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Årsberetning for DOF Vestsjælland 2021 
(v. Morten Jensen) 

Kære medlemmer i DOF Vestsjælland, 

Endelig ser det ud til at vi her i 2022 kan sige farvel til restriktionerne i forbindelse med Corona 
pandemien, og at vi kan begynde at mødes fysisk under normale forhold, således som til 
generalforsamlingen i DOF Vestsjælland 2022. 
 
Først et tilbageblik på året 2021 -  arbejdet i lokalafdelingen er foregået indenfor nedennævnte 
områder: 
 

Administration og økonomi: Er blevet varetaget af lokalforeningens bestyrelse. 
Kommunikation: Kommunikationudvalget er nedlagt og der arbejdes i stedet med en 
redaktionsgruppe omkring den nye hjemmeside. Desuden administreres lokalforeningens 
Facebook gruppe af bestyrelsesmedlemmerne. 
Ture og møder: Aktivitetsudvalget er ligeledes nedlagt, og der arbejdes fremadrettet mod at få 
engageret en kreds af aktive tur- og mødeledere, der ved halvårlige møder skal planlægge 
aktiviteter for medlemmerne.  

Faunistik: Det faunistiske arbejde er dels relateret til DOFbasen, og dels til projekter som f.eks. 
Boligbirding og Punktællingsprogrammet. Desuden leveres der bidrag til ”Fugleåret”. 

Naturpolitik: Omfatter arbejdet i de Grønne Råd, brugergrupper og lignende. Naturpolitisk 
Udvalg behandler sager og følger med i myndighedsafgørelser og planer, hvor DOF er hørings- 
eller anke berettiget,  

     -oOo- 

Bestyrelsens arbejde  
Bestyrelsen har i 2021 bestået af: Morten Jensen (formand), Jette Reeh (kasserer), Jan Kiel, Jens 

Boesen, Jette Hallig og Inger Nielsen. 

Generalforsamlingen i 2021 blev udsat og måtte desværre gennemføres via mail, hvilket var 

ganske utilfredsstillende. Desuden skete der væsentlige ændringer i DOF Vestsjællands 

bestyrelse, idet den siddende formand, Lasse Braae, valgte at trække sig ud af bestyrelsen. I det 

forløbne år har der således været 6 medlemmer, idet der hverken blev valgt nye 

bestyrelsesmedlemmer, eller suppleanter. Ved konstitueringen blev Morten Jensen konstitueret 

som ny formand for DOF Vestsjælland, og det blev besluttet at nedlægge næstformandsposten. 

Som kasserer fortsatte Jette Reeh, og Jette, Inger, Jan og Jens fortsatte som 

bestyrelsesmedlemmer.  
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Siden sidste generalforsamling d.26. marts 2021, har bestyrelsen holdt 7 møder. De relativt mange 

møder har vi anset for nødvendige for at få organiseret arbejdet i lokalafdelingen på en lidt anden 

måde end tidligere. 

Ud fra en ”Handlingsplan (aktivitetsplan) 2021-2023” har vi arbejdet med forskellige sager, hvoraf 

et par af de væsentligste skal nævnes: 

    - Arbejdet med hjemmesiden 

    - At få gang i aktiviteter i lokalforeningen - Ture og møder 

    - En medlemmernes dag – startende med lokalforeningens 50-års jubilæum 2022 

    - At få lavet en beskrivelse af de gode fuglelokaliteter i Vestsjælland 

Og flere af disse sager vil vi fortsat arbejde med at udvikle, forbedre og sætte i værk.  

 

Kommunikation - 

Et af de nye tiltag har været at få revideret hjemmesiden. Det var gennem flere år blevet diskuteret 

hvordan en omlægning af hjemmesiden til ”DOF-format” skulle forløbe, og ved god hjælp fra 

DOF’s IT-support er det i oktober endelig lykkedes at få startet www.dofvsj.dk op. Hjemmesiden er 

visse steder stadig i sin vorden og bl.a. på billedsiden mangler vi noget ekspertise eller erfaring 

med redigeringen. Vi tager meget gerne mod både ”ris og ros” og opfordrer samtidig til komme 

med bidrag til hjemmesiden – de kan sendes til redaktionsgruppen, som pt. består af Jette Reeh, 

Jette Hallig, Lasse Braae og Morten Jensen (ansv.). 

 

DOF Vestsjælland har også en facebook-gruppe – der er pt. 680-90 medlemmer. Der er dog ret 

mange medlemmer af gruppen som ikke er medlemmer i DOF Vestsjælland. Og selvom der 

indimellem kommer opslag som direkte er henvendt til vores medlemsskare, bliver gruppen i vid 

udstrækning brugt til at dele fuglefotos og småoplevelser. Personligt betragter jeg gruppen mere 

som en ”nice to” ting mere end som ”need to”.  

Vores hjemmeside skal have 1. prioritet mht. at kommunikere med medlemmerne.   

 

Ture og møder - 

Et andet punkt på vores bestyrelsesmøder har drejet sig om at få sat gang i flere aktiviteter i 

lokalafdelingen. I løbet af det sidste års tid er der kommet en del flere medlemmer i DOF og hvis vi 

skal fastholde den gode medlemsfremgang, må vi også være i stand til tilbyde spændende 

aktiviteter – f.eks. fugleture, møder og fuglekurser.  

Men samtidig har corona-restriktionerne også lagt en dæmper på hvilke aktiviteter der har været 

mulighed for, og mange planlagte ting har måttet aflyses. 

Den 17. november havde vi indkaldt til et møde for potentielle turledere og andre aktive i 

lokalafdelingen, og der var god interesse for at bidrage til forskellige aktiviteter, både blandt de 

fremmødte og blandt flere af dem, der desværre var forhindret i at deltage.  

Allerede nu afspejler aktivitetskalenderen at der sker noget og vi vil fremover komme med flere 

initiativer til at fastholde et godt aktivitetsniveau. Bl.a. ved forsøge med et netværk mellem de 

aktive og ved at arrangere halvårlige møder for de aktive turledere. På ”to do” listen står at få 

videreført dette. 

Faunistik -  

En anden aktivitet som skal nævnes, er deltagelsen i DOF’s Punkttællingsprogram. Dette program 

har løbet siden 1975-76 og jeg er stolt over at kunne nævne at to af initiativtagerne til 

punkttællingerne, Hans Skotte Møller og Lasse Braae, stadig er aktive medlemmer i vores 

lokalafdeling. Punkttællingsprogrammet blev i 2020 udvidet med nye ”tællemetoder” og på et 

kommende kursus med projektlederne fra DOF d. 23. marts, vil nyhederne i programmet blive 

http://www.dofvsj.dk/
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præsenteret (se opslaget på hjemmesiden).  

 

Og så har ”Boligbirding” projektet grebet mere og mere om sig. Idéen stammer oprindelig fra Carl 

Johan Corneliussen i Sorø, som for 7-8 år siden lavede en lille konkurrence om hvem der 

registrerede flest fuglearter fra sin egen matrikel i løbet af et halvår. Flere og flere meldte sig som 

deltagere og medlemmer fra alle lokalafdelinger er nu med.  

