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Årsberetning for DOF Vestsjælland 2022 
(v. Morten Jensen) 

Kære medlemmer i DOF Vestsjælland, 

I 2022 er arbejdet i lokalafdelingen foregået indenfor følgende områder: 
 
Administration og økonomi: Er blevet varetaget af lokalforeningens bestyrelse i 
fællesskab og af lokalforeningens kasserer. 
Kommunikation: Der arbejdes i en redaktionsgruppe omkring hjemmesiden. Desuden 
administreres lokalforeningens Facebook gruppe af nogle af bestyrelsesmedlemmerne. 
Ture og møder: Aktiviteterne koordineres via en koordinator i bestyrelsen.  
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 kommunerepræsentanternes arbejde 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 2022 bestået af: Morten Jensen (formand), Jan Kiel (næstformand), Allan Øster 
Steensen (kasserer), Jette Hallig og Inger Nielsen.  

Jette Mynster og Lasse Braae har været suppleanter. 

Generalforsamlingen i 2022 blev afholdt på Kalundborg Vandrerhjem. På mødet blev Allan 
Øster Steensen valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Desuden blev Jette Mynster og 
Lasse Braae valgt som suppleanter. Både Jette Reeh og Jens Boesen valgte at trække sig 
ud af bestyrelsen. Desuden blev Jan Svejgaard Jensen valgt som ny revisor efter Poul 
Erik Weinreich.  
I det forløbne år har der således været 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Ved 
førstkommende bestyrelsesmøde blev Morten Jensen konstitueret som formand for DOF 
Vestsjælland, som næstformand Jan Kiel og som kasserer Allan Øster Steensen. Inger 
Nielsen og Jette Hallig fortsatte som bestyrelsesmedlemmer.  
 
Siden sidste generalforsamling d.6. februar 2022, har bestyrelsen holdt 7 møder.  
I forbindelse med planlægningen af et arrangement for at fejre lokalforeningens jubilæum, 
har flere møder haft dette som hovedemne. 
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Lokalforeningen DOF Vestsjælland blev oprettet d. 5. oktober 1972. For at fejre 50års 
dagen blev der den 8. oktober afholdt en jubilæumsdag på Fugledegård ved Tissø. Det 
blev en festlig dag med taler fra DOF’s Direktør Sigrid Andersen og fra det mangeårige 
medlem (30 år!) af lokalforeningens bestyrelse, Henrik Wejdling. Der var pølsevogn og 
fuglegættekonkurrence, der var udstilling fra Naturbutikken og der var præsentationer fra 
vores udvalg og grupper. Omkring 85 medlemmer var mødt op i det dejlige efterårsvejr. En 
storslået dag. 
 
Desuden har lokalforeningen skiftet bankforbindelse fra Danske Bank til Nykredit 
Erhvervsbank, hvilket også har taget en del tid. Især for kassereren. Den økonomiske 
situation bliver fremlagt af vores kasserer som et punkt på generalforsamlingen. 
 
Efter en ansøgning til Friluftsrådet fik DOF Vestsjælland bevilget et beløb på 12.500 kr. til 
indkøb af et DOF BirdLife teleskop og 4 håndkikkerter, som kan udlånes efter behov ved 
vores fugleture og andre arrangementer. 
Udstyret tænkes strategisk placeret hos bestyrelsesmedlemmerne rundt om i 
lokalafdelingen eller hos særligt aktive turledere.   

Kommunikation - 
I slutningen af 2021 gik vores nye hjemmeside www.dofvsj.dk i luften. Hjemmesiden er 
stadig under udvikling og bl.a. på billedsiden håber vi snart at kunne vise forbedringer.  
Som også nævnt sidste år tager vi 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 Allan Øster Steensen, Lasse Braae og Morten Jensen (ansv.). 
 
DOF Vestsjællands facebook-gruppe har pt. ca. 870 medlemmer. Ret mange medlemmer 
af gruppen er nok ikke medlemmer i DOF Vestsjælland. Gruppen bliver i vid udstrækning 
brugt til at dele fuglefotos og småoplevelser. 
Vi mener fortsat at vores hjemmeside er det medie, hvor kommunikation med 
medlemmerne skal foregå.   
 
Ture og møder - 
I løbet 2022 er det blevet arrangeret 25 fugleture samt flere møder, bl.a. 
generalforsamlingen, en temadag for punkttællere, samt et foredrag om ugler i 
samarbejde med Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening. Det er en væsentlig øgning 
i aktiviteterne i forhold til de to foregående ”corona-år”. 
 

Arrangementet på Ørnens Dag på Fugledegård ved Tissø blev efter et par års ufrivillig 
pause omsider gennemført og med den sædvanlige store tilslutning. Ligeledes kunne 
Røsnæs Naturdag genoptages og blev gennemført i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund. 

Vi havde planlagt at afholde en mødedag i juni for de aktive og potentielle turledere i DOF 
VSJ. Idéen var at bringe turledere sammen for dels at lægge program for ture og møder i 
2. halvår af 2022, dels at give mulighed for erfaringsudveksling og sparring mellem 
deltagerne. Dette møde måtte dog aflyses – kun 4 ud af 31 inviterede tilmeldte sig. 
 

http://www.dofvsj.dk/
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Derfor blev det i slutningen af året besluttet at komme med en opfordring pr. mail til de 
potentielle turledere om at melde ind med deres planer for 2023. Det er sandelig lykkedes 
allerede nu at kunne præsentere et fint forårsprogram med 25 fugleture og møder, samt at 
kunne annoncere en stortur til Øland til august. Og måske kommer der flere til. 
Samtidig besluttede vi at vi igen skal annoncere vores aktiviteter i ”Fugle og Natur”. Mange 
medlemmer har efterspurgt dette idet man foretrækker at læse det trykte medie.  

Faunistik -  
I DOF Vestsjælland har vi igen i 2022 ydet et flot bidrag til registreringerne i DOFbasen. 
Det er blevet til 178.000 bidrag fra i alt 780 observatører. Heraf er det dog et begrænset 
antal der virkelig har bidraget med mange observationer. 
 
