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REFERAT - GRØNT RÅD 

12. NOVEMBER 2019 – KL. 16.00-18.30

Til stede:
Danmarks Naturfredningsforening, Flemming Stenild
Friluftsrådet, John Knudsen
Guldborgsund Sports- og Idrætsråd, Bjarne Boesen
Dansk Landbrug Sydhavsøerne, John Nielsen
Dansk Ornitologisk Forening, Rene Christensen
Dansk Skovforening, Lars Wilhjelm
Naturstyrelsen, Mette Skat Buhr

Guldborgsund Kommune, Leder af Natur, Frederik Cordes
Guldborgsund Kommune, miljøbiolog Kit Palmkvist (ref.)

1. Velkomst

2. Referater

3. Solcelleparker - Udsat
DN har indsendt høringsbemærkninger til behandling af kommunens ud-
formning af retningslinjer i forbindelse med ansøgninger om solcellepark-
områder.
Punktet tages op til drøftelse på næste møde, formentlig i forbindelse med 
møde om Grønt Danmarkskort.

4. Budgetaftale og tværpolitiske mål
Frederik gennemgik kort, hvilke tværpolitiske mål der er fokus på i budge-
taftalen
Link til budgetaftale: https://www.guldborgsund.dk/eDagsorden/commit-
tee_7/agenda_424193/documents/8cce13f2-9943-4c07-9490-
fde9154a0b91.pdf
Der blev spurgt til, om administrationens ønske om bevilling på 2,5 mio. 
kr. til natur/klima/jordfordeling mm er blevet efterkommet. Det er det ik-
ke. Det er pt ikke fastlagt hvad de afsatte 10 mio. Kr. til klimaforandringer 
skal anvendes til. 
Det eksisterende naturforvaltningsbudget er fastholdt.
Der blev ligeledes spurgt til, om der er afsat ekstra personaleressourcer til 
eksempelvis udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort. Svaret på det er, at 
det arbejde laves inden for den eksisterende personaleressource.

Der arbejdes på at få fastlagt dialogmøde med Teknik, Miljø og Ejendoms-
udvalget i januar 2020.

5. Grønt Danmarkskort
Arbejdet med udarbejdelsen af udpegninger til Grønt Danmarkskort er i 
gang, men det er ikke muligt at holde tidsplanen.
Følgende punkter blev drøftet ift. hvordan disse kan indgå i arbejdet med 
udpegningerne. 
- Grundvandsbeskyttelse har tidligere på året været som orienterings-

sag på et af Teknik-, miljø- og ejendomsudvalget møder htt-
ps://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Teknik_Mil-
joe_og_Ejendomsudvalg/2019/19-august.aspx#119

Drikkevandområder/grundvandbeskyttelsesområder indgår i et af kri-
terierne til udpegning af potentiel natur, hvor arealer, hvor lodsejer 
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SIDE 2/3 arbejder på at skabe ny natur/driften på arealet ekstensiveres kan 
indgå i udpegningen. I drøftelsen herom blev de boringsnære beskyt-
telsesområder (BNBO) nævnt.
Her blev der bl.a. rejst spørgsmål om, hvordan vi får fat i lodsejere, 
som vil ekstensivere landbrugsdriften og om vi skal udpege områder 
med forurenede boringer

- Oversvømmelsestruede arealer indgår ligeledes i et kriterie for poten-
tiel natur, hvor vi skal have fat i lodsejere, som ønsker at opgive drif-
ten af deres arealer. Her er spørgsmålet - Hvordan får vi fat i lodsejere 
på jord, der bliver berørt med en positiv dialog, når man kommer med 
budskabet, at lodsejerens areal måske vil stå under vand om 50-100? 
Hvordan får vi de lodsejere til at lave natur på de arealer? Dilemma 
blev blot rejst på mødet, men en endelig løsning blev der ikke nået 
frem til

- Skovrejsning - Fremvisning af video med skovrejsning i Slagelse Kom-
mune, hvor Naturstyrelsen (NST) har indgået partnerskab. NST laver 
partnerskaber om skovrejsning i nogle kommuner. Det kan være på 
arealer, som kan opkøbes fx. Ift. BNBO (vandværker) eller på kommu-
nale arealer. Det drejer sig bynær skov, varieret skov, skovbryn, der 
kan også være åbne arealer med dyrehold. Der er potentiale i området 
omkring Nykøbing by ift. vandboringer og skovrejsningsområder.
Der skal indledes drøftelser med Guldborgsund Forsyning omkring mu-
lige samarbejder – og finansiering.
Kommunen vil gerne være med i et partnerskab, men der er ikke afsat 
midler til det i forbindelse med en evt. opkøb af jord, jordfordeling el-
ler skovrejsning Der er afsat midler fra staten til jordfordelingsproces-
ser, men ikke til opkøb.
Kommunen har modtaget et foreløbigt tilsagn fra indsamlingskampag-
nen ”Growing trees network” / ”Danmark planter træer” – om at der 
vil være midler til de 5 ansøgte områder (ca. 20 ha). Vi afventer ende-
lig tilbagemelding.