Det er en sjov konkurrence, der ikke kræver speciel forhåndsviden om artsbestemmelse, og som 

er med til at skærpe interessen for - og udvide synet for hvor mange fugle det egentlig er muligt at 

se og høre fra ens egen bopæl. (se mere om konkurrencen på hjemmesiden).  

 

DOF 

Fra DOF’s centrale virksomhed skal der fremhæves et par ting.  

 

I det forløbne år er der afholdt 2 repræsentantskabsmøder i DOF – foreningens højeste 

”myndighed”. Det første møde i foråret 2021 blev afholdt på Teams og var af den årsag ret 

amputeret og formelt. Andet mødet i november i Odense var til gengæld normalt og interessant. 

 

På mødet i november blev det vedtaget at indføre en ny medlemsstruktur i DOF. Det betyder at fra 

2022 er almindeligt medlemskab og kernemedlemsskab slået sammen til ét medlemskab – til det 

kontingent på 520,- kr. et kernemedlemsskab koster. Der er derudover et ungdomsmedlemsskab 

og et husstandsmedlemsskab (her er det blevet pointeret at husstandsmedlemskaber ifm. 

afstemninger, giver mulighed for at afgive 2 stemmer). 

 

Desuden blev DOF’s reviderede Natursyn og Naturpolitik vedtaget.  

 

Natursynet bygger på de 3 grundbegreber – diversitet – autenticitet og dynamik. Og samtidig er 

formålet at give mulighed for oplevelser og friluftsliv i naturen. 

Diversitet – Handler om forskellighed og variation af levesteder, arter og gener som er påvirket af 

de naturlige processer i landskabet. 

Autenticitet – Handler om at når vilde, naturlige processer råder uforstyrret og over lang tid, 

fremmes naturlige landskaber, og en autentisk flora og fauna opstår. 

Dynamik - Naturen forandrer og udvikler sig, når de naturlige og uforstyrrede processer får lov til at 

råde. Det er grundlaget for en vild natur med høj naturkvalitet.  

 

Oplevelser og friluftsliv i naturen - Et af DOF’s hovedformål er at formidle glæde og interesse for 

naturen og den vilde flora og fauna. En rig og uforstyrret fuglefauna en vigtig del af den livskvalitet, 

som naturen giver os mennesker. 

Naturpolitikken indeholder en lang række konkrete ønsker til sikring af naturværdierne i de 

forskellige landskabstyper som f.eks. skov, kyst, hav og det dyrkede land. Derudover forholder 

politikken sig tematisk til emnerne jagt, klima, planlægning samt rekreative forstyrrelser mv.  

 

Hele Naturpolitikken kan læses på DOF’s hjemmeside. 

 

Fremtidige aktiviteter i DOF Vestsjælland  

Som det dels vil fremgå af budgettet for 2022 og dels af handlingsplanen, er der lagt op til flere 

spændende aktiviteter: 
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- Lokalafdelingens 50-års jubilæum i 2022. 

- Møder for aktive turledere 

- Formidling af nyheder og emner af interesse for medlemmerne på hjemmesiden 

- Større udbud af ture, møder og kurser 

- Fokus på ungdomsarbejde – f.eks. FugleForAlle og Ørneklubben 

 

Samt hvad der ellers måtte komme af projekter eller ønsker – fra DOF centralt eller fra 

medlemmerne. 

Kommunikation  
 

Et kommunikationsudvalg har tidligere stået for kommunikation via ”den gamle hjemmeside” og via 

de sociale medier (Facebook). Men udover Lasse Braae, har der ikke været andre medlemmer i 

kommunikationsgruppen de sidste par år. Så det der tidligere blev kaldt kommunikationsudvalget, 

er i princippet ikke mere bestående. 

 

I forbindelse med at DOF Vestsjælland har fået ny hjemmeside, er der i stedet etableret en 

redaktionsgruppe med pt. Jette Reeh, Jette Hallig, Lasse Braae og Morten Jensen som 

medlemmer. 

En af opgaverne i det kommende forretningsår bliver at få beskrevet redaktionsgruppens 

arbejdsopgaver.  

Vedligeholdelse af hjemmesidens indhold er af afgørende betydning for kommunikationen i 

lokalforeningen. Desuden vil vi søge hjælp til at få en løbende vedligeholdelse og udbygning af 

billedmaterialet på hjemmesiden. 

 

Afdelingens Facebookgruppe (DOF Vestsjælland) er tidligere omtalt. Mange har ganske givet god 

fornøjelse af at dele de mange fotos der bliver lagt op, og som oftest er taget i Vestsjælland, men 

ellers ikke relateret til afdelingens arbejde som sådan. Dog forekommer der da ind imellem også 

spørgsmål, indlæg og opslag som er relateret til vores lokalafdeling og dens virke. 

Administratorer på Facebookgruppen er bestyrelsesmedlemmerne.  

 

Ture og Møder 
 

Ture og Møder i DOF Vestsjælland i 2021. 

I 2021 har der kun været afholdt 9 fugleture. Flere planlagte ture har måttet aflyses på grund af 

corona-restriktionerne. Men det bør nævnes at 5 af de 9 ture er gået til Borreby Mose, takket være 

turlederen Anders Jakobsen. 

Desuden har der være afholdt 3 kurser – et fuglestemmekursus afholdt af DOF Vestsjælland med 

Jan Kiel som kursusleder og to fuglekurser afholdt af Kalundborg Lokalgruppe med Klaus Malling 

Olsen som kursusleder.  

Ørnens Dag ved Tissø på Fugledegård måtte aflyses grundet corona-risiko. Der har heller ikke 

været arrangementer ifm. Røsnæs Naturdag på grund af restriktioner for forsamling. Samarbejdet 

med DN o.a. om dette arrangement ventes genoptaget i 2022. 
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Kalundborg Lokalgruppe 2021  

(v. Jens Boesen) 

Kalundborg Lokalgruppe består i det væsentlige af en liste med medlemmernes mailadresser. Den 

har p.t. omkring 75 medlemmer. 

Gruppen har normalt en fugletur om måneden undtagen i juli. De fleste ture er i lokalområdet 

omkring Kalundborg. I 2021 har det desværre været nødvendigt at aflyse en lang række af de 

planlagte ture pga. corona restriktionerne. Gruppen har dog kunnet stå for et par meget velbesøgte 

fuglekurser med Klaus Malling Olsen. 

Gruppen står hvert år sammen med lokalafdelingerne af DN, Danmarks Jægerforbund og Røsnæs 

Naturskole for arrangementet af Røsnæs Naturdag, men også denne dag måtte aflyses pga. 

corona. Dagen er hvert år blevet støttet af Nordea Fonden som også havde tildelt os støtte til 

vores planlagte dag i juni. 

Lokalgruppen er åben og gratis for alle DOF-medlemmer med interesse for gruppens ture og 

arrangementer. Alle kan deltage i turene, men medlemmerne modtager turprogrammer for 

henholdsvis efterårs- og forårssæsonen, remindere om ture og andre arrangementer samt 

referater af lokalgruppens ture. I tilfælde af begrænset deltagerantal fx til de længere ture og 

fuglekurserne har de desuden førsteret til deltagelse. 