DOF’s Punkttællingsprogram blev i 2020 udvidet med nye ”tællemetoder” som det dog har 
taget en del tid at implementere. Der er nu gang i både de tidlige ynglefugletællinger og i 
nattællingerne, men de såkaldte spontantællinger er stadig ikke helt på plads. På en 
kommende temadag i marts vil projektlederne fra DOF fortælle mere om de nye 
tællemetoder.  
 
Og så har Boligbirding kørt på 4. år 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 matrikel. (se mere om Boligbirding 
andetsteds i årsrapporten samt på hjemmesiden).  
 

DOF centralt - 
Som sædvane har der i været afholdt 2 repræsentantskabsmøder i DOF – foreningens 
højeste myndighed. Første møde blev afholdt i foråret hos DOF Nordsjælland på 
Pharmacon i Hillerød. Andet møde i november i blev – som sædvanlig – afholdt på Dalum 
Landbrugsskole i Odense. Fra DOF VSJ deltog Jette Reeh, Lasse Braae, Allan Øster 
Steensen og Morten Jensen i begge møder. 
 
På møderne er der blevet diskuteret emner som, hvordan der sikres bedre bistand til 
lokalafdelingerne i det naturpolitiske arbejde, en styrket formidlingsindsats og hvordan 
kendskabet til fugle bedre kan formidles. 
Et notat fra DOF Naturpolitiske Udvalg vedr. ”DOF´s holdning til vindmøller og solceller” 
blev debatteret. Notatet er tænkt som hjælp til lokalafdelingerne, når diskussioner om 
disse grønne energianlæg dukker op rundt om i landet. 
På mødet i Hillerød var der desuden en udflugt til indvielsen af Fugleværnsfondens nye 
område ”Rusland” i Tibirke Bakker. 

Fra DOF Naturpolitiske Udvalg er der udvalgt 3 fokusområder for de kommende år:  

➢ Mere natur i landbrugslandet, i halvnatur og produktionslandskabet  

➢ Den vilde og oprindelig natur  

➢ Rastende og ynglende fugle ved hav og kyst. 

Den nye webside fra DOF om Danmarks Fugle https://dofbasen.dk/danmarksfugle/ blev 
præsenteret på mødet i Odense. Desuden blev den fremtidige IT-struktur fremlagt i 
hovedtræk. 

https://dofbasen.dk/danmarksfugle/
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Flere ture og aktiviteter for unge er et vigtigt tema i DOF. FugleForAlle og Ørneklubben er 
to projekter hvor alle lokalafdelinger bliver bedt om at bidrage til skabe aktiviteter for børn 
og unge. Det er meget vigtige initiativer som skal være med til at skaffe nye, unge 
medlemmer.  
På begge repræsentantskabsmøder blev disse væsentlige initiativer fremhævet.   

Fremtidige aktiviteter i DOF Vestsjælland  
De områder vi har tænkt at arbejde med i 2023 og også fremover, omfatter flere af de 
allerede omtalte ting. Det er fx: 
- Formidling af nyheder og emner af interesse for medlemmerne på hjemmesiden 
- Et stadig større udbud af ture, møder og kurser 
- Fokus på ungdomsarbejde – f.eks. i FugleForAlle og Ørneklubben 
- Fugleprojekter – faunistik i Vestsjælland. 
Samt hvad der ellers måtte komme af idéer eller ønsker – fra DOF centralt eller fra 
medlemmerne. 
 

Der skal hermed rettes en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne, udvalgsmedlemmerne, 
turlederne og i det hele taget alle aktive i DOF Vestsjælland. 
 
 

Faunistik  
 

Faunistisk Udvalg 2022 (v. 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. 

Igen et flot år i DOFbasen. Med lidt over 178.000 indtastninger for DOF VSJ er 2022 det 
næstbedste år nogen sinde, kun overgået af 2021. For hele landet er der indtastet lidt over 
2,1 M observationer, hvilket er på niveau med de seneste par år. Vi er stadig en af de 
afdelinger, hvor der er flest indtastninger. I alt 780 observatører har bidraget med 
indtastninger i Vestsjælland (776 i 2021), de 13 (9) flittigste står for lidt over halvdelen af 
alle obs, og halvdelen af observatørerne har under 14 indtastninger. 

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.  
Der er ikke skete det store i dette projekt i det forgangne år, idet godset stadig arbejder 
med diverse godkendelser. 



Årsberetning 2022 DOF Vestsjælland/05-feb-2023/MJe 
side 5 af 19 

 

 

Punkttællingsprogrammet 2022 (v.  Else Marie Jespersen, Jette og Uffe Mynster) 

 

Punkttællingsprogrammet omfatter nu tidlig ynglefugletælling, sen ynglefugletælling, 
vintertælling og nattælling. De tidligere annoncerede spontantællinger er ikke aktiverede 
endnu, men forventes frigivet i løbet af 2023. 

Der er ligeledes en ny app på vej, som vil gøre det nemmere at afrapportere.  

Vi har i DOF VSJ fået talt fugle på: 
- 30 vinterruter mod 26 i 2021. 
- 15 ruter på den tidlige ynglefugletælling mod 9 i 2021. 
- 51 ruter på den sene ynglefugletælling mod 41 i 2021. 
- 7 nattællingsruter mod 2 i 2021. 
- 50 punkttællere deltog i 2022.  

Det er en meget glædelig fremgang, og vi håber at kunne øge antallet af aktive 
punkttællere igen i 2023. 

Der blev afholdt et temamøde om punkttællingsprogrammet for både nye og erfarne 
punkttællere på Kalundborg vandrerhjem 23.03 ved Thomas Vikstrøm, Nina Yasmin Ali og 
Daniel Palm Eskildsen fra Fuglenes Hus.  

Der deltog i alt 18 nuværende og kommende punkttællere i mødet. 

Punkttællerne fra DOF VSJ var inviteret på tur til Borreby Gods, Borreby Mose og Kobæk 
søn d. 4. juni, hvor Anders Jacobsen var vores guide og hvor punkttællingsprogrammet 
havde bekostet den medbragte frokost og kage. Der deltog 18 i dette arrangement. 

Årsmøde nr. 2 for alle punkttællere blev afholdt på Vigsø Feriecenter i Thy 5. – 6. 
november. Mødet rummede 2 ekskursioner, mange gode indlæg og relevant information, 
og vi vil opfordre flere punkttællere fra vores afdeling til at deltage  på næste årsmøde, der 
finder sted d. 4. og 5. november 2023. Der deltog 9 punkttællere fra vores afdeling. 

