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   Referat fra brugerrådsmøde den 30. maj 2011, Egehus, Hannenovvej 22 
 
Deltagere: Henrik B. Simonsen, Friluftsrådet; Sven Jean Larsen, DN Lolland; Michael Thelander, 
DOF; Dan Raahauge, Lolland Kommune; Torben Nielsen, Østlige Øers Landboforeninger; Cathari-
na Oksen, Guldborgsund Kommune; Niels Brixvold, Vordingborg Kommune; Michael Behrens, Fa-
xe Kommune; Frank Nielsen, DN Storstrøm; Claus Jespersen, Lars Richter (delvist) og Kristian 
Løkke Kristensen, Naturstyrelsen Storstrøm. 
 
Afbud fra:; Michael Krogh, Næstved Kommune; Søren Sørensen, Østdansk Turisme; Charlotte 
Lønborg Frantzen. Stevns Kommune; Stig Egede Hansen, Danmarks Jægerforbund; Lis Hansen, 
DOF Storstrøm; 
 
1. Godkendelse af referat 
Referatet fra seneste møde blev efter opfordring udleveret. Der var ingen indsigelser mod referatet. 
 
2. Vildtforvaltningsloven og administration v. Lars Richter Nielsen (LRN) 
Regulering 
LRN redegjorde for muligheden for regulering af vildt jf. vildtskadebekendtgørelsen 
Begrundelse for regulering kan være: 
 Imødegå fare for mennesker 
 Regulering pga. larm (eks. råger) 
 Smitterisiko for mennesker (fugleinfluenca) 
 Luftfartssikkerhed 
 Beskyttelse af flora og fauna. 
Lars fortalte om det nye elektroniske system til ansøgning om tilladelse til regulering (Vildreg) 
Systemet kan ses på følgende link:  
 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/Regulering/ 
 
Systemet har lettet sagsbehandlingsgangen markant og har sikret ensartet sagsbehandling 
 
Spørgsmål fra Michael Thelander DOF: Kan der reguleres hele året rundt på grågæs? 
Svar: Det kan der faktisk. Dog sikres det i sagsbehandlingen, at der ikke er tale om ynglende fugle. 
 
 
Biotop-planer 
LRN fortalte om biotopplanerne. De var egentlig målrettet til arealer lagt i brak – og kun på ejen-
domme, hvor der skal sættes mere end 1 fasan/agerhøne ud pr. hektar. Det er en mulighed for at 
tage jord ud, for at skabe bedre vilkår for den brede fauna. Et antal tages ud til kontrol og det kon-
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trolleres hvorvidt ansøger rent faktisk lever op til de tiltag som er beskrevet i biotopplanen. Der er 
kommet rigtig meget positivt ud biotopplanerne på lokalt niveau. Skulle de positive effekter bredes 
til større områder vil det nok kræve en grad af tvang. De nuværende biotopplaner er gode eksem-
pler, som kan anvendes til at finde ud af hvilke tiltag, der er effektive. Hele paletten skal ikke udbre-
des, men kun de bedste tiltag. 
 
Spørgsmål fra Catharina Oksen, Guldborgssund Kommune: Rådgiver I f.eks. om §3 områder i for-
bindelse med biotopplaner? 
Svar: Vi rådgiver ikke i forbindelse med biotopplaner. Det gør landbrugskonsulenterne og andre 
konsulenter. Vi er kontrolinstans – og derfor kan vi ikke også rådgive. 
 
Torben Nielsen, Dansk Landbrug, mente at biotopplanerne er bøvlede ift. krav til hektarstøtte. 
 
Vildtreservater 
NST Storstrøm er en af de enheder med flest vildtreservater. Der er udpeget lokale opsynsmænd til 
vildtreservaterne. De tjekker skilte og afmærkninger. Efter hårde vintre skal der reetableres bøjer, 
stager mm. Vi er opmærksomme på, at informationstavler kan trænge til opdatering – men det er et 
spørgsmål om især økonomiske ressourcer. 
 
Sven Jean Larsen, DN: Skiltningen burde være publikumsorienterede. Skiltning ved Dornæs, 
Maribosøerne er ikke god, og bøjerne på tværs skal være i orden. 
Catharina Oksen, Guldborgsund Kommune: Der kommer en henvendelse fra brugergruppen 
vedrørende problemer i reservatet ved Maribosøerne 
 
3. Økonomi 
Enhedens driftsramme, projektoversigt, arbejdsprogram og pressekalender blev præsenteret. 
 
4. Organisation NST 
 
Den nye organisation blev præsenteret med 21 decentrale enheder. Sammenlægningen af miljø-
centeret i Fejøgade og SNS Storstrøm, så der nu er en enhed. Enheden dækker lidt forskelligt rent 
geografisk, afhængig af ansvarsområde: Skovlov, Vildtforvaltningslov, Strandbeskyttelse, Natura 
2000, tilskud, arealforvaltning. Vandplaner: Grundvandsdelen styres fra Nykøbing, Roskilde har 
ansvar for vandplaner og planlægning. Se også vedhæftede slides. 
 
