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19. januar 2023 

 

Referat fra møde i Naturpolitisk Udvalg 29-nov-2022 kl. 18:00 – 20:00 

Sted: Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, 4180 Sorø 

Deltagere: Inger Nielsen (IN), Jette Reeh (JR), Lene Smith (LS), Lasse Braae (LB), Hans Ulrik Skotte Møller (HUSM), 
Allan Nielsen (AN), Morten Jensen (MJ) 
Afbud: Jette Hallig (JH), Jens Christian Frederiksen (JCF) 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
- Referent: IN 
- Dirigent: MJ 
 
Referentjobbet går på omgang efter flg. rækkefølge: IN, JR, LS, LB, HUSM, AN, MJ 
 

2. Evt. opfølgninger fra sidste møde:  
LB fortsætter i Skovbrugerrådet.  
Dialogmøde (MJ) med Naturstyrelsen Midtsjælland den 26. januar, det tidligere planlagte 
møde blev aflyst af flere grunde. 
 
 

3. Bordet rundt med sager siden sidst – afsluttede eller verserende 
Odsherred (LB): 
- Vindmøller: Som der dog ikke er fugl i, men ligger i Lumsås ved forsvarets øvelsesområde 
i havområdet ud for Gniben, giver i den anledning grund til problemer. LB følger sagen. 
 
Det samme gør sig gældende for kommende Vindmølleplacering samt solcelleanlæg på 
lavbundsareal ifm. Lammefjord. LB følger med i problemet også her. 
 
Holbæk (AN):  
Meddelelse fra Naturforum i Holbæk vil vide at vindmølleparken her vil øges i en 
størrelsesorden til 6-7 gange større end for nuværende. 
 
Henvendelse fra De Blå Spejdere omkring et arrangement med slagtning af dyr og snak om 
naturen. De søger interesserede til at deltage. 
 
Nyt tiltag ifm. Brorfelde, omkring naturtavle, samt arrangementer med fokus på fugle. Et 
treårigt projekt med lokale til rådighed på Brorfelde. 
 
Tempelkrog: Intet nyt, Klage ifm. jagtforbud 
 
Kalundborg (JR):  



 

 

Kalundborg forsyning inviterede i september de grønne organisationer til 
workshop/dialogmøde, hvor også repræsentanter fra aftagerne var til stede. Referat og 
slides fra mødet er tilsendt NPU den 4. oktober. 
I november fulgte forsyningen op med notater fra virksomhederne om deres behov for vand 
nu og i fremtiden (som er omfattende) samt information bl.a. om, at det skrider fremad med 
miljøkonsekvensvurderingen og opfordring til at fortsætte dialogen. De vil indkalde til nyt 
dialogmøde i februar. 
Udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen er nu sendt i høring og der er frist for 
høringssvar den 22. januar. 
 
Kalundborg forsyning, som nu har ansvaret for fugleøerne i Tissø, mener, de bør 
renoveres, hvilket da kunne være rigtig godt. 
Der skal som sædvanligt fjernes vækst på øerne, og jeg er inviteret med, når det skal ske. 
Forhåbentligt snart. 
 
Røsnæs beboerforening har fået udarbejdet forslag til et omfattende projekt på Ulstrup 
Sønderstrand. Fredningsnævnet har bedt os om en udtalelse, og jeg har svaret, at vi ikke 
finder, det omfattende projekt skal gennemføres. Naturområdet som er omfattet af flere 
forskellige beskyttelser, bør forsat beskyttes og natura 2000 planens prioriterede naturtyper 
bør i stedet have de bedste muligheder og den fornødne opmærksom i de kommunale 
handleplaner, der knytter sig til Natura 2000 planen.  
 
Fra mødet i det grønne dialogforum kan nævnes 2 væsentlige punkter. 
 1. Kommunen har igangsat ny naturvenlig praksis vedrørende pleje af kommunens grønne 
arealer og 
 2. Kattrup Vildnis var på dagsordenen. Der er en del lokal modstand mod projektet, også i 
forummet, og vi må håbe politikerne ikke lader sig presse, men fortsat støtter op om det. 
 
Ringsted (IN):  
- Der er stadig lidt langt mellem aktiviteter i brugerråd, Grønt Råd, og Naturparkråd           
Efter indsættelse af nyt byråd, jævnfør seneste kommunalvalg. Brugerrådene for Gyrstinge 
og Haraldsted bliver lagt sammen til et fælles møde, idet flere af problematikkerne er 
overensstemmende. Der har været afholdt et Grønt Råds møde, mødet fokuserede sig på 
konstituering, organisationernes ønsker for naturen, samt kommunens klimaindsats.    
 