Faunistik  

 

Faunistisk Udvalg 2021 

(Tovholder: Jan Kiel) 

 

Udvalgets medlemmer: Lene Smith, Jette Hallig, Lasse Braae og Jan Kiel. 

Desuden et underudvalg - Kommunal faunistik: Medlemmerne er Lasse Braae (Odsherred), Knud 

Nielsen (Holbæk), Jan Lindgaard Rasmussen (Kalundborg), Jan Kiel (Slagelse), Lene Smith 

(Sorø) og Brian Wielsøe (Ringsted). 

Endnu et stille år i udvalget. 

DOFbasen fortsætter sin fremgang, og i 2021 blev der igen sat ny rekord. For hele landet er der 

indtastet lidt over 2,2 M observationer, hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste års rekord. I 

DOF Vestsjælland er der indtastet 218.000 observationer, hvilket er en fremgang på hele 27% i 

forhold til den hidtidige rekord fra sidste år. Det placerer os på 3.-pladsen blandt DOFs 13 

afdelinger. I alt 776 observatører har bidraget med indtastninger i Vestsjælland (726 i 2020), de 9 

flittigste står for lidt over halvdelen af alle obs. 

Udvalget har ved tovholderen desuden været involveret i en gruppe eksperter, som på frivillig basis 

fungerer som sparringspartnere til udviklingen af Kattrup Vildnis. Formålet er her at være med til at 

sikre de bedst mulige betingelser for sjældne og truede ynglefugle i projektområdet på Kattrup 

Gods’ jorde. Projektet er et såkaldt rewildingprojekt bl.a. med udsætning af store græssere som 

bison og elg og med fokus på en langt mere naturvenlig udvikling af de ca. 800 ha. 
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Punkttællingsprogrammet 2021 
Fra Else Marie Jespersen, samt Jette og Uffe Mynster 

 

Da Morten Jensen var blevet fmd. for DOF Vestsjælland, ønskede han ikke at fortsætte som 

koordinator for punktællerne. Det blev i stedet Uffe og Jette Mynster og Else Marie Jespersen, der 

nu deler denne opgave. 

I slutningen af maj var der “belønningstur” til Grib Skov med overnatning på Fredensborg 

Vandrerhjem. Per og Luise Ekberg holdt et inspirerende foredrag fredag aften om fuglelivet i Grib 

Skov, som de har et indgående kendskab som mangeårige caretakere i området og lørdag var der 

både en tidlig og en lidt senere fugletur i skoven, hvor især ynglende sortspætter og syngende 

svaleklirer og brogede fluesnappere var store oplevelser. Der deltog omkring 20 punkttællere i 

denne tur. 

Punkttællingsprogrammet blev i 2021 udvidet med flere aktiviteter, der bygger videre på de 2 

klassiske punkttællinger. Nu kan tællerne vælge tidlig ynglefugletælling, sen ynglefugletælling, 

nattælling og spontantællinger 

I november blev der i afholdt et længe ventet årsmøde for alle landets punkttællere på Skærbæk 

Fritidscenter. Der var spændende indlæg om projektets opståen, og om hvordan data fra 

tællingerne bliver anvendt såvel forskningsmæssigt, som af myndighederne i vurderingen af 

udviklingen i fuglebestandene. Deltagerne blev desuden opdateret i de nye tællemetoder. Fra DOF 

Vestsjælland deltog 8 punkttællere. 

Der har i 2021 været optalt fugle på 41 ruter i den sene ynglefugletælling, på 9 ruter i den tidlige 

ynglefugletælling, på 26 vinterruter og på 2 nattællingsruter. Selvom DOF Vestsjælland har et 

pænt antal punkttællere, er der stadig store områder, hvor der slet ikke tælles fugle i, og vi 

opfordrer til at tilmelde jer som punkttællere (eller deltage i informationsmødet d. 23. marts – se 

nedenfor). Det tager kun nogle få timer 1 eller 2 gange om året. 

 

For at inspirere nye medlemmer til at blive fugletællere og for at udbrede kendskabet til de nye 

punkttællingsaktiviteter afholdes der informationsmøde med Thomas Vikstrøm på Kalundborg 

Vandrerhjem d. 23. marts - se mere herom på hjemmesiden eller i næste nummer af Fugle og 

Natur. 

 

Boligbirding 2021 
Fra Lasse Braae: 

 

Den 3. sæson i Lokalafdelingernes Boligbirding er blevet afviklet med succes. 239 personer har 
deltaget heraf 33 (13,8%) fra VSJ.  
Der blev registeret 222 arter i hele landet, mens VSJ nåede op på 146 (65,8%). Vi fik en meget flot 
omtale i årets første Nyhedsbrev fra DOF – tak for det!  
 
I løbet af sæsonen er der blevet foretaget en række analyser både af fordelingen af vinterarter og 
trækfuglenes ankomst.  
For at kunne sammenligne to områder skal der helst være mindst 30 deltagere i hvert. Vi har et 
ønske om at kunne sammenligne mellem nord og syd i vores område (3 kommuner i hver) – det 
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kræver dog mindst 60 deltagere – altså knapt en fordobling. 
 
Er det ren utopi – nej det kan godt lade sig gøre.  
 
I skrivende stund er der 361 deltagere med her i 2022.  
Fyn hidtil har gjort det bedst med en stigning fra 44 til 112 (154%).  
Det samme gælder for SØJ fra 12 til 47 (291%).  
Her i VSJ går det desværre mere trægt pt. kun 18 deltagere i år – hvilket kun 54,5% af sidste år 
resultat.  
Det kan vi forhåbentlig gøre lidt bedre – meld dig allerede i dag. 
 Husk Boligbirding er ”opfundet” her i VSJ – så mange forventer, at vi gør det godt.  
Selv om du kommer med på et senere tidspunkt gælder alle arter set eller hørt fra 1 januar. Så 
brugen af en god gammeldags notesbog kan stadig anbefales herfra. 
Du kan læse mere om projektet her: Alt om Boligbirding  
 

Naturpolitik 
 

Naturpolitisk Udvalg 

(Tovholder: Morten Jensen) 

Udvalgets medlemmer: Lene Smith (LS), Hans Ulrik Skotte Møller (HUSM), Inger Nielsen (IN), 

Jens Boesen (JB), Jette Hallig (JH), Lasse Braae (LB), Niels Poul Dreyer (NPD), Allan Nielsen 

(AN), Jette Reeh (JR), Knud Nielsen (KN), Henrik Wejdling (HW) og Morten Jensen (MJ). 

Udvalget består af vores kommunerepræsentanter og andre, der repræsenterer DOF Vestsjælland 

i eksterne organer. Arbejdet i udvalget tager en del tid for medlemmerne. Der er ofte tale om 

komplicerede sager, der kræver grundig indsigt og forberedelse. Og det skal selvfølgelig 

bemærkes at indsatsen også her bygger på frivilligt arbejde. 

