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R eferat af Brugerrådsmøde  11. marts 2009 
Indkaldt var Frank Nielsen (DN), Sven Jean Larsen (DN Lolland), Arne Kri-
stensen og Henrik Simonsen (Friluftsrådet), Niels Henrik Holscher (Dan-
marks Idrætsforbund), Torben Nielsen (Dansk Landbrug), Christian Clausen 
(Danmarks Jægerforbund), Jørgen Olsen (DGI Storstrømmen), Søren Sø-
rensen (Østdansk Turisme), Michael Thelander (DOF Storstrøm), Frederik 
Cordes (Guldborgsund kommune), Lars Erik Malmborg (Næstved kommu-
ne), Bo Gabe (Slagelse kommune), Lene Thuren Jensen (Faxe kommune), 
Peter Jonassen (Vordingborg Kommune) og Charlotte Lønborg Frandsen 
(Stevns kommune), Dan Raahauge (Lolland Kommune) – samt Claus Je-
spersen og Sara Lindholt (Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm). 
 
1. Godkendelse af Referat  
Ingen bemærkninger 
 
 
2. Naturrelaterede emner 

 
Status på LIFE-projekterne 
Skov- og naturstyrelsen, Storstrøm informerede om LIFE-projekterne. LIFE-
overdrev er netop afsluttet, og har resulteret i, at ca. 35 ha. er blevet ryddet. 
Det er nu vigtigt at de ryddede arealer bliver plejet. LIFE-engfugle løber året 
ud. I efteråret 2009 skal der laves et større arbejde med at få mere vand på 
engene på Nyord. Opsætning af rævespærre på Nyord afventer Kommunes 
sagsbehandling. LIFE-Kystlagune og LIFE-Klokkefrø forløber planmæssigt. 
I 2009 er det planen at søge om et LIFE-projekt til Holmegårdmose samt et 
nyopstartet ovedrevsprojekt ved Kongskilde.  
 
Status på Miljømilliardprojekterne 
På mellemste Suså er jordfordelingen i fase 1 afsluttet. Fase 2 startes op i 
forlængelse heraf. Denne forventes afsluttet 1. april 2010. 
 
Ved øvre Suså er der indgået aftaler med de tre godser. Det er nu besluttet 
at gennemføre projektet i to etaper. Således er Hovmosen planlagt til gen-
nemførelse inden udgangen af 2009. Den øvrige del af projektet forventes 
gennemført i 2010. VMP3-delen på Broksø moser er trådt i kraft pr. 
1.9.2008.  
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Natura2000 implementering 
Skov- og Naturstyrelsen fortalte, at miljøcentrene netop nu er i gang med at 
skrive de statslige natura-2000 planer. Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm 
bidrager med vores myndighedsområde – nemlig natura-2000 planer for de 
skovbevoksede fredskovspligtige arealer. Processen afventer regeringens 
udspil om grøn vækst før planerne kan gøres endeligt færdige. Herefter 
forventes det at planerne sendes i kommunal forhøring og derefter i offentlig 
høring.  

 
Certificering og nøglebiotopsregistrering 
Dette arbejde forsætter. Der laves således en årlig gennemgang af enhe-
dens nøglebiotoper, hvor deres tilstand bliver vurderet.  
 
Skovudviklingstyper på SNS Storstrøms arealer 
Som et led I Skov- og Naturstyrelsens omlægning til naturnær skovdrift skal 
der i 2009 udlægges såkaldte skovudviklingstyper. Skovudviklingstypen er 
et billede på hvordan man forventer skoven vil se ud på lang sigt.  

 
 

3. Friluftsrelaterede emner - oplevelser og projekter 
 
Kampagne om forslag til nye friluftsfaciliteter 
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm orienterede om en ny pulje med 12,5 
mio, hvor det er muligt at søge penge til forskellige friluftsfacilieter. Ansøg-
ning sendes til Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm. Det er forhåbningen at 
pengene vil blive uddelt inden sommerferien.  
 
Helårsturisme langs Falsters Østkyst  
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm fortalte, at de har fået penge fra Ar-
bejdsmarkedets Feriefond til at gennemføre et større projekt omkring for-
skellige friluftsfaciliteter mv. på Falster Østkyst. Der er blandt andet bevilget 
penge til familiesundhedspladser, hundeskove, borde-bænke mm. Der er 
ansat en projektleder – Mette Skat Buhr til at gennemføre projektet. Mette 
starter den 1. april.  
 
Slagelse-Næstved Banen 
I 2008 gav Nordea-fonden 36 mio. til etablering af en rekreativ stiforbindelse 
på den gamle jernbanestrækning mellem Slagelse og Næstved. Skov- og 
Naturstyrelsen har ansat projektleder – Sara Lindholt til at gennemføre pro-
jektet. Projektet sker i samarbejde med Slagelse og Næstved Kommune. 
Der er nu nedsat en følgegruppe med repræsentanter for de implicerede 
myndigheder samt en række brugergrupper.  
 
Hyldevang 
Skov- og Naturstyrelsen fortalte, at der i 2008 blev etableret en række facili-
teter på ejendommen Hyldevang på Nyord. Der er nu muligt at overnatte i 
shelter, lave mad i bålhytten og betragte det spektakulære fugleliv fra fugle-
tårnet. Der arbejdes fortsat videre med at skaffe finansiering til at renovere 
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hovedbygningen og evt. etablere en ny sidefløj, således at stedet ville kun-
ne bruges som eksempelvis naturskole. 
 
Tårnborggård 
Skov- og Naturstyrelsen arbejder fortsat videre med at etablere et naturcen-
ter på Tårnborggård. Dette vil skulle ske i samarbejde med Slagelse Komm-
mune. Lige nu er projektet dog sat i venteposition, da kommunen ønsker at 
afklare mulige alternative placeringer for naturcentret.  
 
Virkethus 
I 2009 skal der etablere et såkaldt grønt forsamlingshus ved Virkethus. Det-
te sker i samarbejde med Guldborgsund Kommune.  
 
Hyllekrog/Stevns Fyr 
Skov- og Naturstyrelsen forventer at overtage Stevns Fyr inden sommerfe-
rien og Hyllekrog Fyr senere på året.  
 
Rekreative ruter 
Søren Sørensen orienterede om, at der pågår et arbejde med etablering af 
et netværk med rekreative ruter fordelt på 17 kommuner i Region Sjælland. 
Projektet er kommet i stand som en partnerskabsaftale mellem kommuner-
ne, Region Sjælland og Østdansk turisme.  
 
 
4. Natur og sundhedsfremme 
Skov- og Naturstyrelsen vil i 2009 gennemføre et større natur-
sundhedsprojekt ved Faksinge Skov. Der skal etableres en kondibane med 
kilometerafmærkning, der skal laves aktivitetsredskaber, information om 
motionsmuligheder samt etableres en shelterplads. Det forventes, at der 
holdes indvielse inden sommerferien.  
 
 
5. Grønne partnerskaber 
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm er fortsat et af de steder i landet, der 
har den største andel af grønne partnerskaber. I efteråret 2008 blev bygge-
riet ved Børges Markhus færdiggjort og der er officiel indvielse af markhuset 
den 5. april 2009 – hvor alle er velkomne. I 2009 vil der blandt andet blive 
søgt om penge til et større sø-projekt ved Mandemarke på Møn.  
 
 
6. Evt. og næste møde 
Næste møde afholdes den 16.9.2009  
 
 
      
Med venlig hilsen 
 
Claus Jespersen 
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