5. Skovdrift 
Asketoptørre 
Svampesygdom som svækker asken. Sårbar overfor Honningsvamp som dræber træet. Kun 2-3% 
overlever. Store konsekvenser for natur og naturnær skovdrift. Der fældes en del lige nu, men me-
get bliver også ladt tilbage som dødt ved. Det er en meget alvorlig trussel for askens fremtid.   
 
Skadesvirkning ved drift 
Maskiner ødelægger veje, grøfter mm. Det er en tendens at der laves færre men større indgreb. 
Også på mindre hensigtsmæssige tidspunkter. Der er en risiko for, at det vil lede til mere ødelæg-
gelse. Vi vedligeholder veje, men ikke grøfter. 
 
Skovbrug – kan det betale sig 
Det kan det. Vi styres også fra finansministeriet som stiller krav til økonomien i skovdriften. Det er 
en del af budgetgrundlaget. Er med til at finansiere faciliteter, publikumsdrift og naturpleje. 
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Vi lader 2-5 træer stå tilbage efter afdrift. Vi lader meget træ stå, som i det private skovbrug ville 
blive fliset. I forhold til etablering af overdrev, kan det bedre betale sig med skovdrift. Med mindre 
der er grundlag for enkeltbetaling. Der ønskes af hensyn til variationen, flere lysåbne naturtyper i 
skovene. 
 
6. Naturrelaterede emner – se slides. Kun yderligere info fremgår i dette referat. 
Skovrejsning ved Nakskov og Næstved 
Rønnebæk Fælled er beplantet med 50%, resten åbent for at skabe dyrehave/gods landskab. 
Det er eksterne (Niras) som foretager sundhedsundersøgelse. Det ønskes at få resultater for netop 
dette område. Hvilken adfærd får flere folk ud i naturen. Det forventes at blive publiceret. 
Catharina Oksen henviste til mange lignende engelske artikler. 
Reglerne for fri teltning skovene: 1-2-3 reglen: max. 1 overnatning, max. 2 telte og max. 3 per telt. 
Mange teltpladser skal bookes. Andre er frie se på hjemmesiden. 
 
Susåen 
Der vil komme indvielse af Suså-projekterne. Projektet er meget afhængigt af eksterne faktorer, 
klagesager, vejret mm. Svært at få ministerkalendere, projektafslutninger og indvielser til altid at nå 
sammen.  
 
Baltic Flyway – se slides 
 
Natura 2000 
Kommuner og lodsejere vil blive tilbudt et orienteringsmøde om afslutning af den statslige N2000 
plan, inden sommerferien. 
Arbejdsopgaverne vedrørende de efterfølgende handleplaner er fordelt så 

Kommuner tager lysåbne arealer 
NST tager fredskovspligtige arealer 
NST laver planer for egne og andre statslige arealer 

 
Torben Nielsen Dansk Landbrug: Implementeres der tiltag inden planerne ligger 
Svar: På frivillig basis er der mulighed for at gennemføre tiltag også inden planerne er vedtaget. 
Lodsejerne får del i tilskud hvis de søger: hydrologi, rydning, fuglevenlig drift.  
 
Friluftsrelaterede emner – se slides 
Fodsporet 
NST skal være opmærksom på firben (bilag IV art) i anlægsfasen. Der bør efterlades lidt grus på 
hver side af asfalten. Projektet er godkendt også ifht. bilag IV arter. 
Kommunerne foretager den videre vedligeholdelse af Fodsporet efter anlægsfasen. 
 
Lysebro mose 
NST har ingen finansieringsmuligheder. Det har ikke kunnet lade sig gøre at købe den. Der er op-
sat kriterier for projekter. Potentielt fosfor projekt. Men vandkvaliteten i Maribosøerne er god. 
Grundlaget for projektet blev ikke godkendt. 
Sven Larsen, DN, fortalte at 1/3 af fosfor til Maribo søerne, kommer herfra, og mente derfor, at det 
var et oplagt projekt. 
 
Møns Klint 
DN er bange for tivolisering af klinteskoven.  
Natur- og miljøklagenævnet har nu afsagt kendelse, der tillader boardwalken og nogle af lyskilerne.  
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Niels Brixvold Vordingborg Kommune: For mange pæle, skilte og afmærkede stier. Gode kort skal 
bruges. Vær varsom med at planlægge for folk. Muligheden for at ”blive væk” findes ikke mere. 
 
Claus Jespersen er enig i, at det er en balancegang. 
 
Mandemarke – huset sættes til salg. 
 
Næste møde 
Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 14-16 


