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Referat 

Fremmødte: Magnus K Jørgensen (Lolland Kommune), Michael Thelander (DOF Storstrøm), Torben 

Nielsen (Sydhavsøernes Landboforening), Svend Jean Larsen (DN Lolland), Niels-Henrik 

Holscher (Danmarks Idrætsforbund). 

Fra NST: Claus Jespersen, Mette Skat Buhr og Lene Midtgaard. 

Medlemmerne opfordres til at meddele evt. afbud forinden mødet. 

 

Første del af mødet foregik som en cykeltur på ringstien ud til Krogsbølle Skoven og derefter retur. 

Dagsordenens første punkter blev gennemgået på cykelturen, hvor der samtidig var lejlighed til at se på 

flere af skovrejsningsarealerne. 

 

Den anden del af mødet foregik på naturskolen, hvor Michael Thelander havde sørget for kaffe og kage. 

Mødet blev indledt med at Magnus fra Lolland Kommune opsummerede cykelturen og status på ringstien/ 

den grønne ring omkring Nakskov. Nakskov har arbejdet meget stinettet og ringstien er med til at binde 

stisystemerne og oplevelsesmulighederne sammen. Ringstien mangler endnu at blive helt færdiggjort, men 

det kræver blandt andet at det bliver 

muligt at passere Nakskov Inderfjord og man forventer/håber at projektet kan afsluttes til næste år. 

På nuværende tidspunkt har Ringstien været anvendt til blandt andet Ladywalk og brugen er kraftigt 

stigende. 

Skovrejsningen omkring Nakskov er Lollands første statsskov, og skal bidrage til grøn vækst og turisme på 

Lolland. 

 

 

Claus Jespersen orienterede også om status på folderen Skovene ved Nakskov og om muligheden for at 

folderen Nakskov Fjord bl.a. opdateres med Ringstien. Tendensen i forhold til folderne er at der med tiden 

vil komme færre papirprodukter men til gengæld flere digitale guides. Behovet for kort forventes dækket 

via pdf’er som kan hentes på nettet. 

Torben Nielsen minder forsamling om vigtigheden af at beholde åbne arealer i landskabet omkring Nakskov 

by. Claus Jespersen og Magnus fra Lolland Kommune forsikrer at udsigten sikres. Normalt tilplantes max 

2/3 af et areal 

 

Orienteringspunkter fra NST: 

Ny pjece om Natura 2000 Tilskudsmuligheder for private lodsejere. 

Naturstyrelsen er myndighed for de fredskovspligtige arealer og kommunen er myndighed for de ikke 

fredskovspligtige arealer. Mandag . 26/8 var der opstartsmøde på Avnø for lodsejere og kommunale 

representanter. I forbindelse med det nye Natura 2000 tiltag er der 2 forskellige tiskudsmuligheder: 1: Grøn 

driftsplan 2: Særlige hensyn som eks. Udlægning til urørt skov. 

Fra Naturstyrelsen, Storstrøm side er der et særligt fokus på eremit, somisær  findes i Landsdelen. 

Svend Jean-Larsen spurgte ind til om man vidste om der var eremit i lokalområdet og svaret var, at den bl.a. 

er set på Halsted Kloster. 

Michael Thelander spurgte ind til om muligheden for tilskud til arter – er det kun bilag IV eller arter på 

udpegningsgrundlaget også tilskudsberettigede. Svaret var at begge dele er tilfældet. Michael Thelander 

havde særlig interesse i opsætning af redekasser til skalleslugere. 

 



Udviklingen i Holmegaard mose– Afslutning af LIFE-projekt  

Der er sket en stor forøgelse i de ryddede areal, og der er tale om et samarbejde med Susågården og 

yderligere rydning.  

En af konklusionerne på den nuværende pleje er, at får formentlig ikke kan klare opgaven alene og at der 

kan blive behov for et førstegangsindgreb med geder. Alt i alt, er der dog sket store fremskidt i forsøget på 

at genskabe højmosen. 

 

 

 

Status på nye skilte til vildtreservaterne.  

Magnus fra Lolland kommune foreslår opsætning af platforme ved Ringstien hvor den krydser Nakskov 

Indrefjord, så det bliver muligt at se ud i vildreservatet. Michael Thelander fortæller om overvejelser om at 

sætte et fugletårn i samme område, som dog aldrig er blevet til noget pga. frygten for hærværk. Claus 

Jespersen mener at det er et potentielt grønt partnerskabsprojekt og endnu en mulighed for at tilføje 

yderligere oplevelser til Ringstien. 

 

 

Næste møde:  Næste møde holdes 15/1-2014 på Egehus, kl. 1400-1600. 


