviderede rammestrategi blev vedtaget. 
 

5. Bordet rundt med sager siden sidst – afsluttede eller verserende 
 
- Odsherred (LB): 
Kommunens Miljø- og Klimaudvalg har givet landzonetilladelse til opstilling af en 42 m høj 
mobilantennegittermast ved Rørvig, på trods af at Naturklagenævnet i 2003 traf afgørelse 
om at en eksisterende mobilmast på 18 m ikke måtte gøres højere. Det er en oplagt 
klagesag, idet der kan være kollisionsrisiko for trækkende fugle i den betydningsfulde 
trækkorridor på Rørvighalvøen. Desuden må de landskabelige værdier tages i betragtning. 
 
- Holbæk (AN): 
Fredningssagen som DN har rejst vedr. Tempelkrog Nord (Tempelkrogsøen) afgøres i 
december. Det vigtigste forhold i fredningssagen er et forbud mod jagt, og hvis fredningen 
ikke gennemføres, vil sagen blive anket. 
 
Der har været problemer med at lystfiskere er gået i land på øerne i Tempelkrog i 
yngleperioden. Der opsættes nu skilte der forbyder adgang. 
 
En tidligere frugtplantage v. Munkholmvej i Holbæk er udpeget til hundeskov, som 
erstatning for de arealer på Holbæk Fælled, som til stor fortrydelse for hundeejere, ikke 
længere er brugbart til hundeluftning.  
 
- Kalundborg (JR): 
En henvendelse fra en borger er modtaget med spørgsmålet om en opsat 
”fugleskræmmer?” på en naboejendom, kan være lovlig. Det anbefales at kontakte 
grundejerforening, kommune eller evt. politiet, for at undersøge lovligheden.  
 
I godt samarbejde med kommunen (forsyningen) er fugleøerne i Tissø blevet ryddet bedre 
end forrige år ”uden hensyn til jagtinteresser”, hvad det så betyder? Det undrer og blev blev 
diskuteret om der i det hele taget må opsættes jagtskjul i området? 

I forbindelse med DOF’s klage over Trætop-hytter i Snevris skov ved Saltbækvig, har 
Danmarks Jægerforbind (DJ) ligeledes klaget. Denne klage er imidlertid blevet afvist. 



Klagenævnet havde godkendt modtagelsen af klagen, som var afsendt rettidigt pr mail. 
Men Kalundborg kommune fastholdt, at den ikke kunne godkende klagen, når den ikke var 
afleveret i klageportalen, som formalia kræver. I stedet har DOF VSJ tilbudt at DJ’s – i 
øvrigt meget velformulerede – omskrives så den indgår som bilag i vores klage, som er 
underbehandling 
 
Klagen over militærets rydning af Rynket Rose ved brug af RoundUp, på Stold, er under 
behandling. 
 
Klagen over udvidelse af spejderlejren på Nekselø har status ”indsendt”. 
 
Rewilding projektet på Kattrup Gods er stadig i begyndelsesfasen. Der blev diskuteret for 
og imod indsættelse af forskellige dyrearter, og de problematikker det medfører. Der er ikke 
nødvendigvis en positiv stemning omkring projektet hos de lokale i området.  
JR refererede fra et medlem af følgegruppen at: ”Der har været følgegruppemøde i 
projektet på Kattrup gods. Det forlyder fra jægernes og lystfiskernes repræsentanter i 
gruppen, at der er en plan om at sætte en i rist i Øvre Halleby Å, hvorved det ikke mere kan 
lade sig gøre at ro på åen, hvilket møder modstand hos roklubben” 
JB refererede fra et møde som Naturparkrådet var indkaldt til af Kattrup gods. Mødet havde 
til formål at informere om projektet. 
I samme ombæring blev hele spørgsmålet om naturnationalparker også diskuteret.  
Der vil i den kommende til helt sikkert kommer stor debat om hvordan sådanne områder 
skal forvaltes. 
 
Fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen er modtaget en indkaldelse af idéer til indholdet af en 
Miljøkonsekvensrapport for en planlagt havvindmøllepark i Jammerland Bugt mellem 
Asnæs og Reersø. JR og MJ har talt med Knud Flensted om sagen og MJ vil forsøge at 
komme med idé-input til styrelserne. Desværre er der meget kort tidsfrist (2. dec.).  
 
- Ringsted (IN): 
Der er ikke nyt i sagen om Naturpark Ringsted. Derudover ingen bemærkninger. 
 
- Sorø (LS): 
De seneste møder i Grønt Forum er blevet aflyst. 
Der er fremlagt et lokalplansforslag omkring et solcelleanlæg ved Fjenneslev, med VVM-
redegørelse og høring, men der er ikke grundlag for indsigelser fra DOF. 
 