Kommende lokale arrangementer: 

Der afholdes et informationsmøde med Thomas Vikstrøm og Daniel Palm Eskildsen 
onsdag d. 29. marts på Værkerne i Sorø i samarbejde med DOF Storstrøm.  

Den årlige udflugt for de aktive punkttællere går i 2023 med bus til Vaserne og 
Gundsømagle Sø d. 14. maj. Se mere herom på hjemmesiden og i Fugle og Natur. 

 
Boligbirding 2022 (v. Lasse Braae) 

Det landsdækkende projekt er her i foråret 2023 i gang den femte sæson – og hoved 
erkendelsen er desværre, at det er meget svært at lokke nye deltagere til at være med – 
og det er lidt synd, idet langt den overvejende del af deltagerne synes, at det er både sjov, 
spændende, udfordrende og lærerigt. 
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Data indsamles i skemaer på nettet, så det hele nu foregår ”live” – ligesom Atlas III. 
Diagrammer over de enkelte arters opdateres automatisk, så man kan følge de enkelte 
arters ankomst dag for dag. Projektet rummer også mange informationer om de enkelte 
arters geografiske fordeling. Det er et helt ”open source” projekt – alle er velkomne til at 
være med til at rapportere, og til “at grave” i de mange data om fuglearternes forekomst. 

Selvom projektet startede som lidt af et eksperiment, bliver det mere og mere tydeligt, at 
data, der indsamles selv efter ret simple, men dog systematiske retningslinjer, giver 
betydelig flere informationer om fuglenes forekomst og for den sag skyld deres ve og vel, 
end de oftest helt tilfældige data i DOFbasen, som vi bruger som datagrundlag i mange 
andre forbindelser. 

Det varer jo nok noget, inden vi er derhenne, hvor det er lige så naturligt, at du indtaster 
dine boligbirding obs skemaet, som du taster dine sædvanlige obs i DOFbasen. 

De første år lå vi (VSJ) i top mht. antallet af deltagere, men måske er vores medlemmer 
blevet lidt metaltrætte – afdelingen er i alt fald faldet ned midt i feltet. 

Ud fra en almindelig statistisk rettesnor bør der være mindst 30 registreringer (af en art) for 
at man kan begynde at analysere på data. Da alle jo ikke ser alle arter, skal vi nok op på 
en 50 – 60 deltagere for at vi kan sige noget mere konkret om de enkelte arters ankomst til 
Vestsjælland. 
Projektet er altid åbent for nye deltagere – det vil glæde os, hvis du vil deltage og bidrage 
til vores viden om fuglearternes fænologi. 
 
Kalundborg lokalgruppe (v. Jens Boesen) 

Kalundborg lokalgruppe består af 72 personer der har meldt sig til en mailliste. For at 
melde sig til gruppen skal man være medlem af DOF og være interesseret i fugleture i 
området omkring Kalundborg uanset hvor man i øvrigt bor.  

Gruppen er en meget uformel sammenslutning uden regler eller bestyrelse, men fra 
starten i 2010 var aftalen at gruppen skulle afholde en fugletur eller et andet arrangement 
en gang hver måned undtagen juli. Medlemmerne får desuden et turprogram forår og 
efterår samt reminder om og referat fra hver tur. Hovedideen med at skabe en særlig 
lokalgruppe har fra starten været at man her tager på ture med nogen man efterhånden 
lærer at kende, ”med vennerne”. Guiderne har næsten alle været medlemmer af 
lokalgruppen, men efter at flere efterhånden falder fra har de været ind imellem været 
vanskeligt at få nye til at melde sig. Det kunne således ikke lade sig gøre at arrangere en 
tur i november. Derfor en stor tak til Else Marie Jespersen, Jakob Møller og Jørgen 
Terkelsen for at stå for nogle meget vellykkede ture. 

Der har i alt været afholdt 7 ture. Desuden har Jette Reeh i foråret stået for et kursus med 
Klaus Malling Olsen, og endelig har Ørnens Dag på Fugledegård og Røsnæs Naturdag 
indgået i lokalgruppens program. Også tak til Per Huniche og Ole Nilsson for at guide 
turen på Ørnens Dag. 
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Naturpolitik 

Naturpolitisk Udvalg 2022 (v. Morten Jensen) 

 
Udvalgets medlemmer: Lene Smith, Hans Ulrik Skotte Møller, Inger Nielsen, Jette Hallig, Lasse 
Braae, Niels Poul Dreyer (delvis), Jens Christian Frederiksen (delvis), Allan Nielsen, Jette Reeh, 
Henrik Wejdling (ad hoc), Morten Jensen (ansv.) 

Udvalget består af vores kommunerepræsentanter og andre, der repræsenterer DOF 
Vestsjælland i eksterne organer. Arbejdet i udvalget tager en del tid for medlemmerne og 
der er ofte tale om komplicerede sager, der kræver grundig indsigt og forberedelse. Det 
skal selvfølgelig bemærkes at indsatsen også her bygger på frivilligt arbejde. 

Generelt om arbejdet i Naturpolitisk Udvalg (NPU) 

I 2022 har 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 kommunerepræsentanter og repræsentanter i andre 
sammenhænge. 
 

Beretning fra Odsherred kommune 2022 (v. Lasse Braae) 

Der er fulgt med i diverse sager som afdelingen løbende får tilsendt. Oftest er der intet at 
bemærke ”set i et fugleperspektiv” og i en hel del tilfælde er afgørelserne ydermere på 
naturens side. Der er dog en enkelt undtagelse – møller! De er givetvis gode og 
nødvendige for den grønne omstilling, men for fuglene er de blot en yderligere mulig 
dødsårsag på deres farefulde færd gennem livet. Diverse undersøgelser har kun fundet 
problemer for Havørne på enkelte lokaliteter, men hvor meget bliver der tilbage af en 
mindre fugl, der bliver ramt af en mølle? 

Oven i denne problematik er tilkommet konflikten med fremtidige 
naturgenopretningsprojekter på lavbundsarealer, idet nogle grundejere finder det mere 
attraktivt at få rejst nogle møller her og nu frem for at vente på et 
naturgenopretningsprojekt, der måske aldrig bliver til noget. 

