REFERAT – GRØNT RÅD
23. APRIL 2019 – KL. 1600-18.30
Tilstede:
Danmarks Jægerforbund, Christian Clausen
Danmarks Naturfredningsforening, Flemming Stenild
Friluftsrådet, John Knudsen
Guldborgsund Sports- og Idrætsråd, Bjarne Boesen
Guldborgsund Kommune, Leder af Natur, Frederik Cordes
Guldborgsund Kommune, miljøbiolog Kit Palmkvist (ref.)
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Velkomst med orientering om at Ebbe Bressing ikke længere kan deltage i
arbejdet i Grønt Råd grundet sygdom. I stedet overtager Bjarne Boesen,
GSIR, pladsen. Velkommen til Bjarne.
Referat fra mødet 13.12.2018.
Der blev spurgt til, hvor langt arbejdet med Naturkommuner er kommet.
Guldborgsund Kommune har indgået i en følgegruppe i relation til erfaringer med arbejdet med naturforvaltning/naturpolitik/strategi. Svaret er, at
Guldborgsund Kommunes arbejde deri er afsluttet. Det er nu DN Nationalt
der vil formidle resultater/erfaringer.
Det blev oplyst, at det er blevet besluttet, at GSIR er udpeget til at side i
Grønt råd, som repræsentant for Folkeoplysningsudvalget.
Opsamling på kommuneplanmøde m. TME og ØK d. 28/3-19. Referatet
blev beklagelig vis ikke medsendt dagsordenen. Det medsendes efterfølgende. Bemærkninger nedskrevet i referatet vil blive behandlet i den videre kommuneplanproces. De enkelte foreninger kan ligeledes indsende høringssvar til kommuneplanen inden d. 4. maj 2019.
Fra medlemmernes side synes man, det var et godt møde, og man var
glad for, at politikerne ville bruge tid til et møde med Grønt Råd, og at der
blev lyttet.
Opsamling på dialogmøde m. TME 28/3-19
For medlemmerne var det overraskende, at TME ikke får referaterne fra
møderne i Grønt Råd. Det er aftalt, at disse sendes til TME fremover.
Politikerne til dialogmødet var meget lyttende og med det in mente, er det
vigtigt, at de emner/problemstillinger der drøftes i Grønt Råd kommer videre til TME.
Grønt Rådsmedlemmer var særligt fokuseret på, at der afsættes relevante
midler/ressourcer til opgaverne natur/miljø. Stor ros for at skaffe +30 millioner Kr. fra eksterne fonde/EU mm. Der er i budgettet årligt afsat 1,8
millioner kr. til naturforvaltning. Efter drift (Entreprenørafdeling/naturvejledning/Bøtødrift/Virkethus) – er der ca. 300.000 kr. til naturforvaltning/kortlægning/friluftsliv/faciliter/projektforberedelse mm.
Arbejdet med Grønt Danmarkskort blev fremhævet som eksempel på et
emne, som bør opprioriteres.
Det var opfattelsen, at dialogmødet skabte en god åbning/kontakt til TME
og det kunne være en ide, at TME bliver inviteret til Grønt Råds årlige tur.
TME er blevet inviteret til turen i 2019.
Det blev aftalt at dialogmødet fremover afholdes i forbindelse med Grønt
Råds første årlige møde.
Status – Horreby Lyng
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I april er projektet ”Progress Report nr. 3” blevet godkendt af EU. I den
nordlige del af Horreby Lyng/rigkærsprojekt er det ikke lykkedes at få
fuldt overblik over lodsejerinteresserne – da det har været vanskeligt at
komme i dialog med 1-2 lodsejere. Arbejdet fortsættes. Det vil på grund
heraf måske kunne opstå vanskeligheder med at få myndighedstilladelser
til relevante tiltag (bygværk; rydning mm) – inde nfor projektperioden
som udløber november 2019. På den baggrund er det i samråd med Sorø
Kommune besluttet at ansøge om et års forlængelse.