- Slagelse (HUSM): 
Det er nu officielt at miljøministeren har underskrevet og godkendt udpegningen af 6 nye 
fuglebeskyttelsesområder. Heriblandt Smålandsfarvandet. Det medfører at det bliver 
uendelig svært for energiselskabet European Energy at få gennemført opførelsen af en 
havvindmøllepark ved Omø Syd (Omø Stålgrunde), som der i årevis har været ført kamp 
om. En stor sejr for fuglene og for DOF og de andre organisationer der har medvirket. 
 
Udledningerne fra RDS’ spildevandsbehandling ved Stigsnæs er stadig problematisk. Der 
bliver ikke oprenset fuldstændigt for PBC-stoffer, og der er stadig bekymring for forurening 
af faunaen i Agersø Sund.  

Planerne om et motorcross-anlæg ved Stigsnæs er heldigvis opgivet. 
 
Tude Å projektet nærmer sig afslutning. Der er opnået enighed om projektplanerne blandt 
lodsejere, lystfiskere og landmænd omkring sluser, å-løb, vandstigning, m.m. og det ser ud 
til at kunne blive realiseret i 2023-24. 



Ved Lejsø/Lej Odde er adgangsforbuddet blevet udvidet. Desuden er 2 fugleøer blevet 
etableret. Desværre har 2021 været et elendigt yngleår for dværgternen. Ingen unger er 
kommet på vingerne. Det skyldes sandsynligvis prædation af ræv. 

En påtale fra Knud Flensted om en ulovlig fasanvoliere ved Halseby er gået uden om DOF 
Slagelse. Fredningsnævnet har efterfølgende lovliggjort volieren. 
 
Måske er fugleinfluenza stadig en faktor blandt vilde fugle rundt omkring. Der holdes øje 
med evt. fund. 
 
I forbindelse med Vild med Vilje kampagnen har Slagelse kommune bevilget penge til, 
sammen med Naturforum, at kunne uddele 15.000 gratis planter og et antal insekthoteller til 
borgerne, fredag d. 26. nov. DOF Slagelse vil forsøge at være til stede med brochurer om 
vores forening.  
 
- Slagelse (JH): 
Vandsynsrådet har besluttet at der skal være mere selektiv grødeskæring og at der vil blive 
meldt ind (fra ”åmændene”) hvor der skal ske oprensninger. 
 
I forbindelse med skovrejsning i Slagelse Nordskov er der oprettet en landsdækkende bank 
af Kastanje, der omfatter 30 forskellige sorter. 
 
Golfklubben Trelleborg Slagelse har fået lov at vande med regnvand fra Skovsø områdets 
nye byudvikling. Vandet opsamles ved banen. Det vil spare Gudum Skovse Å for vand, der 
er skadeligt for fiskebestanden. 
 
Andre sager (alle):  
Med udgangspunkt i en konkret sag fra Store Vrøj orienterede NPD om tilskudsordninger til 
pleje af græs- og naturarealer. Der er mulighed for at vælge mellem to kontrolformer for at 
kunne opnå tilskud til afgræsning – synligt afgræsset areal pr. 15. sep. eller fast 
græsningstryk i sommerperioden. Tilskudsordningen har længe været diskutere blandt 
naturplejere og med embedsmænd og politikere, men der efterlyses mere fleksible 
ordninger.  
 
Generalforsamling og årsberetning 
Generalforsamlingen i DOF Vestsjælland holdes søndag d. 6. feb. 2022 på Kalundborg 
Vandrerhjem:  
I forbindelse med årsrapporten for 2021 bedes hvert udvalgsmedlem skrive et kort 
resume af deres vigtigste sager i 2021 i naturpolitisk sammenhæng. Deadline inden 
næste møde 18-jan-2022. 

6. DN’s Naturkapitalindeks 
Det blev diskuteret om hvorvidt DN’s Naturkapitalindeks kunne være brugbart i debatten 
om naturpolitik i de enkelte kommuner. Der var bred enighed om at det er et vanskeligt 
redskab – det kræver særdeles godt kendskab til hvordan der kan tolkes på indekstallene, 
og samtidig blev det fremført at der f.eks. ikke er specifikt indeks for en naturtype som 
kysterne, strandenge, lavvande bugter og vige – en naturtype som netop er unik for danske 
områder. 
Naturkapitalindeksets oplysninger tages til efterretning.  
 

7. Evt. 
Samarbejde med DOF Storstrøm: Efter en henvendelse fra formanden for DOF Storstrøm, 



Bo Kayser, blev det diskuteret hvilke emner der kunne være relevante at drøfte eller 
samarbejde om. Der kunne være tale om fokus på udtagning af lavbundsjorde (foredrag 
med Olaf Christiani (tidligere Naturstyrelsen) kunne være et emne), førnævnte sag med 
skovbrugerråd var et andet emne, og desuden samarbejde omkring planer for fremtidige 
(hav)vindmøller og solcelleanlæg. 
 

8. Næste møde 
- Tirsdag d. 18-jan-2022 kl. 18:00 på Værkerne i Sorø 


