6. marts 2018

Referat fra 2. møde i naturråd Vestsjælland
Afholdt på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø, mødelokale 122, kl. 16.30 – 19.00
Afbud: Gitte Torp Olsen og suppleant Benth Micho Lange (Naturpark Tystrup-Bavelse
Støtteforening), Rikke Haugaard (Dyrenes Beskyttelse)

_

Til stede: Jette Reeh, Jan Woolhead, Jette Kruse, Stina Kaufmann, Hans Guldager Christensen,
Torben Meldgaard, Niels Erik Jensen, Erik Schulz, Bo Jung, Christian Castenskiold, Karin Dinesen

1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra 1. møde v/Peter Dorff
Der blev udtrykt ønske om at referaterne sendes som vedhæftet til mail, og ikke kun er at finde
på hjemmesiden.
Der var forslag om ikke at lægge arbejdspapirer på hjemmesiden, men kun endelige versioner.

2. Opsamling fra 1. møde v/Peter Dorff
Der var en kort introduktion til hjemmesiden.
Hovedprincipperne i rammerne for naturrådets arbejde blev gennemgået, herunder at
slutproduktet kan være forslag til udpegninger eller forslag på et mere overordnet/strategisk
plan.
Desuden blev der refereret til Erhvervsstyrelsens udgivelse ”Oversigt over nationale interesser i
kommuneplanlægning – februar 2018”, s. 9, hvoraf det bl.a. fremgår, at ”der lægges således
vægt på, at kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes
begrænsninger ift. udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme, fx til udvidelse af
husdyrbrug eller ny bebyggelse”.
Der blev udtrykt bekymring for bindinger på eks. udvidelse af husdyrbrug på grund af
ammoniak, både i forhold til eksisterende natur, men også i forhold til evt. ny natur der måtte
komme. Peter Dorff understregede, at der allerede med den eksisterende husdyrregulering er
bindinger i forhold til ammoniakbelastning af natur.
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3. Natursyn og naturrådets opgave v/Line Magnussen
Naturrådet delte synspunkter om opfattelsen af begrebet natur. Biodiversitet, oprindelighed,
naturlig dynamik, upåvirket, kulturlandskab, menneskepræget og subjektiv vurdering var nogle
af de ord, der blev nævnt.
Der blev givet en introduktion til FN’s Verdensmål nr. 15 for bæredygtig landbrug, om livet på
land, og som bl.a. indeholder en målsætning om, at inden 2020 skal økosystem- og
biodiversitetsværdier ind i national og lokal planlægning. Sådanne mål implementeres i de
enkelte landes nationale lovgivning.
Dernæst blev Sorø Kommunes udpegning af naturnetværket i den eksisterende kommuneplan
gennemgået.
4. Den bundne opgave v/Peter Dorff
Der var enighed om, at opgaven skal løses fra et helikopterperspektiv, men gerne med
udgangspunkt i nogle konkrete eksempler.
Det blev besluttet, at hver kommune medbringer fysiske kort med udpegninger til næste møde.
Det blev besluttet, at de der har mulighed mødes i felten på en lokalitet i nærheden af
Værkerne, en time før næste møde d. 20. marts for at diskutere udpegninger ud fra et konkret
eksempel.
5. Forslag til emner til 3. møde i naturrådet v/Peter Dorff
Der var ønske om at der på næste møde er fokus på at kigge på naturtypeniveau; hvordan
opnås den bedste indsats, hvad er arealbehovet og hvad er indsatsbehovet. Desuden var der
forslag om at tage udgangspunkt i jordbundskort samt at fokusere på miljø og næringsstoffer
foruden naturtyperne.
6. Afrunding og på gensyn v/Peter Dorff
Peter takkede for et godt og konstruktivt møde holdt i god stemning.
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