Grundet skismaet mellem synspunkter for klima forbedrende foranstaltninger og 
holdninger vedrørende naturæstetik herunder kollisionsfare, skal man vælge sine kampe 
med omhu – det er enormt ressourcekrævende, hvis vi går ind i disse sager – og det er 
meget store og vel også politiske kræfter vi er oppe imod. 

Grundet disse overvejelser, har vi ikke i første omgang gjort noget vedrørende et 
mølleprojekt på Lammefjorden – et lavbundsareal, der dog diskvalificeres noget ved at 
ligge næsten i forlængelse af de allerede eksisterende møller. 
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Alle forsøg på at forhindre skamstøtten på Nørrevang – en ret unødvendig telemast – er 
mislykkes. Vi er dog endnu blevet forskånet for vidunderet, men den bliver jo desværre 
nok rejst inden længe. 

Grønt Råd (GRO) har gennemført det første år efter valget, og som altid varer det noget 
inden der for alvor sker noget. En del nye medlemmer – herunder politikerne – har 
bevirket en del ”forberedende snak” og en mindre mængde konkrete beslutninger. 
Problemstillingen med møller på lavbundsjorder har således helt passeret under radaren i 
forhold til GRO. 
 
 

Beretning fra Holbæk kommune 2022 (v. Allan Nielsen) 

I Holbæk Kommune er der mange mindre skovrejsningsprojekter samt etableringer af 
mindre søer. Små men positive bidrag til at øge biodiversiteten, da de oftest anlægges på 
områder, der er mere kultur- end naturlandskaber. 

Vådområdet Tempelkrog Nord er endelig blevet fredet, men med en ret til at drive jagt 
seks gange om året. 

Det er hverken de nuværende ejere eller Danmarks Naturfredningsforening og Dansk 
Ornitologisk Forening tilfredse med. 

Ejerne havde meldt ud, at de kun ville afholde få jagter i området, men nu da der er sat en 
grænse på seks jagter, kræver de erstatning for mistede jagter i et antal af omkring 40 
jagter! 

I DN og DOF ønsker vi fortsat et totalforbud mod jagter, da det er videnskabeligt bevist, at 
jagter skræmmer fuglene væk for en tid, som bliver længere jo flere jagter der afholdes. I 
yderste konsekvens vælger nogle fugle området helt fra, hvilket ville være en stor skam for 
fuglene og de mange mennesker, som får en god natur oplevelse i det fuglerige område. 

Fredningen er anket til naturklagenævnet. 

Ejerne har søgt om tilladelse til opsætning af permanente skydeskjul i form af betonrør 
med en diameter på en meter. Det er blevet afslået af kystdirektoratet, da de ønskedes 
placeret inden for strandbeskyttelseslinjen. 

Der har kun været et møde i Miljøforum i Holbæk Kommune i 2022. 

Her blev det slået fast at antallet af kWh produceret af vindmøller skal tre dobles og 
arealet af solcelleanlæg, skal syv dobles. Opsætning af solcelleparker kan i bedste fald 
øge biodiversiteten, hvis de erstatter den monokultur som oftest findes i landbruget. 
Antallet af møller skal ikke nødvendigvis øges, men små gamle møller skal erstattes af 
større og mere effektive møller. Det vil derfor være vigtigt i den kommende tid at holde øje 
med, hvor nye vindmøller ønskes placeret af hensyn til fuglene. 
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Beretning fra Sorø kommune 2022 (v. Lene Smith) 

I Sorø kommune har Grønt forum været samlet nogle få gange siden kommunalvalget. Vi 
har holdt Dialogmøde med Økonomiudvalget, Natur, Teknik og Planudvalget samt Klima 
og Miljøudvalget. Et møde, hvor der blev drøftet hvilke politiske mærkesager der var samt 
hvor Grønt forum gav udtryk for hvilke ønsker og forventninger forummet har til 
udviklingen i kommunen på det natur- og miljømæssige område. Det var tydeligt at flere af 
de politiske partier i kommunen har naturen og miljøet på dagsordenen forbindelse med 
budgetforhandlingerne blev der fremsat forslag om at nedlægge Naturformidlingen på 
Kongskilde, hvilket afstedkom en fælles henvendelse fra Grønt forum om, at det fandt man 
ganske utilfredsstillende. Herefter fjernede man forslaget om nedlæggelsen. 

Som noget nyt indkaldes Grønt forum nu til dialogmøder om nye fx MTB- baner og 
forummet er blevet hørt i forbindelse med vedtagelsen af en træpolitik for hele kommunen. 

Af større enkeltsager har det især været solcelleanlæg fx ved Fjenneslev, der har være i 
høring. Hertil har DOF ikke haft kommentarer. 

Grønt forum uddeler hver år en Natur - og Miljøpris. Vi havde modtaget tre bud. Prisen 
tilfaldt i 2022 på Sorø Kodriverforening, bl.a. med den begrundelse, at de har holdt ved i 
mange år og driver bæredygtig naturpleje på Stiftelsens skovenge til gavn for 
biodiversiteten. 

Naturstyrelsen driver to større områder, hvor der er udsat heste og køer, som 
"naturplejere". Det er et større område omkring Kongskilde og et andet omkring Suserup. 
Der er adgang til begge områder via stier. Naturstyrelsen har fokus på natur og arbejder 
for at styrke biodiversiteten på styrelsens arealer. Alt statsskov øst for Storebælt bliver 
omlagt til urørt skov. Ny aftale for Kongskilde Naturcenter er på plads mellem Sorø 
Kommune og Naturstyrelsen. 

 

Årsberetning og status for Isfugleprojektet i Tamosen, Suserup 
Overdrev 2022 (v. Kirsten Laursen og Henrik Baark)  

De første to måneder af året var vandstanden meget høj i Tamosen, så isfuglekassen var 
omringet af vand. Det medførte, at kassen stod på skrå med fare for at falde i vandet og 
forsvinde ud i vandmasserne.  Vandet stod desuden faretruende halvvejs op i kassen. 

I begyndelsen af marts måned faldt vandstanden i mosen, så kassen faldt heldigvis tilbage 
i sin vante position. 

