
Skov- og Naturstyrelsen        28. marts 2008 
STORSTRØM 
 
Referat af Brugerrådsmøde  26. februar 2008   
Til stede var Frank Nielsen (DN), Hans Valentin Stoltz og Henrik Simonsen (Friluftsrådet), Niels 
Henrik Holscher (Danmarks Idrætsforbund), Torben Nielsen (Dansk Landbrug), Anne Mette 
Bargum (Guldborgsund kommune), Hanne Stensen Christensen Næstved kommune), Mette Lücke 
Pedersen (Slagelse kommune), Lene Thuren Jensen (Faxe kommune) og Charlotte Lønborg 
Frandsen (Stevns kommune) – samt Claus Jespersen og Tom Nielsen. 
 
1.  Godkendelse af Referat  
Ingen bemærkninger 
 
2.  Gensidig orientering  
Det ny regeringsgrundlag – Mulighedernes Samfund, kan hentes på Statsministeriets 
hjemmeside – rummer en hel del om natur og friluftsliv.  Der kommer en miljø-mia’ mere 
fra 2010-13, som skal anvendes efter de hidtidige retningslinier – man kan nok regne med 
en pæn part til større  naturprojekter ligesom ved den første mia’, men det er ikke sikkert at 
de geografiske indsatsområder vil være helt de samme.  Der er også signaler om 
landdistriktsprogrammet, hvor en markant del af de fri midler skal bruges til natur- og 
miljø-formål (dette genforhandles i løbet af 2008).  Der kommer en Vandmiljøplan 4, og der 
skal arbejdes med øget adgang til naturen.  
Der er som bekendt sket en opdeling så der nu både er en By- og Landskabsstyrelse (som 
overvejende henvender sig til kommunerne, udarbejder retningslinier, styrer Miljøcentrene) 
og en Skov- og Naturstyrelse (som er mere borger-rettet, som kun har meget lidt lovgivning 
(skovlov og vildtforvaltningslov, mm.) og som skal tage sig af drift og større naturprojek-
ter).  Miljøstyrelsen skal som hidtil stå for reguleringen af erhverv og industri. – En meget 
væsentlig årsag til den ny struktur er ønsket om et éntydigt ophæng for miljøcentrene, som 
jo skal stå for en række tunge opgaver i de kommende år. 
  
Anne Mette Bargum pegede på at der var et vist overlap mellem kommunerne og Skov- og 
Naturstyrelsen vedr. mindre naturtyper, herunder vandhuller.  
Man aftalte at dette skulle være et punkt ved det næste møde i brugerrådet (og at det faktisk 
kun var kommunerne som behøvede deltage i dette punkt) – og at det var en god idé at tale 
om naturtyper og mindre vandhuller i de faglige netværk forinden.  
Claus Jespersen fortalte at støtteordningen til små vandhuller (under jagttegnsmidlerne) var 
en stor succes og at man også fik nogle ansøgninger om vandhuller i skov.  Claus ville gerne 
vide hvordan kommunerne så på denne vandhulsordning – om man skulle arbejde for at 
udvide rammen. 
  
Tårnborggård som naturskole:  Mette Lücke Pedersen fortalte at kommunen satser ganske 
meget og betaler 80% af udgifterne ved istandsættelse af Tårnborggård og SNS resten, men 



til gengæld er lejeaftalen OK. Slagelse kommune vil gerne gøre noget for sundhed, kultur 
og natur – og går efter en synergieffekt, og gerne lidt mere bemanding, i samarbejdet med 
SNS, som i øvrigt kan levere en hel del faglig sparring og hjælp.  
Claus Jespersen sagde at naturvejledning ikke var en del af de skovrejsningsprojekter som 
SNS har med mange kommuner – det skulle aftales særskilt.  Men når man fra kommunens 
side har ofret mange penge på skovrejsningen er det en god idé at tage den fulde gevinst og 
sørge for at skoven virkelig bliver et aktiv for kommunens sundhedsforvaltning (som f.eks. i 
Stege og på Avnø).  SNS kan bidrage med rammerne (bygninger,  måske arealer, støtte til 
stisystemer), mens kommunerne må klare det mere driftsorienterede. – SNS stiller også 
gerne op i ’ny’ kommuner – men der er tale om et fællesskab hvor begge parter bidrager.  
 