Sorø (LS): 
- Nyt byråd, Grøn forum, udvalg klima og natur, nye medlemmer med flere kvinder som kan 
indebære nye og positive forventninger til emnebehandling.  
- Naturpark Åmosen afholder møde i januar.  
- Ønske om kursus med Per Ekberg til hjælp med at finde samt identificere rovfuglereder, 
hjælp til at beskytte rovfugle ifm. Kattrup Vildnis. 
 
Slagelse (HUSM): 
- Indsigelse samt tilsyn med virksomheder, der forurener, gensidig støtte mellem DOF, DN 
samt sportsfiskere. Indsigelser skal bakke op om Edderfugle, Sortænder og Fløjsænder.  
 
- Der er debat om regulering af Skarv ved Halsskov, tiltag om fældning af redetræer.  
 
- Ringmærkning af Grågæs.  
- Syngende Natugle og Skovhornugle i haven. 
- Vand og Spildevandsplaner i Slagelse, der er tørke i vandløbene.  
- Tude å projekt. 
 



 

 

Slagelse (JH):  
- Status på det, som Vandsynsrådet i Slagelse talte om sidst. 
Jørgen Grüner fra SF ledede mødet der fandt sted 13.oktober 2022. Der var fokus på 
arbejde med klimatilpasningsstrategi ved Sofie Astrup (Slagelse Kommune) og på 
håndtering af overfladevand og spildevand. Der skal laves en ny spildevandsplan. 
Kommunen har fået lavet robusthedsanalyser. Resultatet viser trang til forebyggelse nogle 
steder, andre er ok. De berørte åer i forbindelse med projektet er Vårby Å, Bjerge Å, 
Seerdrup Å, Harrested Å og Lindes Å.  
Der bliver lavet undersøgelser over, hvor meget bygninger og land kommer til skade ved 
nedbør, stormflod og oversvømmelser, det er DK 2020 klimaplaner, som laves for 
Danmark. Tørke med følgende udtørring af vandløb og trussel fra miljøfremmede stoffer 
har været afgørende for belastningen af vandløb. I EU bruger man 26 parametre til 
vurdering af stoffers farlighed. Tiltag opvejes med samfundsøkonomiske interesser, og 
serviceniveauet fastsættes herefter.  
Tude Å-projektet ledes af projektleder Bo Gabe. På grund af Slagelse Kommunes økonomi 
fortsætter projektet tidligst 2025. Udgiften ventes at blive 5 millioner. Byrådet støtter den 
plan, som har udgiftsrammen. En taksationskommission bestemmer, om lodsejeren får lov 
at beholde sin "gevinst" i forhold til skatten ved sager med ekspropriering.  Slusen under 
broen ved BIldsøvej virker ikke. Fornyelse og reparation er ikke planlagt. Nogle kvæg-ejere 
søger erstatning for manglende mulighed for græsning på engene. 
 
- Forberedelsen af en ny spildevandsplan har Sara Hussein Yassine og Jan Jørgensen 
som tovholdere i Vandsynsrådet. Arbejdet er afhængigt af analyser, som Forsyningen har 
leveret data til. Der er et moment af usikkerhed, idet man ikke kender fremtidens vejr.  
 

4. DOF’s politik for vindmøller og solceller 
- Aktuelle sager. Jævnfør udleverede materiale, en del drøftelser, der er delte meninger om 
hvorvidt konklusionen i artiklen kan holde vand. Kollisionsfaren for fuglelivet tages ikke 
alvorlig nok. Der tages ikke nok højde for langdistancetrækkere. 
 

5. Engfugleprojektet i Sønderjylland. En idé til efterfølgelse. 
- Det spændende projekt fra DOF Sønderjylland kan give idéer til lignende projekter, men 
der var enighed om, at det er Faunistisk Udvalg der skal komme med evt. oplæg.  
 

6. Evt.  
- Drøftelse af den kommende generalforsamling d. 5. februar 2023. Det vil blive forsøgt at 
invitere Luise og Per Ekberg til indledende foredrag. Beretninger fra 
kommunerepræsentanterne skal foreligge inden GF. MJ rundsender template til NPU-
medlemmerne.  
 

7. Næste møde -  
Onsdag d. 22-mar-2023, kl. 17:30 – 20:15, på Værkerne i Sorø 
 