Generelt om arbejdet i Naturpolitisk Udvalg 

I 2021 har med corona-ned- og oplukninger på skift igen vanskeliggjort arbejdet, dog heldigvis ikke 

i samme omfang som i 2020.  

Der været afholdt 4 møder i NPU og derudover er kommunikationen foregået pr. mail eller 

telefonisk. 

De væsentligste sager, som udvalget og dets medlemmer har beskæftiget sig med, er opsummeret 

i de følgende afsnit fra kommunerepræsentater og repræsentanter i andre råd. 

 

 

Årsberetning fra Ringsted kommune 2021: 
Fra Kommunerepræsentanten, Inger Nielsen: 

Der er i løbet af året opsat redekasse for Vandrefalk i skorsten på Rønnedevej, den har synligt 

endnu ikke haft besøg af Vandrefalk, men dog en mængde Alliker. 

Det har været forsøgt at afholde enkelte fugleture, men Corona har været årsager til aflysninger. 

https://docs.google.com/document/d/1g5dsKA8_Kjl9Mg2r_lsYphT28GXqj7s7loUXYQ9nHeI/edit?usp=sharingd/13xwsaAWeenjkrepYf1_FGwNYh1xXnIe9QliY7dWFeZQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g5dsKA8_Kjl9Mg2r_lsYphT28GXqj7s7loUXYQ9nHeI/edit?usp=sharingd/13xwsaAWeenjkrepYf1_FGwNYh1xXnIe9QliY7dWFeZQ/edit?usp=sharing
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Pilot Naturpark:  Søerne med nære omgivelser. 

Der blev afholdt 4 møder, hvor det primære foreløbige mål var at indkredse mål og forventninger 

hos medlemmerne i gruppen. Der er 14 medlemmer, som repræsenterer forskellige 

interesseområder, 3 politikere, samt 3 administrationsmedarbejdere. 

Vi var på ekskursion ved Naturpark Å-mosen og Strids Mølle som inspiration, og idéformidling, idet 

man her er flere år forud i processen. Desuden har der været møde i naturen lokalt, hvor vi har 

drøftet visionære muligheder, som kan være aktuelle ifm. Naturparkprojektet. Vi er derved nået 

frem til et foreløbigt overblik over, hvad vi forventer os af processen, og dermed kan arbejde hen 

imod, også i forhold til hvad naturen kan i denne sammenhæng. Vi er vel 5 deltagere, som 

varetager naturens interesser under forskellige synsvinkler. 

Grønt Råd: Her har vi behandlet og dannet fælles holdning til emnerne Aktivitets og Naturhus i 

Vrangeskov, forslag, som er fremsat af Foreningen Søskovlandet. 

Ideer til Natur, Miljø og Klimapolitik, her bl.a. udtagning af lavbundsarealer til projekter m.h.t. CO2 

reduktion. 

Lavbundsarealerne må som udgangspunkt ikke være våde på forhånd, for at tælle med, hvilket 

indebærer, at Kværkeby Mose, Gørlev Mose og Torpet Mose ikke kan tælle med, og hvilke 

områder er i øvrigt aktuelle? 

Drøftelser, som gerne skal munde ud i et tættere samarbejde med Klima og Miljø Udvalget. 

De 17 Verdensmål. 

Ringsted kommune ønsker at indgå i Projektet Vild Natur. 

Borgernes opførsel, når de færdes i naturen. 

Den kommende nye Femern Bælt jernbanes gennemkørselsbane gennem Ringsted i forhold til 

grønne konsekvenser. 

Beskyttelse af drikkevand.  

Vandråd: Det var under debat og til endelig beslutning, at arbejdet med vandrådet kunne ligge 

under Grønt Råds beføjelser i kraft af flere møder til varetagelse af opgaven heri. 

I løbet af slutningen af 2020 blev det udlagt til kommunerne fra Stats og Miljøministeriet at 

varetage opfølgning på 3. periode af vandløbsvurdering. Område Ringsted hører under 

Smålandsfarvandet som er det Primære vand- område for Ringsted. Indbefattet heri fik vi ca. ½ år 

til drøftelser og beslutningsproces incl. begrænsede midler tildelt til lokalt vandrådsarbejde. På 

beskrevne grundlag brugte vi flere møder på at gennemgå og beskrive alle kommunens vandløb, 

og samtidig vurdere den umiddelbare tilstand for vandløbene. Vi kunne hurtigt konkludere hvor 

behovene var mest aktuelle for renovering, i forhold til at de generelle behov var større end midler 

og tid gav mulighed for. 

Konklusion: Indebar genslyngning af Vigersdal Å, sydøst løbet fra Haraldsted Sø mod St. 

Regnemark, samt fjernelse af vand-opstemning ved Høm Møllesø. Sidstnævnte projekt har 
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sammen med opstemning ved Englerup Mølle været under udarbejdelse siden 2012, men 

opgaverne er i forskellig størrelsesorden og første del er nu gennemført. 

Brugerråd: 

Haraldsted Sø: Der er brugt tid, energi og mange ord på at drøfte og besigtige området for 

aktivitetsplaner, mange forskellige vandsportsinteresser har rettet henvendelse, plejeplaner er 

behandlet mundtligt samt embedsværkets kræfter brugt på bredejernes oprindelige, hidtidige 

rettigheder samt fremtidige. 

Gyrstinge Sø: DOF Vestsjælland bidrog med stor indsats og viden i etableringsfasen ifm. 

Kommunens opkøb. I forlængelse af DOF´s idé bidrag til Gyrstinge Sø under forvandling, hvilken 

forvaltning er ønskelig af 25. 2. 2017, her er vi igen i løbet af 2021 blevet spurgt om mest 

hensigtsmæssige pleje i forhold til gunstige vilkår for fuglelivet, hvilket vi har imødekommet. 

Friluftrådets lokalråd Øst: Her har vi brugt tid på at implementere rådets nye struktur, som har 

været undervejs gennem de seneste år. Bestyrelsen har gennemgået fornyelse. 

Der er brugt adskillige møder på at drøfte Naturpark projekter, og herunder ansøgning om 

Pilotnaturparkprojekt i Ringsted kommune. Der er oprettet Temagrupper til understøttelse og 

erfaringsudveksling ifm. Naturparker og Naturnationalparker. Indtil nu 1 møde er passeret, og 

næste på vej. 

Desuden har vi brugt energi på at drøfte Klatrepark og Skovtårnet i Rønnede, der har og er stadig 

uhensigtsmæssigheder forbundet med tiltaget der. 

Der er Naturpark under udarbejdelse i Tryggevælde Ådal. 

Endelig har der været drøftelser og bekymringer forbundet med Lynetten- bygningens dumpning af 

Slam i Køge Bugt samt bekymring forbundet med en ny vindmøllepark til etablering ud over det 

etablerede Kriegers Flak, forventet ny beliggenhed er Aflandshage, og som konsekvens af det, vil 

en del af Vindmøllerne komme til at ligge og afskære i linjen for mange 100.000 af trækfugle 

mellem Falsterbo og Stevns hvert forår og efterår. Der er rettet henvendelse til Knud Flensted 

herom. 

