6. april 2018

Referat fra 3. møde i naturråd Vestsjælland d. 20. marts 2018
Afholdt på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø, mødelokale 302 kl. 16.30 -19.00

_

Til stede: Jette Reeh, Jan Woolhead, Jette Kruse, Stina Kaufmann, Hans Guldager Christensen,
Benth Micho Lange, Per Christensen, Rikke Haugaard, Bjarne Hansen, Niels Erik Jensen, Ulrich
Holstein-Holsteinborg, Erik Schulz, Karin Dinesen.

Mødet startede med en besigtigelse ved Lynge Bæk, hvor der er udlagt en våd korridor i ådalen
med lavbundsnatur og landbrugsarealer, og en tør korridor med eksisterende og potentiel natur.
1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra 2. møde v/Peter Dorff
Godkendt.
2. Opsamling fra 2. møde v/Peter Dorff
Peter opridsede, at der på 2. mødet blev tilkendegivet ønske om, at kommunerne ved 3. møde
medbragte fysiske kort som kan bruges som udgangspunkt for en mere konkret snak om rådets
videre arbejde. Disse kort var medbragt.

3. Eksempler på udpegninger til Grønt Danmarkskort v/Line Magnussen, Sorø og Michael
Marcher, Slagelse
Line gennemgik kort fra besigtigelsen, udsendt før mødet. Michael gav eksempel på udpegninger i
Slagelse Kommune.
Der blev givet eksempler på udpegninger til våd og tør korridor, potentiel og eksisterende natur
samt korridorer for arter på habitatdirektivets bilag IV, som er arter, der er særligt beskyttede.
Der blev diskuteret forskellige måder at udpege forbindelser på, f.eks. ud fra naturpotentialer eller
levesteder for specifikke arter.
4. Udpegninger – hvad vil naturrådet?
Rådet drøftede mulighederne for udpegninger, herunder typer af udpegninger (lokalt niveau eller
helikopterperspektiv), udfordringer og ønsker til rådets færdige produkt.
Flere tilkendegav, at de forud for næste møde gerne vil komme med indspark til nogle principper,
retningslinjer mm. til det færdige produkt, som kan diskuteres på mødet.
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5. Opsamling på punkt 4 v/Peter Dorff
Punktet udgik på grund af manglende tid.
6. Fastlæggelse af kommende møder v/Peter Dorff
Peter oplyste, at der kan være problemer i forhold til kommunernes deltagelse på næste møde,
såfremt strejke og lockout bliver en realitet.
Næste møde blev planlagt til den 17. april kl. 16 (det er efterfølgende rykket til kl. 16.30 fordi
Fugledegård, som er blevet booket til mødet, først er ledigt efter kl. 16)
Der blev udtrykt ønske om at kommunerne træder i baggrunden på de næste møder, men deltager
for at kunne svare på spørgsmål mm.
7. Afrunding og på gensyn v/Peter Dorff
Der blev sagt på gensyn til den 17. april.
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