Grenene på taget, som skulle camouflere kassen, var imidlertid forsvunden efter vind og 
vejr og den skrå position, som kassen havde indtaget i løbet af vintermånederne. Den 
grønne maling holder nogenlunde, så vi har skønnet, at vi ikke har haft brug for at komme 
ud til kassen og renovere den i år, så der har ikke været udgifter forbundet med projektet i 
2022. 

Der blev sikret mod mår og mink med kyllinge-net hele vejen rundt om kassen for nogle år 
siden, da der havde været ubudne gæster (mink/mår)i den bageste del af kassen. 
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Vi tilser kassen jævnligt gennem hele året fra fugleskjulet i Tamosen. 

 Isfuglene ses med jævne mellemrum ved isfuglekassen og ved Susåens udløb i Tystrup 
Sø.  Fundene er indtastet på DOFbasen og/eller i notesbogen i fugleskjulet. 

Men ingen ynglefugle i kassen i 2022. Vi venter spændt på den kommende sæson. 

 

Beretning fra Ringsted kommune 2022 (v. Inger Nielsen) 

 

Alle aktiviteter her har været begrænset i 2022, pga. overgang fra tidligere 
kommunalbestyrelse, omkring halvdelen af byrådet blev udskiftet som følge af 
kommunalvalget. 

Brugerrådene kun netop begyndt på ny med Kommissorium samt sammensætning og 
udpegning af nye planer. 
Grønt Råd: samme situation; Med klimaplaner, samt med efterlysning blandt foreningerne 
hvilke interesser der ønskes behandlet af tiltag. 

§17 udvalg, ifm. etablering af Naturpark, der mangler afgørende og endelig konklusion, 
hvorvidt der bliver Naturpark, der er meget delte meninger, afhængig af hvem man 
spørger. 

Friluftsråd lokale Kredsråd: I 2022 er flere kredsrepræsentanter skiftet. Der har været en 
del debat vedr. Skovtårnet, samt problemer med ulovlig camerabrug ved indkørsel til P. 
plads, samt rundt i terrænet. 

Der har været en del debat vedr. Vindmølleplacering ifm. Aflandshage. Der har været en 
del debat vedr. Øresund med Lynette, samt dumping problematikken med slam herfra i 
Køge Bugt. 

Jeg har været på ekskursion med Friluftsrådet til Naturpark inspiration i Tyskland og 
Holland. 

 

Brugerråd Gyrstinge Sø 2022 (v. Jens Christian Frederiksen) 

I Brugerrådet for Gyrstinge Sø er kun afholdt ét møde i 2022. Den 06. september. Det nye 
brugerråd blev konsolideret efter kommunevalget, men er meget lig det tidligere. 
Kommunen indkalder ikke som før medlemmers punkter til dagsordenen. 

Mødet bestod primært i en orientering fra kommunens side: 

Det blev nævnt, at en ”naturkonsulent” vurderer kommunens arealer omkring søen, og at 
det ifølge det oplyste kan føre til ændringer af den tidligere udarbejdede Naturplan. Det er 
vigtigt at vi som DOF-ere fremover er opmærksomme på, at der ikke bliver ændret i den 
eksisterende Naturplans afskærmende bevoksning mellem trampesti og sø, som beskytter 
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søens fugleliv, og som netop blev bibeholdt efter DOF´s oprindelige klage til dengang 
Naturklagenævnet. Der er kræfter, som ønsker udsigt – frem for alt. 

Der blev refereret fra §17, stk. 4 udvalgets arbejde med en Pilot Naturpark. En evt. park vil 
som udgangspunkt have de to kommunalt ejede søer – Haraldsted- og Gyrstinge Søer, og 
vil blive mindre end oprindelig angivet i Ringsted Kommunes ansøgning til Friluftsrådet. 
Adskillige store som små lodsejere ønsker ikke at deltage i Naturparken på grund af 
forventning om øget trafik. 

Næste møde bliver afholdt den 25. januar 2023, og vil bl.a. omhandle søernes vandmiljø. 
 

 

Beretning fra Kalundborg kommune 2022 (v. Jette Reeh) 

 

Åmosen, dvs. Skarresø, Øvre Halleby å, Tissø, Nedre Halleby å og udløbet i Flasken er 
det område, som kræver mest opmærksom i det naturpolitiske arbejde i Kalundborg. 

I Skarresø har vi et ynglende havørnepar, som gennem mange år har ynglet stabilt. Der 

er begrænset sejlads på Skarresø for at beskytte ørnene, og de markeringer/bøjer, der 
viser afgrænsningen af det område, hvor sejlads er tilladt, skal jævnligt efterses og 
suppleres. Her har vi et godt samarbejde med Kalundborg kommune, som er myndighed. 
Skarresø er i år blevet udmatrikuleret efter ønske fra de tre store godsejere omkring søen. 

I Tissø er vandindvindingen det store fokusområde 

Kalundborg Forsyning henter årligt mellem 3.500.000 og 4.000.000 m3 vand fra Tissø på 
en tilladelse til 5.000.000 m3 årligt. Kalundborg kommune gav i 2021 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. 

Vandindvindingen udgør en meget stor indgriben i naturens egen dynamik. Den medfører 
store kunstige forskelle på vandstanden i Tissø, da der sker en tilbageholdelse af vand på 
visse årstider for at der kan være nok vand til industrien hele året rundt. 

Modstanden mod indvindingstilladelsen gav anledning til et godt samarbejde mellem de 
grønne organisationer lokalt, og tilladelsen til øget vandindvinding blev påklaget af både 
Dansk Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. DOF er ikke 
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klageberettiget i forhold til denne lovgivning, men vi forfattede et tillæg til DN´s klage. 
Klagen behandles i øjeblikket i miljøklagenævnet 

Kalundborg Overfladevand har valgt at igangsætte et samlet projektforslag, der omhandler 
vandindvinding, projektering af nyt udløb fra Tissø samt en ny styringsstrategi. Kalundborg 
Overfladevand har på den baggrund anmodet om, at der for det samlede projekt skal 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, samt en fuld Natura 2000 konsekvensvurdering 
efter bestemmelserne i Habitatbekendtgørelsen. 
Kalundborg Kommune skal efter miljøvurderingslovens §23, stk. 1 afgive en udtalelse om, 
hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som bygherren (Kalundborg 
overfladevand) skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten – et såkaldt 
afgrænsningsnotat. Dette notat er nu i høring med høringsfrist 22. januar. 