Privat skovrejsning på L-F vurderes ikke kommer til at ske, fordi til-
skuddet er for lavt ift. jordprisen. Skal skovrejsningsudpegningen revi-
deres, fordi man ved udpegningen ikke kiggede på fx grundvand?
Skovrejsningsudpegningen er kun til brug i forbindelse med en tilskud-
sordning.

Forslag til kommuneplaner i Faaborg-Midtfyn og Helsingør kommuner 
– Udpegninger til Grønt Danmarkskort. 
De to kommuners udpegninger blev vist på store kort, og der blev 
bl.a. talt om forskelle i, hvor meget der var udpeget til potentiel natur 
og økologiske forbindelser.
Det blev pointeret, at vi skal følge Naturrådets anbefalinger.
Det videre arbejde fra administrationens side bliver, at der laves en 
kortløsning, hvor hver enkelt kriterie fra naturrådets anbefalinger vil 
blive vist (der hvor det er muligt at få data), og ud fra data i denne 
kortløsning vil Grønt Råd drøfte, hvordan de enkelte kriterier/data skal 
prioriteres i udpegningen

6. Spor i landskabet
Langs stiforløbet fra Marrebæk pumpestation til Guldborgsund, er der en 
nabo/ejendom umiddelbart op til landvindingslagets areal, som ikke øn-
sker at få et spor i landskabet forbi sin ejendom. Det er i samråd med lan-
dindvindingslaget besluttet, at denne del af sporet ikke pt. bliver en del af 
spor i landskabet.

Problematikken, omkring ejers tilladelse samt naboers interesser/vilkår 
blev drøftet. 

7. Div. Orienteringer



SIDE 3/3 a. DK planter træer - vi afventer endelig tilbagemelding. Efterfølgende 
skal der tages stilling til borgerinvolvering mv.

b. Aage V. Jensens Naturfonds opkøb af Søholt (1100 ha)
Der har været holdt møde i Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne. 
Direktør Anders Skov fra Aage V. Jensens Naturfond (AVJNF) var invi-
teret. AVJNF går nu i gang med monitering af området. Brugerrådet er 
tænkt involveret som fremtidig sparring ift. udvikling af området.

c. Naturens år 2020
Et samarbejde mellem Friluftsrådet og DR, hvor der i 2020 vil være fo-
kus på natur, og hvor en lang række aktører inden for Natur-, frilufts- 
og naturformidlingsområdet bliver involveret.
Der arbejdes med en række fyrtårnsprojekter. 
Se mere her : https://www.friluftsraadet.dk/naturens%C3%A5r2020

I fyrtårnsprojektet ”Naturstafetten” har vi fået mulighed for at deltage 
i Naturpark Maribosøerne. Datoen er fastlagt til den 12.7.2020. Der 
planlægges forskellige aktiviteter. 
Der planlægges i forbindelse med naturstafetten (dagene efter 
12.7.2020) aktiviteter på Fuglsang, i Bøtø og Horreby Lyng.
Se bilag med powerpoint fra Friluftsrådet.

d. Danske Naturparker. Friluftsrådet har igangsat et udviklingsprojekt i 
de certificerede naturparker. I Naturpark Maribosøerne søger vi om at 
komme med i et koncept omkring ”Vild mad”. I Naturpark Nakskov 
Fjord søges om koncepterne ”Vild mad” og ”Private guider”.  Vedr. pri-
vate guider gennemføres et forløb i stil med de vi tidligere har udvik-
let/afholdt for Naturpark Maribosøerne.

e. Horreby Lyng – EU-Life-projektet er forlænget til marts 2021
f. Jordfordeling – der blev vist kort over de arealer, hvor kommunen har 

været henne over en jordfordeling.

8. Orientering om grundvandbeskyttelse er planlagt til næste møde

9. Orientering om klimatilpasningsplan er planlagt til næste møde

10. Orientering fra medlemmerne
- Hejrede sø - der arbejdes for at få revideret pumpepraksis. 

Der skal træffes en politisk beslutning. Indledende høring er gennem-
ført. 

- Bøtøskoven – Det blev nævnt, at der har været en tråd på Facebook 
om hestene i skoven, hvor der bliver beskrevet, at de er blevet hånd-
fodret. Denne oplysning tages videre til Bøtøskovens projektledelse.

11. Møder i 2020.
De ordinære møder er fastsat til:
26. marts
28. maj
3. september (fællestur med TME)
12. november

Ekstra møder ift. Grønt DK’skort – Der udsendes forslag til datoer via 
doodle.

https://www.friluftsraadet.dk/naturens%C3%A5r2020