Årsberetning fra Sorø kommune 2021 
Fra Kommunerepræsentanten, Lene Smith: 

Sorø kommune har hverken hav eller store naturparker mv., så det er småt med de store sager, 

hvor DOF’s interesser for alvor udfordres. 

Verdensmålene sætter også deres aftryk i kommunens planer og på de store virksomheder i 

kommunen. Senest har Hørkram styrket deres klima – og miljøprofil ved at være pionerer på 

området med el-lastbiler. 

Der er etableret et mini-vådområde i Dianalund på 2600 m2. Her vil der blive opsamlet drænvand. 

Formålet med mini-vådområdet er at reducere nitrat og fosfor inden vandet ledes ud i Bjørnevad Å. 
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Den 13. oktober 2021 vedtog Sorø kommune en lokalplan for et område ved Fjenneslev, hvor der 

skal etableres en solcellepark, der skal producere hvad der svarer til 40 – 50.000 husstandes 

elforbrug. Stiftelsen Sorø akademi er ejere af jorden. Anlægget drives af Hofor. 

 

Årsberetning fra Odsherred kommune 2021 
Fra Kommunerepræsentanten, Lasse Braae: 

Den eneste hårrejsende sag der har været, er en tilladelse til en 42 m høj mobilmast midt i 
trækfugleruten over Nørrevang.  
Sagen har i den grad givet debat i lokalområdet, og DOF er fra flere sider blevet opfordret til at gå 
ind i sagen, idet landskabet her er stort set uspoleret og næsten fri for tekniske installationer. 
Eneste undtagelse er den eksisterende 18 m høje mobilmast.  
I tilladelsen til denne står udtrykkelig, at den aldrig må blive erstattet af en højere mast. Sagen 
burde dermed ligge lige til højrebenet, hvis man ellers skal bevare troen på hele vores 
klagesystem.  
En flertal i DOF VSJ’s NPU sagde desværre nej til at anke sagen, da man næppe kunne forvente 
den store fugledød – vindmøller er meget værre. Så alle der frygter dette monstrum må sætte 
deres lid til DN, der heldigvis har klaget, og om ikke andet, så finder vi ud af, hvor meget hele 
klagesystemet er værd. 
I DOF burde vi måske overveje, om vi skal anlægge en lidt bredere anskuelse en blot død og 
elendighed for fuglene.  
Mange siger, at fuglekiggeri er en lise for sjælden. Dette hænger i høj grad sammen med, at de 
fleste fuglelokaliteter, heldigvis stadigvæk er smukke naturskønne områder.  
Er det ikke også værd at kæmpe for, at dette også gælder fremover? 
 
Flere af de andre spændende tiltag – især ”Naturen i sommerhusområderne” har desværre stadig 
ligget mere eller mindre brak grundet corona situationen. 

 
 

Årsberetning fra Slagelse kommune 2021 
Fra Kommunerepræsentanten, Hans Skotte Møller:  

Generelt 

DOF har i 2021 deltaget i fire møder i kommunens Naturforum (”Grønne Råd”). Samarbejdet i 

Naturforum fungerer godt, og det forventes, at det fortsætter under den nye kommunalbestyrelse. 

Kommunalbestyrelsen ændredes ved kommunevalget således, at den hidtidige borgmester John 

Dyrby (S) gik af ved årsskiftet, hvor han blev afløst af Knud Vincents (V). 

Det er indtrykket, at kommunens forvaltning i løbet af 2021 har opprioriteret naturforvaltningen og 

naturbeskyttelsen med en række initiativer, bl.a. en mere blomster- og insektvenlig forvaltning af 

forskellige offentlige græsarealer, vejrabatter m.v. Et initiativ taget af Naturforum i samarbejde med 

kommunen med uddeling af 15.000 gratis fugle- og insektvenlige buske til interesserede borger, 

blev overordentligt godt modtaget. Buskene blev revet væk på få timer.  

De centrale dele af Smålandshavet udpeget som EU-Fuglebeskyttelsesområde 

Den langvarige sag om anlæg af en stor havmøllepark i Smålandshavet syd for Omø, som har kørt 

siden 2013, fandt i efteråret sin gode afslutning, idet Miljøminister Lea Wermelin i november 

underskrev en bekendtgørelse, der med virkning fra den 1. december 2021 udpeger alle de 
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centrale dele af Smålandshavet (og fem andre danske havområder) som EU-

Fuglebeskyttelsesområder, jf. Retsinformation BEK nr. 2091 af 12/11/2021. 

Udpegningen af EU-Fuglebeskyttelsesområdet omfatter bl.a. det c. 2500 ha store lavvandede 

område, hvor firmaet European Energy A/S havde planlagt at opføre den store havmøllepark, men 

den er nu uforenelig med områdets status som fuglebeskyttelsesområde, hvor der raster og 

overvintrer en kvart million dykænder (Ederfugle, Sortænder og Fløjlsænder), Gråstrubede 

Lappedykkere og Rødstrubede Lommer. Møllerne ville også have udgjort en 6 km lang veritabel 

mur for det intensive fugletræk, der hvert efterår udgår fra Stigsnæs-Bisserup området ned mod 

Lolland og Langeland og videre sydpå. 

Udpegningen af fuglebeskyttelsesområdet blev stærkt modarbejdet af firmaet bag forslaget om 

havmølleparken, der fik mobiliseret flere landspolitikere og EU-politikere samt industriens 

interesseorganisationer til deres fordel. Sagen – konflikten mellem fugle- og naturbeskyttelsen og 

den ”grønne” vindenergi - har året igennem fyldt meget i medierne. 

 DOF takker vores samarbejdspartnere – ikke mindst Danmark Naturfredningsforening og 

Danmarks Jægerforbund, men også Danske Tursejlere, Omø Beboer- og Grundejerforening, 

Agersø Naturcenter og Sveriges Ornitologiske Forening for at have stået sammen i modstanden 

mod etableringen af ”Omø Syd”-havmølleparken.  Den foreslåede placering har været et udtryk for 

en utrolig dårlig planlægningsproces og en beslutningsproces, hvor man i første omgang valgte at 

ignorere naturinteresserne og Danmarks internationale forpligtelser på naturbeskyttelsesområdet – 

EU’fuglebeskyttelsesdirektivet og bl.a. Ramsar- og Bonn-konventionerne. Godt at den 

socialdemokratiske regering kom til og fik taget skeen i den anden hånd.   

Fugletællinger, nye færdselsregler og naturgenopretning i Lej Sø og på Lej Odde  

Ynglefuglene i Lejsøen og på Lej Odden fik 2021 en forbedret beskyttelse. Med fuld opbakning fra 

Slagelse kommune, kommunens Naturforum og områdets ejer ”Kruusesminde” blev 

adgangsforbuddet til de centrale områder udvidet fra perioden 15/3- 15/7 til perioden 15/3 – 31/7 

og området med færdselsforbud i perioden blev udvidet mod nord, samtidig blev det med 

kommunens indsats bedre skiltet, og der har været mindre færdsel inde i området end i de 

foregående år. Kruusesminde har også i 2021 forestået en intensiv regulering af Krager og ræve i 

Lejsø-området.  