Naturrummet er ved at blive bygget. Der var rejsegilde lige før påske. Der
er indvielse d. 21/5. Grønt Råd bliver inviteret. Naturrummet skal kunne
bruges til undervisning. Der kommer digital og fysisk formidling.
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Status – Bøtøskoven
a. Kreaturer/heste ctr. publikum, hunde mv.
Efter hændelse med en kvinde med hund og en ko i skoven i vinterferien, blev kreaturerne efterfølgende fjernet. Der er i skoven
opsat skilte herom. Det er ligeledes besluttet, at der opsættes skilte op, hvor det frarådes at medtage hund inden for hegningen.
Der arbejdes for at finde egnede galloway-kreaturer, der kan sættes ud i skoven.
b. Naturpleje i forhold til sommerfugle
I forbindelse med de sidste to års registrering af sommerfugle i
skoven, så ser det indtil videre ud til, at plejen for særligt de to arter Spejlbredpande og Sort ildfugl er gunstige for arterne.
I størstedelen af skoven bliver der ikke udført andet pleje end den
heste og kreaturer udfører. I en mindre del af skoven udføres maskinel pleje enten hvert år eller med længere intervaller.
Sommerfugle-rapport er medsendt referatet.
Status – Registrering af beskyttet natur mv. til scoren for HNV (High Nature Value)
Siden 2015 har kommunen betalt et konsulentfirma til at besigtige § 3 beskyttede naturtyper inden for kommuneplanudpegningen ”Jordbrugsområder med særlig naturværdi”, da det er her størstedelen af de beskyttede
arealer ligger. Opdateringen af de beskyttede naturtyper skal være med til
at kvalificere HNV-scoren, som bruges af Landbrugsstyrelsens støtteordning om pleje af græs- og naturarealer.
Det forventes at besigtigelser og registreringer er færdige ved udgangen
af 2020.
Link til HNV: https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution (HVN findes under laget Natur- og miljøovervågning)
Link til HNV skov: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
Orientering – Bramgæs-projekt v. Christian Clausen
Christian fortalte om projektet, som er et samarbejde mellem Århus Universitet, SEGES og de lokale jægere på Lolland-Falster. Det er blevet til et
samarbejdsprojekt, hvor jægere og landmænd udfører det praktiske,
mens AU laver den videnskabelige dokumentation. Der laves “gåsebede”,
hvor gæssene ikke må skydes, men kommer de ud på højværdiarealer,
kan de skydes. Man venter med at skyde gæssene til der har samlet 400500, hvor man så skyder 50-100, som så gør at gåseflokken forlader om-
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rådet, evt. ud af landet. Derudover GPS’es et antal gæs for at følge deres
færden.
9. Drøftelse – Solcelleparker – udsat til næste møde
10. Drøftelse – Økonomi – udsat til næste møde
a. Hvilke typer projekter er relevante at inddrage i en proces for budgetplanlægningen, og hvordan kan processen forløbe?
11. Drøftelse – hvad er biodiversitet? – udsat til næste møde
a. Hvordan skaber vi debat/synlighed om biodiversitet i Guldborgsund Kommune?
12. Orientering fra Guldborgsund Kommune – Udsat til næste møde
a. Naturlandet L-F
b. Sag om aktindsigt
13. Orientering fra medlemmerne
Naturstyrelsen afholder offentlig møde om Halskov Vænge, fordi der skal
laves forvaltningsplan for skoven, da den er udpeget som ”anden biodiversitetsskov”. Mødet afholdes i Halskov Vænge d. 13. maj 2019 kl. 18-20.
Mødested P-pladsen ved indgangen.
https://nst.dk/media/246301/sto_halskovvaenge_faktaark.pdf
14. Næste møde – det blev aftalt, at pga. at mange ikke kunne deltage på
dette møde, at der udsendes en doodle om et ekstra møde i juni måned.
15. Evt.

Referent
Kit S. Palmkvist

