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Storstrøm
NST 210 - 00053
Ref. TOHVI
Den 26. april 2018

Deltagere: Michael Krogh, Næstved Kommune; Rune Byrnak-Storm, Stevns Kommune; Sven 
Jean Larsen, DN Lolland; Niels-Henrik Holscher, DIF; Henrik B. Simonsen, Friluftsrådet; 
Torben Nielsen, Østlige Øers Landboforening; Michael Thelander, DOF Storstrøm
Claus Jespersen og Torben Hviid, NST Storstrøm

Michael T. oplyste, at Bo Kayser er DOFs normale repræsentant, Rune oplyste at han er ny rep. 
for Stevns Kommune. NST Storstrøms hjemmeside tilrettes.

1. Redegørelse for processen vedr. udlæg af urørt skov
Gennemgang af forslag til udlæg af urørt skov og anden biodiversitetsskov. Der findes rapport om 
processen her: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/
Hos NST Storstrøm er der sket udpegninger i Klinteskoven, Ulvshale Skov og Halskov Vænge.
Efter offentlig høring vil der det kommende 1½ år blive udarbejdet forvaltningsplaner for de tre 
områder. Her vil Brugerrådet blive inddraget.

2. Besigtigelse af arealer i Halskov Vænge
Efter gennemgang af dagsordenens øvrige punkter drøftedes aspekter af udlægget til urørt skov 
med udgangspunkt i den eksisterende forvaltning af Halskov Vænge. Udpegningen her hører til 
kategorien ”Anden biodiversitetsskov”, hvor der godt må foregå beskeden hugst blot det er 
underordnet hensynet til biodiversiteten. Det fredningsfastsatte hensyn til skovens 
kulturhistoriske værdier er årsag til, at skoven er i denne kategori.

3. Lysebro Mose
Orientering om et magelæg i Lysebro Mose ved Hejrede Sø. NST har her fået samlet 
spredtliggende lodder til et samlet areal, der bl.a. inkluderer hele fortidsmindeskoven ”Højene”. 
Der etableres ny P-plads, nyt stisystem, naturlig hydrologi og fugletårnet øst for Hejrede Sø 
flyttes hertil. Michael K. foreslog at vandløbet gennem mosen genslynges.

4. Skovrejsninger ved Rønnebæk og Holeby
Orientering om synergiprojekt ved Rønnebæk, hvor Næstved Kommune og NST sammen er ved 
at etablere sø (8 ha) og skov (23 ha). Der er tale om sidste etape i samlet skovrejsning omkring 
Næstved på 330 ha. Ved Holeby har NST overtaget arveløs ejendom på 32 ha, der ved magelæg 
forventes konverteret til skovrejsning mellem Holeby og Rødby.

5. Kampagne om dyr på NST arealer
Præsentation af skilt der opsættes ved alle offentligt tilgængelige NST arealer med græssende dyr. 
Skiltet skal forebygge farlige situationer fx i forbindelse med hunde der tages med ind i 
indhegninger med kvæg i..

6. Bøtø
NST har indledt forvaltningsmæssigt samarbejde med Den Danske Naturfond og Guldborgsund 
Kommune ved Bøtø, hvor der fremover græsses med kreaturer og heste.
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7. Avnø og Hyldevang
Biolog Tania Lundberg Lykkegaard er ansat som ny naturskoleleder på Avnø Naturcenter efter 
Kari Hald.
På Nyord ventes stuehus på ejendommen Hyldevang overdraget til Vordingborg Kommune 
snarest med henblik på udvikling som Biosfærecenter.

8. Samarbejde vedr UNESCO Verdensarv
NST samarbejder med bl.a. Stevns Kommune om formidling af klinten ved Stevns Fyr. Der laves 
p.t. geologisk forundersøgelse med henblik på opsætning af trappe på klintekanten.

På Møn er der indledt samarbejde med Rügen om fælles ansøgning om udpegning til verdensarv i 
den kombinerede kategori både som natur og kulturarv. Foreløbig er forslaget kommet på den 
danske tentativliste.

Ref. Torben Hviid
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Hold altid god afstand til dyrene — især ved 
færdsel alene, med hund eller med børn.

Vær opmærksom på, at dyrene instinktivt 
kan reagere aggressivt mod hunde — hold 
derfor altid hunden i kort snor.

Gå aldrig mellem voksne dyr og unger.

Gå stille og roligt gennem indhegningen, og 
undgå pludselige bevægelser og høje lyde. Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen

www.nst.dk

Vær opmærksom: græssende dyr i indhegningen
— færdsel til fods tilladt

1

2

3

4

Dyrene er her for at pleje 
vores fælles natur og land-
skab.

Al færdsel i indhegnin-
gen sker på eget ansvar


	Referat fra brugerrådsmøde den 25. APR 2018 [DOK7906033]
	Bilag_pkt2 [DOK7907432]
	Bilag_pkt3 [DOK7907443]
	Bilag_pkt4 [DOK7907454]
	Bilag_pkt5 [DOK7907461]