Ynglefugletællinger blev igen i 2021 gennemført af Ulf M. Berthelsen (terner m.fl.) for Århus 

Universitet og NOVANA og Villy Jensen, Korsør. Bortset fra Stor Kobbersneppe, der fortsat holder 

stand med 4 ynglepar, og som fik flere flyvedygtige unger, så var ynglesæsonen i 21 dog meget 

dårlig.  De ynglende terner (Dværgterne 9 par, Havterne 6 par og Fjordterne 13 par) fik ikke en 

eneste flyvedygtig unge, og Klyderne (min. 17 par) havde også en begrænset ynglesucces. Det 

dårlige resultat tilskrives især rævenes prædation på æg og unger. 

I september bekostede Slagelse kommune retableringen af to tidligere øer i Lejsøen. Øerne var 

efterhånden eroderet væk, men kan nu igen fungere som yngleøer for kolonirugende fugle, idet 

rævene forventes at få svært ved at komme ud til øerne. Der er planer om at sikre disse yderligere 

med el-hegn eller flethegn.  

Tude Å-naturgenopretningsprojektet nærmer sig sin afslutning 

Naturgenopretningsprojektet fra Tudeåens udløb i Storebælt, der blev vedtaget af en enig 
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kommunalbestyrelse tilbage i 2013, nærmer sig sin afslutning m.h.t. sagsbehandlingen, og 

kommunen forventer nu, at gravearbejderne kan påbegyndes i 2022 eller i hvert fald i 2023.  

Sagsbehandlingen har været langvarig, senest på grund af ændringer i detailprojekteringen, der 

var ønsket fra sportsfiskerside, hvor man frygtede for tab af ørredsmolt i det retablerede 

deltaområde. Den nye model betyder, at middelvandstanden i Tude Å vil nu blive hævet med 6 – 

10 cm. DOF vil fortsat følge projektudviklingen og arbejde for, at der bliver sikret fredelige og 

færdselsfrie områder til gavn for vandfuglene. 

Motorsportsanlæg på Stigsnæs opgivet 

Et flertal i kommunalbestyrelsen opgav i juni planerne om at opføre et 80 ha stort, internationalt 

motorsportscenter på Stigsnæs. Det skete efter indsigelser og protester fra bl.a. DOF, DN, 

Stigsnæs-Magleby lokalråd og lokale beboere. DOF henviste især til områdets meget store 

betydning for rastende trækfugle. Kun Dansk Folkeparti stemte for planerne om at etablere 

motorsportscentret. 

Havmiljøet omkring Stigsnæs – Agersøsund – Smålandshavet 

Vandmiljøet og dets tilstand i Agersø Sund, omkring Stigsnæs og Omø har fortsat gennem 2021 

været genstand for megen diskussion i de lokale medier, og den nåede i 2021 også ind på 

Christiansborg, hvor flere landspolitikere har taget sagen op. Årsagen til diskussionen er især 

fiskenes forsvinden fra området, og fra DOF har vi fremført nedgangen i Ederfuglenes reproduktion 

i den tidligere store koloni på Helleholm (sydøsthjørnet af Agersø), se årsberetningen for 2021. 

 Foreningen ”Rent havmiljø nu” og Danmarks Fiskeriforening er aktive i debatten, hvor man fortsat 

peger på de store udledningerne af renset/fortyndet spildevand fra virksomheden RGS Nordic, der 

bl.a. renser store mængder af spildevand fra de norske olieboreplatforme. Spildevandet sejles til 

Stigsnæs i store tankskibe, hvorfra det pumpes ind i store tanke på land, hvor det blandes op med 

lokalt ferskvand og efter endt rensning gennem en rørledning pumpes ud inde i Smålandshavet på 

6 – 8 m vanddybde mindre end 1 km fra land. Århus Universitet har udarbejdet to rapporter om 

vandmiljøet, begge er blevet kritiseret af RGS Nordic og Slagelse kommune for manglende 

faglighed. Flere politikere deltog før kommunevalget i en demonstration på Stigsnæs Færgehavn 

mod forureningen. 

DOF-Slagelse deltog sammen med de øvrige medlemmer af kommunens Naturforum i 

sensommeren efter invitation af RGS i en besigtigelse af deres rensningsanlæg, og man fik her en 

orientering om virksomhedens aktiviteter, vandrensningen og deres egenkontrol m.v. Jeg hæftede 

mig især ved, at deres rensning af PCB’erne (polychlorerede bifenyler) kun er på 91 %. PCB’erne 

er en af de kemiske forbindelser, der er kendte for at hæmme reproduktion og ynglesucces hos 

bl.a. rovfugle og fiskespisende vandfugle, sæler m.v. Forhåbentlig vil man i løbet af 2022 nå 

dybere ned i forståelsen af, hvilke faktorer det er, der er skyld i, at de marine økosystemer i 

området er blevet så nødlidende.  

Forslag om byudvikling ved Korsør Lystskov og Søskær Mose opgivet  

Et forslag om et ny villaområde nær Storebælt og klos op ad Søskær Mose og Korsør Lystskov 

blev taget ud af forslaget til kommuneplanen for Slagelse kommune 2021 – 2032 efter protester fra 

bl.a. DOF, DN og lokale borgere. Søskær Mose er bl.a. ynglelokalitet for Rørhøg og har nogle år 

paukende Rørdrum. 
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Ny skov ved Skælskør 

Slagelse kommune plantede i december en helt ny skov ”Ravnemarksskoven” på 11 ha på 

kommunale arealer i den sydlige udkant af Skælskør. Nyplantningen af skoven er støttet af ”Plant 

et træ”-kampagnen og af Lidl, og DOF har foræret skoven en natuglekasse. Skovplantningen 

finder sted på hidtidige landbrugsarealer, der oprindeligt var købt op med henblik på byudvikling. 

En række andre bynære kommunalt-ejede landbrugsarealer vil tilsvarende i de næste år blive lagt 

ud til lysåben natur eller plantet til med skov. Ved Skælskør er der helt overvejende blevet plantet 

til med hjemmehørende træer og buske, der kan fremme biodiversiteten, især bier og andre 

insekter samt fuglelivet. Det er et fint initiativ, som Slagelse kommune skal have stor ros for! 

Planer om højvandsbeskyttelse i Skælskør Fjord 

En sag, som de grønne organisationer bør være meget opmærksom på nu i 2022, er kommunens 

planer om en forbedret højvandssikring mod oversvømmelser inde i Skælskør By. Kommunen har 

foreløbigt bevilget 7 mio. kr. til, at konsulentfirmaerne COWI og Rambøll kan undersøge 

konsekvenserne af forskellige løsningsmodeller. En af modellerne skal beskrive opførelse af en 

stormflodsbarriere (højvandslukke eller -sluse) inde i ved Slagternæse, der er snævringen mellem 

Skælskør Yderfjord og Skælskør Inderfjord, og som ligger centralt inde i NATURA 2000-området, 

der også omfatter bl.a. Borreby Moserne inkl. Gammelsø. I NATURA 2000-området, der også er 

udpeget som Ramsar-område, må der ikke ske ændringer, der er til skade for naturen 

Konsekvensrapporterne bør foreligge engang i 2022 og bl.a. må DOF da forholde sig nøje til dem. 

