
 
 

  

Brugerråd for Naturstyrelsen Storstrøm  
torsdag d. 20. februar 2020 kl. 14 – 16. 
 
REFERAT 
  
Til stede: 
 
Catharina Oksen, Guldborgsund Kommune, Svend Jean Larsen, DN Lolland, Lena 
Schroll, Vordingborg Kommune, Niels-Henrik Holscher, DIF Storstrøm, Henrik 
Simonsen, Friluftsrådet Storstrøm, Mogens Lindhardtsen, Lolland Kommune, Bo 
Kayser, DOF Storstrøm, Arne Kristensen, Friluftsrådet, Søren Møller Starcke, 
Stevns Kommune, Claus Jespersen, NST, Marie Roland, NST, Gitte Gammelgaard 
Pedersen, NST (ref.) 
 
Afbud fra Danmarks Jægerforbund, Østlige Øers Landboforening og Næstved 
Kommune. 
 
Dagsorden: 

1. Kampagnen Vores natur - Vilde Vidunderlige Danmark– i partnerskab 
mellem DR, NST, Naturhistoriske Museer og Friluftsrådet  
- Gensidig orientering om tiltag i regionen og koordinering med 

kommunerne om aktiviteterne Marie orienterer om projektet, NST 
Storstrøms aktiviteter, samarbejde med bl.a. Vordingborg og 
Guldborgsund Kommuner om Naturstafetten. NST har en visuel 
signatur (den røde pæl samt logo-vimpel) Disse anvendes ved 
samarbejdsarrangementer på NST arealer. 

2. Regeringens Natur – og Biodiversitetspakke 
Claus orienterer. Borgerinvolveringsproces har udmøntet sig i 350 
konkrete borgerforslag. Næste step er et naturtopmøde i april. 10-årig 
indsats vedr. klima, lavbundsarealer, skovrejsning etc. 
Finanslovsbevillinger til 2020; 20 mio. kr. til udmøntning af 
Forvaltningsplaner for Biodiversitet. Til hvad og Hvordan? 
Claus orienterer. Bl.a. afventes hvorvidt der gives tilladelse til hugst forud 
for udlæg til urørt skov. Dette er afgørende for bevarelse af netop de 
sårbare lyskrævende arter eksempelvis orkidéer og sommerfugle. 
Opfordring til formidling af fordele ved ’biodiversitets-venlig’ hugst i 
brugerrådets foreningsbagland. 
 

3. Tiltag for ny natur på Storstrøm 
Claus orienterer  
- Opkøbsinitiativer Hylteholme er købt af NST. Desuden orienteres om 

opkøb af den yderste del af Albuetangen samt overdrevsarealer ved 
Lundevang på Østmøn og fritlæggelse af Brusbækken. 
En generel problematik i forhold til jordopkøb til naturformål er de 
høje jordpriser i vores region. 

- LIFE – Open wood afventer 
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- LIFE-  Better Birdlife Indsats i 2020 på Albuetangen bl.a. bekæmpelse 
af Rosa Rugosa og opsætning af rævespærre. Mogens: Der arbejdes 
specifikt for beskyttelse af ryler samt 4 ternearter. 

- LIFE Højmose (Holmegaard Mose) Projektet i sin afsluttende fase med 
hydrologiske tiltag og supplerende rydning af birkeopvækst. 

- Forarbejde LIFE Baltic Butterfly  
- Samarbejde med DOF om redetræsregistrering Bo orienterer om 

samarbejdet med NST Storstrøm. God model baseret på hvilke arealer 
der udtages til hugst i kommende sæson. Det gør opgaven 
overskuelig. Alle aktuelle arealer er gennemgået for i år. 
 

4. Skovrejsningsinitiativer 
Claus orienterer bl.a. om grøn infrastruktur tæt på byen herunder ny 
folkeskov ved Holeby 30 ha. Afventer borgerinddragelse. ’Grønmodning’ 
af arealer ved Rødbyhavn ifm. Femernforbindelse. Nye initiativer med 
Vordingborg Kommune med jordopkøb ved Ørslev kan samlet få arealet 
op på 35 ha. 

5. Friluftsinitiativer præget af reduktion af udgifter grundet faldende 
driftsbevillinger 
- Opsætning af nye tællere Claus orienterer om metoder til aflæsning 

af besøgstal ift. NST målsætning om 10% flere ud i naturen, men også 
evidens for slid til brug for at optimeret styring af driftsopgaver 

- Reduktion af skraldespande Fælles drøftelse af erfaringer med 
reduktion af skraldespande. Lena: tiltag i Vordingborg kommune, 
hvor foreninger via ’tip kommunen’ samler skrald mod betaling til 
klubberne.  

- Hundeskoveservice Fælles drøftelse. I nogle tilfælde kan det mindske 
skraldeproblemer at opfordre folk til at tage skraldet med hjem. Dog 
problematisk netop ved hundeskove, hvor skrald er lorteposer og 
brugen af areal er massiv.  

6. Ny Fodsporsansøgning 
Claus orienterer 
 

7. Evt. 
Claus efterlyser input til strukturen og behovet for brugerrådsmøder: 
Virker de efter hensigten? Kan denne gensidige orientering og dialog 
foregå i andre fora eksempelvis kommunernes grønne råd? Er der stadig 
behov for et brugerråd? 
 
Sven Jean: Landboforeninger og jagtforeninger glimrer ved deres fravær. 
Samrådsmøder i DN regionsregi er også en platform, der kunne bruges 
ved at invitere NST ind. 
Bo:  Godt med fællesmøder, mulighed for netværkspleje og ’få sat ansigt 
på’. Rart med en bred orientering.  
Mogens: Scroller for relevans. Dagorden roses for stor relevans  

 
 
 