Forsyningen indkaldte til et uformelt møde den 23. september, hvor deltagerne udover 
forsyningen var de grønne organisationer, repræsentanter for aftagerne af vandet 
(Tissøklubben) og eksterne konsulenter. Et fint møde hvor vi fik indsigt i hinandens 
synspunkter og industriens overvejelser over vandbehov og alternative muligheder for at 
skaffe vand til industrien. 

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. 

Dialogen følges nu op af endnu et møde med en bredere deltagerkreds, heriblandt 
kommunen, som er myndighed på området. Datoen er under fastlæggelse og dagsorden 
bliver bl.a. 

• Status på Miljøkonsekvensvurdering og VVM for Indvinding fra Tissø og 
Stemmeværk 

• Status på arbejdet med bæredygtig vandindvinding 
• Fremtidsperspektiver 

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. 

Kattrup Vildnis er et nyt naturområde som er under udvikling af Kattrup gods. Godset vil 
omlægge 900 hektar af godsets 1000 hektar til i løbet af en kort årrække at byde på vild 
natur med hjemmehørende græssende dyr på de tidligere markarealer, skove og enge. 
En meget væsentlig faktor i at genskabe vild natur på Kattrup bliver de store 
hjemmehørende dyr, såsom europæisk bison, elg, kronvildt, dåvildt, vildheste og vildsvin. 
De skal gå vildt og skabe naturpleje, der sikrer, at arealerne ikke vokser til, men derimod 
blomstrer og skaber liv til flora, fauna og funga. (Ifølge deres hjemmeside) 
Området skal hegnes, og der er en del lokal modstand mod projektet. I øjeblikket venter 
projektet på miljøministeriets godkendelse til at etablere dyrehave. 
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Trætophytter i Snevris skov 
I 2021 gav kommunen lokalplantilladelse til opførelse af 3 hytter på pæle med hoteldrift på 
matr. 1bn, Birkendegård, dvs. i Snevris skov 

Vi var betænkelige ved den færdsel, dette ville medføre i fuglebeskyttelsesområdet og 
beliggenheden lige op til Saltbæk Vig og ankede sagen til planklagenævnet. I juli 2022 
kom afgørelsen. Tilladelsen blev ændret til et afslag, og fuglene kan se frem til fortsat 
uforstyrrethed i området. 

 
Urørt skov på Røsnæs 
Den 15. september havde Naturstyrelsen Midtsjælland indkaldt til borgermøde på 
Røsnæs. 

Formålet med borgermødet var en orientering af lokale borgere omkring de indsatser, 
Naturstyrelsen påtænker at foretage i forbindelse med overgang til urørt skov på deres 
arealer Røsnæs. En interessant gennemgang og information blev givet på en tur rundt i 
terrænet. Det lød, som der bliver skabt mulighed for et flot naturområde, hvor nogle af 
fortidens synder i forbindelse med at området har været drevet som produktionsskov, 
genoprettes. Ikke hjemmehørende træer fjernes, og de lige linjer mellem skov og eng 
udjævnes, idet ikke bare skoven men også områdets øvrige naturtyper inddrages i 
projektet. 

Fredningsnævnet har inddraget os i to sager i år: 

1. Ulstrup Sønderstrand, Røsnæs 

24. oktober blev vi af fredningsnævnet bedt om bemærkninger til et projekt udviklet af 
Røsnæs beboer- og udviklingsforening gående ud på at udvikle Ulstrup Sønderstrand til et 
område med en del nye faciliteter. Området er omfattet af en fredningsdeklaration og 
ligger i Natura 2000 område. Skulle projektet gennemføres ville det kræve en del 
dispensationer, bl.a. fra strandbeskyttelseslinjen. Der er lokal modstand mod projektet. Vi 
svarede, at vi ikke kunne anbefale et så omfattende indgreb i den særprægede natur, og i 
stedet fremførte vi, at kommunen i deres Natura 2000 handleplan skulle arbejde på at 
sikre de prioriterede naturtyper, som findes i området. 

2. Læhegn på mark i det fredede område Bjergsted Bakker 

Vi blev inviteret til besigtigelse 8. december 2022 vedr.: Ansøgning om dispensation til at 
etablere et læhegn på matr.nr. 8b, Bjergsted By, Bjergsted, beliggende Bjergsted Byvej 
40, 4450 Jyderup. 

Efter besigtigelsen afgav fredningsnævnet denne kendelse: Der er i 
fredningsbestemmelserne forbud mod at plante hegn, og der er efter fredningsnævnets 
vurdering ikke af ansøgerne oplyst vægtige grunde, som kan føre til at give dispensation 
fra fredningens bestemmelser. Det ansøgte læhegn vil i øvrigt være synligt fra forskellige 
steder i landskabet, herunder fra Astrupvej, der er en offentlig vej. Under hensyn hertil kan 
fredningsnævnet ikke meddele en dispensation til at opføre et læhegn på ejendommen. 
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Møder i det grønne dialogforum: 

Der har været afholdt tre møder i det grønne dialogforum i år, på dagsordenen har været: 

1.      Kalundborg som vild kommune 

2.      Ny klimaskov ved Sæby 

3.      Plejeplan for Eskebjerg Vesterlyng 

4.      Indsatser under vandområdeplanerne 

5.      Drift af Kalundborg kommunes grønne arealer 

6.      Kattrup Vildnis 

  

Tidligere ankesager: 

1.      Anken mod fredningsnævnets tilladelse til udvidelse af antallet af overnatninger på 
spejdercentret på Nekselø i fuglenes yngletid, er stadig ikke afgjort. 

2.      Klagen vedr. Kalundborg kommunes tilladelse til opførelse af 3 hytter på pæle i Snevris 
skov vandt vi, idet Kalundborg kommunes tilladelse blev omstødt. 

 

Beretning fra Slagelse kommune 2022 (v. Hans Skotte Møller) 

Generelt 

DOF har i 2022 deltaget i fire møder i kommunens Naturforum (”Grønne Råd”). Et af 
møderne blev afholdt på Stigsnæs, hvor vi i samarbejde med Danmarks Jægerforbund 
fremhævede områdets betydning for de mange rastende trækfugle om efteråret. 
Samarbejdet i Naturforum fungerer godt, og det forventes, at det fortsætter i 2023.  