Diverse sager 

Et planlagt solenergianlæg på et 64 ha stort landbrugsareal ved Tjæreby øst for Skælskør ses ikke 

at påvirke nogen væsentlige fugleinteresser, og vi er ikke gået ind i sagen. 

En dispensation fra Halseby-Tårnborg-fredningen med henblik på at lovliggøre nogle gamle bure, 

der var opført ulovligt inden for fredningen, blev anket af DOF-centralt, der ønskede burene, der 

har været brugt til fasanopdræt, fjernet. DOF-Slagelse blev ikke hørt i sagen. DOF tabte sagen.  

  

Årsberetning fra Holbæk kommune 2021 

Fra Kommunerepræsentanten, Allan Nielsen: 

Det der har fyldt mest i Holbæk Kommune i 2021, er endnu en gang Tempelkrog Nord. 

Der var indkaldt til et orienteringsmøde, hvor Fredningsnævnet ville have en dialog med borgerne 
om planerne for en fredning af området. Fredningsnævnet skulle derefter træffe afgørelse om 
området skulle fredes i december 2021. Der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen. Vi venter 
spændt.                                                                                                         

Holbæk Kommune ønskede på et møde i Natur og miljøforum at ændre kommissoriet. Kommunen 
ønskede at foreningerne skulle være den drivende kraft i Natur og miljøforum. Flere foreninger 
gjorde opmærksom på at de ikke havde de resurser der skulle til at være drive diverse projekter. 
Kommissoriet blev ændret, det kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside holb.dk. 

Det har igen været et år hvor Holbæk Kommune har givet tilladelse til etablering af mange små 
skovstykker og mindre vandhuller på nogle af markerne i kommunen. Flere af projekterne kunne 
godt have potentiale for at fremme fuglelivet de pågældende steder. 
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Årsberetning fra Kalundborg kommune 2021 
Fra Kommunerepræsentanten, Jette Reeh: 

Tissø vandindvinding: Den store sag har i år været Kalundborg Kommunes tilladelse til, at 

Kalundborg Overfladevand A/S, kan øge indvindingen af overfladevandvand pr. år fra Tissø. 

I dag indvinder Kalundborg Forsyning årligt mellem 3.500.000 og 4.000.000 m3 vand fra Tissø på 

en tilladelse til 5.000.000 m3 årligt. Kalundborg kommune giver med den nye afgørelse tilladelse til 

en vandindvinding på 6.700.000 kubikmeter vand årligt og max. 0,42 m3/s, gældende til 

01.07.2051.  

Åmosen, Tissø, Nedre Halleby Å og Flasken er omfattet af Natura 2000-område nr. 157 og består 

af habitatområde nr. H138 og fuglebeskyttelsesområde nr. F100. På udpegningsgrundlaget er bl.a. 

fjordterne og dværgterne, som Kalundborg Kommune jf. Natura 2000 handleplanen angiveligt vil 

prioritere højt som ynglefugle gennem artsindsatsen. Det kan man jo ikke just sige sker her. 

Tissø med tilløb og Nedre Halleby Å er omfattet af vandområdeplanerne og skal opnå god 

økologisk tilstand senest i 2027 (Vandrammedirektivet). Status for vandområderne er jf. 

Basisanalysen 2021-27, at Tissø samt de fleste tilløb og Nedre Halleby Å er i risiko for ikke at opnå 

målopfyldelsen god økologiske tilstand med udgangen af 2027. Det er dog Kalundborg kommunes 

vurdering, at indvindingstilladelsen inkl. ombygning af et nyt stemmeværk og ændret 

styringspraksis ikke vil forringe Tissø og Nedre Halleby ås økologiske tilstand og ikke være til 

hinder for deres målopfyldelse i forhold til vandområdeplanerne. Eller indebære risiko for 

forringelse af udpegningsgrundlaget efter habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. 

Vandindvindingen udgør en meget stor indgriben i naturens egen dynamik. Den medfører store 

kunstige forskelle på vandstanden i Tissø, da der vil ske en tilbageholdelse af vand på visse 

årstider for at der kan være nok vand til industrien hele året rundt. Det vil blive nødvendigt at 

forhøje fugleøerne i øens sydende for at undgå oversvømmelse i yngletiden. Vandløbet nedstrøms 

vil mangle vand på kritiske tidspunkter for fiskenes ynglen. 

Modstanden mod indvindingstilladelsen gav anledning til et godt samarbejde mellem de grønne 

organisationer lokalt, ligesom organisationernes konsulenter bidrog med deres kompetencer. Vi 

afholdt en række møder over Zoom, og det resulterede i, at tilladelsen blev påklaget af både 

Dansk Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. DOF er ikke påklageberettiget i 

forhold til denne lovgivning, men vi forfattede en skrivelse med vores synspunkter, som blev 

vedlagt DN´s klage. 

Kalundborg Forsyning har efterfølgende meddelt, at de ønsker at imødekomme bekymringerne fra 

interessenterne, som er kommet frem i forbindelse med meddelelsen af tilladelsen til indvinding af 

overfladevand fra Tissø. Kalundborg Forsyning vil derfor sammen med repræsentanter fra 

Tissøklubben (Virksomheder der aftager Tissøvand) arbejde hen mod at gennemføre en fuld 

miljøkonsekvensvurdering af indvindingen af overfladevand fra Tissø. Rapporten vil blive 

udarbejdet af ekstern konsulent og offentliggjort når den er færdig. En lille sejr på vejen. 

De klagende organisationer overvejer nu at anmode MFKN om at betragte kommunens 
henvendelse som en tilbagekaldelse – eller træffe en afgørelse om hjemsendelse med krav om 
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fornyet sagsbehandling, således at klagegebyr tilbagebetales, og vi kan afvente en evt. ny 
afgørelse. 
  

Birkendegaard – hoteldrift i fuglebeskyttelsesområde: Kommunen har givet 

landzonetilladelse til at bygge tre hytter på pæle i tilknytning til skovbevoksninger, dels ved selve 

brynet af skoven Snevris, dels ved adressen Snevrisvej 3. Hytterne skal udbydes til publikum som 

en overnatningsmulighed i trætophøjde på hotelbasis. 

Det pågældende Natura 2000-område nr. 154 udgøres på lokaliteten af EU-Habitatområde nr. 135: 

Sejerø Bugt og Saltbæk Vig samt EU-Fuglebeskyttelsesområde nr. 99: Saltbæk Vig. 