Jernbanen Slagelse-Næstved:  Hanne Stensen Christensen fortalte at en konsulentrapport var 
på vej, sagen er drøftet med organisationerne og der snart skal være forhandlinger med 
banestyrelsen.  Det kan blive en fin sti – men skinner og sveller skal væk, og så skal der en 
belægning på.  Det er håbløst dyrt at sætte skinnerne i stand igen.  
 
Louise Larsen (natur- og sundhedsvejleder på SNS Storstrøm) fortalte at SNS har leveret en 
del indhold i ’skovens grønne rum’ – shelters, bålhytter, trapper og andre faciliteter – men at 
det ikke kan fortsætte da der ikke er penge til drift og vedligehold.  Så andre (organisationer 
og kommuner) må på banen.  
SNS har deltaget i KRAM-programmet (Kost-Alkohol-Rygning-Motion) i Guldborgsund 
kommune – forleden i et arrangement med 5 fysioterapeuter og 120 borgere, med 
styrketræning og motionsbane m.m.  
Vi gennemfører også friluftsaktiviteter for sprogskolen, tæt ved Bangsbro Skov (med 
etniske kvinder – også en del af KRAM).  Og vi kører ’I Form Til Fødslen’ – Træning i 
naturen for gravide kvinder i Guldborgsund kommune.  
Louise opfordrede kommunerne til at lave aktiviteter unde GetMoving-kampagnen (kontakt 
Tue Kristensen tukri@sns.dk for nærmere oplysninger).  SNS er åben over for 
arrangementer, også uden for egne arealer.  
Niels Henrik Holscher fortalt e at DGI også var ved at starte op med motion – både for dem 
som næsten ingenting kan og for de meget mere øvede.  Han syntes at det var fint med de 
mange mindre statsskove – havde haft glæde af Udby skov til spejdere.  Vi man noget i 
private skov skal der ofte betales – selv når det drejer sig om spejdere.  
Claus Jespersen mindede om at GetMoving kørte i uge 41 – man kunne se hele kataloget og 
den præcise beskrivelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  Hanne Stensen Chr. pegede på 
www.kram-undersoegelsen.dk som havde mange natur-rettede idéer og forslag.  
 
Anne Mette Bargum fortalte om Guldborgsund kommunes pjece BESKYT & BENYT 
NATUREN med en naturpolitik for kommunen, udarbejdet af Grønt Råd – og som rummer 
vision, undervisioner og en ret præcis beskrivelse af de mål man vil nå.  Den er blevet til i et 
samspil med administrationen, og UTM har taget den til sig og styrer derefter. 



 
 
3.  Benyttelse contra beskyttelse – et praktisk eksempel fra Nyord  
Nyord gæstes af 120.000 mennesker om året, og indretning af udflyttergården Hyldevang til 
besøgscenter kunne være en virkelig aflastning.  Vi regner med at få støtte fra forskellige 
side – friluftsrådet, mål 2 b – til indretning af friluftsfaciliteter i 2008.  Opbygningen af et 
besøgscenter på Holdevang løber op i 15-20 mio kr og ligger lidt længere ude i fremtiden.  
Vi har dog fået Karsten Rønnows tegnestue til at lave et forprojekt.    
En af tankerne med Hyldevang var at skabe bro mellem jægere og fuglefolk – og det lykkes 
meget godt lokalt og med Fugleværnsfonden.  Men DOF centralt vil gerne forbyde al jagt på 
statsejede arealer i Natura2000-områder – i alt fald på de arter som er grundlaget for 
udpegningen til fuglebeskyttelsesområde.  
Charlotte Frandsen mente at man da burde registrere sig frem – hvis det kan eftervises at 
jagten ikke har betydning for bestanden så er jagt vel OK.  
Claus Jespersen fortalte at det ikke var nok – DMU har dokumenteret at onsdagsjagten på 
Nyord ikke har nogen påviselige negative effekter på fuglelivet, og alligevel ønsker DOF af 
mere principielle grunde at få stoppet jagten på statens arealer på Nyord. 
 