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 2021 sin gode afslutning, idet daværende 
Miljøminister Lea Wermelin i november underskrev en bekendtgørelse, der med virkning 
fra den 1. december 2021 udpeger alle de 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 
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fuglebeskyttelsesomåde, 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. Konflikten mellem fugle- og 
naturbeskyttelsen og den ”grønne” vindenergi – har også i 2022 fyldt meget i medierne, 
men Energisektoren er dog holdt op med at pege på Omø Stålgrunde som placering for en 
ny havmøllepark. Placeringen her støttes fortsat af Slagelse kommune. 

Nye færdselsregler og succesrig naturgenopretning i Lej Sø og på Lej 
Odde  

I september 2021 bekostede Slagelse kommune retableringen af to tidligere øer i Lejsøen. 
Øerne var efterhånden eroderet væk, men fungerer nu som yngleøer for kolonirugende 
fugle, idet rævene har fået svært ved at komme ud til øerne. Den ene ø er yderligere gjort 
”rævesikker”, idet der blev etableret et el-hegn rundt omkring øen. Samtidig virker det, 
som om man lokalt nu respekterer de færdselsbegrænsninger, der i 2021 blev indført i 
fuglenes yngletid. 

Vadefuglene og ternerne har i 2022 reageret særdeles positivt på de gennemførte tiltag. 
Ulf M. Berthelsen og Villy Jensen optalte således følgende ynglebestande: Klyde 87 par, 
Stor Kobbersneppe 4-5 par, Stor præstekrave 21 par, Vibe 10 – 12 par, Rødben c. 12 par, 
Strandskade 6 – 8 par, Dværgterne 18 – 20 par og Fjordterne 15 par, i alt c. 140 par 
ynglende vadefugle og 35 par terner, hvilket gør Lej Søen og Lej Odde til en af Danmarks 
bedste lokaliteter for disse generelt truede arter. Hertil kommer, at alle arter i år, havde en 
meget høj ynglesucces uden tegn på mange tab til ræve m.v. Det var lidt overraskende, at 
langt de fleste fugle ynglede på den ikke-indhegnede ø. Lejsøen blev som led i et EU-
finansieret LIFE-projekt i eftersommeren besøgt af en gruppe tyske naturforvaltere, der 
også arbejder med at forbedre vilkårene for vadefugle m.v. 

 DOF vil gerne rette en varm tak til ejeren af ”Kruusesminde” Bjarne Hansen for hans 
positive medvirken til den gode forvaltning af området. Ligeledes en stor tak til Slagelse 
kommunes byråd og forvaltning for gennemførelsen af de forskellige tiltag. 

Tude Å-naturgenopretningsprojektet nærmer sig langsomt sin 
afslutning 

Naturgenopretningsprojektet for Tudeåens udløb i Storebælt, der blev vedtaget af en enig 
kommunalbestyrelse tilbage i 2013, nærmer sig så småt sin afslutning Der er lavet 
botaniske genregistreringer i 2022. Der foregår stadig væk forhandlinger med enkelte 
lodsejere, hvor aftalerne endnu ikke er faldet på plads. For at sikre likviditet er 
anlægsprojektet udsat til 2024. Der er stadig politisk opbakning til projektet, og Slagelse 
kommune har afsat 16 mio. kr. til færdiggørelsen. Man afventer konkret (skriftligt) tilsagn 
fra Landbrugsstyrelsen om, at kommunen får videreført anlægsmidler, men er stillet 
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midlerne i udsigt. Tude Å er indregnet i vandplansperioden, som udført. Tude Å-projektet 
sikrer tilbageholdelse af kvælstof.   

DOF vil fortsat følge projektudviklingen og arbejde for, at der bliver sikret fredelige og 
færdselsfrie områder til gavn for vandfuglene. 

Havmiljøet omkring Stigsnæs – Agersøsund – Smålandshavet 

Vandmiljøet og dets tilstand i Agersø Sund, omkring Stigsnæs og Omø har fortsat gennem 
2022 været genstand for megen diskussion i de lokale medier, og den nåede i 2022 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”, Danmarks Fiskeriforening og Danmarks 
Naturfredningsforening 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 
fra Norge til Stigsnæs i store tankskibe, hvorfra det pumpes ind i store tanke på land. Her 
blandes det op med lokalt ferskvand og efter endt rensning pumpes det gennem en 
rørledning ud inde i Smålandshavet på 6 – 8 m vanddybde mindre end 1 km fra land.  

DOF-Slagelse deltog sammen med de øvrige medlemmer af kommunens Naturforum i 
2021 efter invitation af RGS Nordic 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.  

Der mangler undersøgelser af hvordan spildevandsudledningerne påvirker bunddyrene 
ikke mindst blåmuslingerne. Lokale kilder oplyser, at tidligere store muslingebanker ud for 
Helleholm er meget reducerede, og der sidder ikke længere klaser af unge blåmuslinger 
på de bundgarnspæle, der er nærmest udløbet.  Ederfuglekolonierne på Agersø og 
Egholm oplevede i 2022 et drastisk fald i reproduktionen – 550 til 600 hunner fik 
tilsammen kun c. 25 ællinger, og mange reder var tomme, eller rummede kun 1 – 2 æg, 
hvilket er en stærk indikation på, at hunnernes normale fødegrundlag er markant 
reduceret. 

Sagen har ved årsskiftet 2022/2023 fået øget opmærksomhed i de nationale medier, og 
den ligger nu på miljøministerens bord.   

Ny solcellepark ved Tjæreby (Skælskør) 

Slagelse kommune har fremlagt forslag til lokalplan, der skal muliggøre opførelsen af en 
solcellepark på c. 40 ha på landbrugsarealer ved Tjæreby øst for Skælskør. Arealet er i 
dag uden nævneværdig betydning for fuglelivet. DOF-Slagelse anbefaler, at der omkring 
solcelleparken etableres en afskærmende beplantning af hjemmehørende bærbærende 
buske og mindre træer. Der forventes afgørelse om sagen i begyndelsen af 2023. 
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Forslag om byudvikling ved Korsør Lystskov og Søskær Mose først 
opgivet men nu genfremsat i en lidt ændret form 

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, og markerne er bl.a. fourageringsområder for 
ugler og rovfugle, der yngler og raster i Lystskoven. Desværre har det nye byråd på ny 
fremsat et lokalplanforslag, der skal muliggøre ny byudvikling op til Korsør Lystskov. 
Arealet er ændret lidt, men der skal fortsat finde en byudvikling sted ind til skovbrynet. Der 
er lokalt p.t. indsamlet over 600 underskrifter imod det nye lokalplanforslag.  