Vi mener ikke, der kan gives landzonetilladelse efter planloven til etablering af hytter, der udlejes 

på hotelbasis, her, og vi er bekymrede for påvirkningen af fuglelivet i området. Dels vil der blive 

mere fodfærdsel i området, men også færdsel med biler, der skal servicere hytterne, som har toilet 

og andre faciliteter. Vi er også bekymrede for, om de tre hytter vil blive de tre første af mange. 

Derfor har vi påklaget tilladelsen til planankenævnet. Ordlyden af anken kan ses på DOF 

Vestsjællands hjemmeside. 

Det grønne dialogforum: Der har været afholdt tre møder i forummet i 2021. På dagsordenen 

har været: 

• Plejeplan for Møllebakken 

• Vild kommune Kalundborg 

• Dialog om udkast til naturpolitik 

• Orientering om C02 regnskab for Kalundborg kommune som virksomhed 

• Orientering om affaldsområdet og nye tiltag 

Naturpolitikken er nu politisk vedtaget, men er desværre mere en poetisk beskrivelse af naturen 

med tilhørende ukonkret handleplan end en egentlig aktiv naturpolitik med en handleplan, der er 

konkret og målbar nok til at fremme naturens interesser. 

Fredningsnævnet: Jeg har deltaget i to besigtigelser i løbet af året, ingen af dem gav anledning 

til yderligere opfølgning. 

Tidligere ankesager: 

1. Anken mod brug af Roundup til bekæmpelse af rynket rose på det militære areal på Stold, 

tabte vi desværre. Anvendelsen var imod deres egen plejeplan, som foreskrev udelukkende 

mekanisk bekæmpelse uden brug af kemi. Området er Natura 2000 beskyttet. 

2. Anken mod fredningsnævnets tilladelse til udvidelse af antallet af overnatninger på 

spejdercentret på Nekselø i fuglenes yngletid, er stadig ikke afgjort. 

 

Årsberetning fra Naturparkrådet 2021 
Fra Jens Boesen: 

 

Naturpark Åmosen og Tissø: 
Naturparkrådets møder har været aflyst det meste af året pga. coronarestriktionerne. Der har 

således kun været afholdt et enkelt møde i efteråret som blev indkaldt med meget kort varsel, og 

med en dagsorden der kun indeholdt orienteringspunkter om lederskiftet og Dansk Naturfonds 

opkøb af Ulkerup Lyng. 
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Således er årets vigtigste forandring, adskillelsen af Naturpark Åmosen og Formidlingscenter 

Fugledegård i to af hinanden uafhængige institutioner, ikke behandlet i Naturparkrådet. 

Naturparken har nu fået kontor på Slagelsevej i Jyderup og i efteråret blev Ditte Staun ansat som 

ny daglig leder. Den hidtidige leder af både Naturparken og Formidlingscenteret, Ole Rasmussen, 

blev fritstillet umiddelbart inden sommerferien. Ud over lederen er Anders Søgaard Petersen ansat 

som naturformidler. Til sammenligning har Brorfelde iflg. deres hjemmeside 9 ansatte, heraf 3 

naturvejledere. 

Efter sommeren var Naturparkrådet inviteret til et orienteringsmøde om det spændende projekt 

Kattrup Vildnis som jo ligger inden for Naturparkens område. For oplysning herom henvises til 

hjemmesiden www.kattrupvildnis.dk 

 
Årsberetning fra Store Vrøj og Gyrstinge Sø 2021 
Fra Niels Poul Dreyer: 

Store Vrøj: 

Bekæmpelse af invasive arter fortsatte i 2021. 

En større gyvelopvækst på en mark op ved stranden blev skrabet af med hjælp af Vækst og Miljø 

maskiner. Vi forventer ny opvækst af roset planter på arealet uden gyvel. 

Ude ved højen blev 5 rynket rose buske fjernet maskinelt og genvækst bekæmpet og brændt af. 

Højen på Krageø er vigtig for flora og det er målet at friholde ca 3 ha her fra alt genopvækst. 

På resten af arealet slås rynket rose hvert år, så den ikke beder sig og sætter frø. Vi vil fortsat 

vedligeholde stedet og sikre at både gyvel og rosen ikke tager over.  

Vi har besluttet af reducere antal græssende dyr på arealet under en ny ordning som gælder for 

Natura 2000 arealer hvor antal dyr pr ha er kriteriet i stedet for nedgræsning pr 15. september. 

Vi vil gerne fremover undgå vinterfordring så meget som muligt. 

Fuglemæssigt går det godt på Saltbækvig. Der er to havørnepar i området, idet et nyt ungt par 

forsøger sig på vestsiden af Saltbækvig. Ørneparret ved Kaldredkæret fik 2 unger på vingerne. 

Der har været en del fældende klyder i år op til 350 styk og vi har fået besøg af en del sjældne 

arter bl.a. Aftenfalk, Enkeltbekkasin, Lille Skallesluger og Havlit. 

Helge Sørensen har optaget en del film i år og nu går store Vrøj i luften med en ny hjemmeside, 

www.storevroj.dk, hvor en ny opdateret videofilm, billeder samt oplysninger om Store Vrøj bringes 

frem i lyset. 

Vi vil gerne formidle området, og det vil være muligt at arrangere guidede ture ud på stedet.  

Vi har fået oplyst at A/S Saltbækvig bliver opdelt i 2 enheder. Vi ser frem til et nyt samarbejde, når 

de juridiske forhold er på plads. 

http://www.kattrupvildnis.dk/
http://www.storevroj.dk/
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Gystinge Sø Brugerråd:  

Der er ikke sket meget her i 2021. Efter kommunevalget skal der sammensættes et nyt brugerråd 

og vi ved ikke om jeg kan fortsætte som DOF-repræsentant. Det må vi tage stilling til, når det bliver 

aktuelt. Kommunen arbejder med planer om en naturpark for Ringsted. Det virker som om det 

handler om at markedsføre kommunen som en turist destination. 

Gyrstinge sø har ændret sig en del, pga. af en større trafik langs søen. Fugle kan stadig ses bl.a. 

ynglende terner, havørn, sølvhejre og lærkefalk i september. Havørnen fik 2 unger på vingerne i år 

fra Allindemagle Skov.  

 

 

Arbejdet i Naturpolitisk Udvalg 2022  
(v. Morten Jensen) 

Nu hvor Corona-pandemien på det nærmeste er aflyst, får vi i NPU i DOF Vestsjælland meget 

bedre mulighed for følge de verserende sager, der er omtalt i ovenstående beretninger. Desuden 

kommer der flere sager, der skal tages hånd om. Vandområdeplaner 2022 - 2027 og Natura 2000 

planer 2022-2027, samt planerne om en havvindmøllepark i Jammerland Bugt, for bare at nævne 

nogle af de større. 

Også arbejdet med naturgenopretninger – både som led i bevaring af biodiversiteten, den grønne 

omstilling, osv., og mere konkret i forbindelse med udtagning af lavbundsjorde er områder hvor vi 

kan søge indflydelse og påvirke beslutningsprocesser. 

Som også nævnt i foregående år er samarbejdet med andre grønne organisationer meget vigtigt at 

få bevaret og styrket. 