PS: -Til orientering for rådet. Siden er der indgået et forlig/ en aftale mellem Nyord og 
Fugleværnsfonden om hvordan jagten kan foregå på Nyord på en acceptabel måde for 
begge parter. Endvidere har SNS fået 2.7 mill til udbygning af friluftsfaciliteterne på Nyord 
som er igangsat. 
 
4. Status for   
Grønne Partnerskaber:  STORSTØM er på landsplan det område hvor der er flest 
gennemførte partnerskaber:  

Nakskov Fjorddage      50.000 kr 
Sorø søsti   220.000 kr 
Ravnstrup enge ved Falster Zoo 105.000 kr 
Sejlrenden ved Albuen    50.000 kr 
Børges markhus  125.000 kr  

Sager under behandling:   Naturlegeplads ved Albuen (Nakskov)  
Afslag:  Hårbøllebækken (vist fordi man allerede var begyndt, projektet er gennemført) 
 
En PowerPoint-gennemgang af ordningen – med vægt på projekter som fik afslag (og 
hvorfor det gik sådan) og med gode eksempler på projekter som fik støtte er vedhæftet 
referatet. 
 
Skovrejsning ved Næstved og Nakskov:  forløber planmæssigt, med virkelig gode resultater 
af borgerinddragelsen.  I Næstved begynder man at plante forår, i Nakskov efterår 2008. 
 



Miljø-mia’en i SUSÅEN, KARREBÆK og DYBSØ FJORDER:  En PP-gennemgang af de 
projekter som er på tegnebrættet, mere eller mindre fremskredne:  

Øvre Suså, med genslyngninger i Hovmosen og bedre fysiske forhold på store 
strækninger af åen, med sikring af det væsentligste område for Engsnarre (som 
er den eneste danske ynglefugl på verdens-rødlisten) – her nærmer vi os en 
aftale med godserne Gisselfeld, Holmegaard og Broksø.  
Den mellemste Suså – her har vi en god forundersøgelse, som peger på 
betydelige gevinster ved genslyngning, hævning af åbunden, ophør med 
grødeskæring, overrisling af engene for N-tilbageholdelse.  Vi har i første 
omgang satset på den centrale markante ca. 9 km lange strækning mellem 
jernbanebroen og Næsby bro, hvor der er ca. 35 lodsejere – som et kombineret 
Vandmiljøplan3- og miljø-mia’-projekt.  Men ophør af braklægningsordningen 
og de stigende kornpriser har betydet at en del lodsejere tænker sig om – og at 
prisen er blevet højere.  Der skal også skaffes erstatningsjord til en del 
ejendomme – især til bedrifter med animalsk produktion.  Selv om ikke alle 
lodsejerne behøver deltage – så skal vi have de fleste med.  Vi er fortsat 
rimeligt optimistiske.   
Fjernelsen af spærringen ved Maglemølle i Næstved:  her bevares det 
nuværende løb ned til stemmeværket, og man kan sejle i kano som sædvanligt – 
men størstedelen af vandet føres uden om stemmeværket i et af åens gamle løb.  
Projektet er besværligt fordi det ny løb går gennem et Natura2000-område og 
ikke kan undgå at ændre forholdene for en af EU prioriteret naturtype 
(elleskov) noget.  Den bynære beliggenhed gør også at man skal gøre sig umage 
for at folk ikke vil mene at de mister noget.  Omvendt er dette ny omløb en 
forudsætning for at en række vandlevende dyr kan bevæge sig frit og at åen kan 
leve op til vandrammedirektivet. – Der er ikke afsat penge til projektet.  
Even ådal:  fjernelse af pumpe ved udløbet af Even å i Karrebæk kanal, 
oversvømmelse af enge, måske lidt genslyngning.  Lodsejerne interesserede, 
hvis vilkårene er fornuftige. – Der er ikke afsat penge til projektet. 
 
 

5.  Landsforeningen for Levende Rollespil  
Punktet måtte udgå på grund af vinterferie, udskydes til næste møde. 

  
 
6.  Næste møde:  onsdag den 10. september 2008 kl. 13 
  
tn 