Forslag til kystsikringsanlæg ved Skælskør og Kobæk Strand  

Kommunen har med konsulentbistand fået udarbejdet forslag til nye kystsikringsanlæg, 
der skal forhindre oversvømmelser i Skælskør by og i sommerhusområder ved Kobæk 
Strand. De foreslåede anlæg ved Skælskør omfatter bl.a. etablering af et nyt 
højvandslukke ved Slagternæse mellem Skælskør Yderfjord og Inderfjorden. Løsningen 
med et højvandslukke synes dog nu nedprioriteret af byrådet, dels af økonomiske grunde, 
dels på grund af konsekvenserne for naturen, da det ligger centralt inde i NATURA 2000-
området og i Ramsar-området (Konventionen om vådområder af international betydning 
navnlig som levested for vandfugle, som Danmark ratificerede i 1977). 

Højvandssikringen ved Kobæk Strand i form af diger arbejder kommunen videre med, men 
finansieringen er ikke på plads.   

Slåning af krat m.v. i fuglenes yngletid 

Foranlediget af et af DOFs medlemmer blev vi opmærksomme på, at kommunens 
forvaltning sidst i maj var i færd med at foretage nogle ret omfattende rydninger og 
hegnsarbejder i nogle fuglerige enge og krat i par. 3-områder omkring Alminderenden ved 
Stillinge Strand, hvor der bl.a. er ynglende Nattergale og Græshoppesanger. Gennem en 
god dialog med kommunens Entreprenørservice blev arbejderne straks midlertidigt 
indstillet og først genoptaget efter fuglenes ynglesæson. 

Fældning af redetræer for Skarver  

Kommunen har efter klager fra en grundejerforening over støj- og lugtgener fra 
Skarvkolonien ved Musholm nord for Korsør i november besluttet at fælde alle redetræer i 
kolonien. Nogle få træer fjernest fra det nye villakvarter får dog til at blive stående. 

Fugleinfluenza 

Fugleinfluenza har gennem 2022 hærget over store områder i Europa, Nordamerika og 
Asien og mange især kolonirugende fugle er ramt, men også rovfugle, som spiser 
influenzasmittede fugle er omfattet. 

 I Slagelse kommune har særligt Splitternekolonien på Sprogø været ramt med over 100 
døde voksne terner.  Det vil få en mærkbar negativ effekt på bestanden, da ternerne jo 
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bliver gamle -ofte over 10 år. Andre arter, der er fundet, har været Havterner (Agersø), 
Ederfugle (Agersø, Lej Odde, sidste sted 50 døde) og Bramgæs samt rovfugle – alene på 
Krebsgården på Agersø er der i 2022 tilfældigt fundet 5 døde Musvåger og 1 død 
Fjeldvåge. 
 
 

Friluftsrådet Sydvestsjælland (v. Rolf Lehrmann) 

Friluftsrådet Sydvestsjælland er den lokale afdeling af Friluftsrådet i Sorø, Slagelse og 
Næstved Kommuner. Udover bestyrelsen, som består af en formand og en 
kommunerepræsentant for de 3 kommuner samt en sekretær, så kan afdelingen oprette 
en række temagrupper, som håndterer specifikke temaer, f.eks. etablering af nye stier og 
større projekter. 

Bestyrelsen har sæde i en lang række kommunale råd og brugergrupper, hvor de generelt 
arbejder for at fremme mulighederne for friluftslivet samtidig med at naturen beskyttes 
mest muligt. 

I forbindelse med Friluftsrådets kampagne ’Gå nye Veje’ har FR Sydvest indberettet en 
række nedlagte stier og har fulgt op på andre indberetninger. Kun en enkelt gang har vi 
oplevet at muligheden for at benytte stien er genetableret (sti til Nordskoven ved Stenlille), 
mens de andre enten er afvist af Kommunen (bommen ved Stibjergvej, Korsør) eller 
fortsat ligger i det kommunale regi (stien ved Alsted). 

I brugerrådet for Susåen oplever vi stigende problemer med ulovlig sejlads med SUP-
boards, som kan sættes i åen overalt og som er voldsomt belastende for fuglelivet, idet 
disse kan bevæge sig overalt, samtidig med at antallet ikke kan kontrolleres. 

FR Sydvest har høringsmulighed overfor alle ansøgninger til udlodníngsmidlerne i regi af 
Friluftsrådet, og jeg kan kun anbefale at DOF Vestsjælland anvender mulighederne for at 
søge midlerne, der er næsten ingen begrænsninger for hvad der kan gives tilskud til, blot 
det understøtter friluftslivet generelt. 

 
 

Friluftsrådet Nordvestsjælland (v. Jette Reeh) 

Friluftsrådet nordvestsjælland holdt årsmøde den 10. marts. Peter Løn Sørensen 
(Odsherred) og Jette Reeh (Kalundborg) deltog. 

Den siddende bestyrelse blev genvalgt og som koordinatorer blev følgende valgt: 
Brian Jensen koordinator for Odsherred kommune. 
Nils Marcussen er koordinator for Kalundborg kommune. 
Keld Harbo er koordinator for Holbæk kommune. 
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Arbejdet i Naturpolitisk Udvalg 2023 (v. Morten Jensen) 

Som det fremgår af beretningerne fra de grønne råd og brugergrupper, er der masser af 
sager på det naturpolitiske områder der skal arbejdes videre med i 2023.  
Og som nævnt tidligere år er der arbejdet med naturgenopretninger – både som led i 
bevaring af biodiversiteten, den grønne omstilling, afbødning af klimakrisen osv., områder 
hvor vi kan søge indflydelse og påvirke beslutningsprocesser. F.eks. konkret i forbindelse 
med udtagning af lavbundsjorde. 
På det naturpolitiske område er samarbejdet med andre grønne organisationer meget 
vigtigt at bevare og styrke. 


