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Referat 

Møde med lodsejere og kommuner om Natura 2000-basisanalyser (2016-21), planproces m.m. den 9. april 2014 på Fejøgade 1, 4800 
Nykøbing F. Afholdt af Naturstyrelsen Storstrøm. 

Tilmeldingslisten vedlægges referatet samt notat vedr. hydrologi fra Guldborgsund Kommune. 

NST-svarene i kolonnen ”Emne” er primært hvad der evt. blev svaret på selve mødet, men enkelte steder er der fyldt ekstra information 
på, som har kunnet findes efterfølgende. 

Dagsordenspunkt Naturstyrelsens indlæg i 
punktform 

Mødedeltager-
input (navn) 

Emne 
 
 

Dialogproces  • Dialog, høring og planer Anders Dolmer 
 
 
 
 
 
 
Peter Tillisch 

Starter 2. generationsplaner ”på ryggen” af de eksisterende 
planer? Det er vigtigt med et gennemarbejdet afsnit i planen vedr. 
”modstridende interesser”. 
NST: Dele af planer, der gælder frem til 2015, vil gå igen i de nye 
planer. Bl.a. afsnittene om målsætningen for områderne, og 
afsnittet ”modstridende interesser”. 
 
I høringsfasen henviste I til et generelt høringsnotat, hvilket 
virkede upersonligt i forhold til at vi som ejer af et område har 
skrevet et svar vedr. et konkret område. For de kommende planer, 
er der et udbredt ønske om en tættere dialog med de enkelte 
lodsejere. 
NST: Mødet i dag er omkring basisanalyserne, men vi tager 
synspunktet med i den videre planlægning. Ved høringsrunden på 
1. generation af planer blev der udarbejdet et høringsnotat for 
hvert område, og ét samlet generelt, som svarede på generelle 
emner. 

Direktivforpligtelser • Tilstandsklasser 
 
 
 
• SVL-områder 

 
 
 
 

Peter Tillisch 
 
 
 
Anders Dolmer 
 
 
 
 
 

Efterspørger hvad der skal til for at en naturtype kan gå fra f.eks. 
tilstandsklasse 3 til 2, så tilstanden bliver gunstig. Involver 
lodsejerne tidligt når der skal planlægges en indsats. 
 
Er det ok at der ligger Særlige Værdifulde Landbrugsområder i 
Natura 2000.  
NST: Der er ikke forbud mod landbrug i Natura 2000-områderne, 
og der kan være tilfælde, hvor f.eks. fuglebeskyttelsen er betinget 
af landbrugsmæssig drift. 
 



• Områdegrænser Lars Wilhjelm 
 
 
Peter Scavenius 

Kan områdegrænserne ændres – de er oprindeligt tegnet med en 
grov streg, som ikke altid stemmer overens med virkeligheden. 
 
Har f.eks. en campingplads, som ligger inden for området. 
 
NST: Den igangværende proces vedrører alene planlægningen. 
Hvis det besluttes at justere grænserne, vil det ske i en særskilt 
proces. 

Basisanalyser • Datagrundlag 
 
 

 
 

• Ændringer i 
udpegningsgrundlaget 

 
 
 
 
• Levestedskortlægning 

Anders Dolmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Tillisch 

Hvad indebærer kvalitetssikringen. Er der stikprøvekontrol i felten. 
NST: Kvalitetssikringen er primært en kontrol af indtastningsfejl i 
databasen før data offentliggøres. Data indsamles ikke to gange i 
felten. 
 
NST: Arter og naturtyper kan komme på, og tages af det enkelte 
områdes udpegningsgrundlag. Typisk opdateres grundlaget hvert 
6. år. Sidste opdatering af udpegningsgrundlaget er sket med 
virkning fra 1. januar 2013. Ændringerne fremgår af de nye 
basisanalyser. 
 
Hvilke områder eftersøges. Er arealer uden for Natura 2000 også i 
spil. 
NST: Planlægningen foregår i Natura 2000-områderne og for de 
arter og naturtyper, som betinger udpegningen. Levestedskort-
lægningen følger de såkaldte TA’er – Tekniske Anvisninger. 
Metode afhænger af arten. TA’erne kan ses her: 
http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-
interesserede/fagdatacentre/fdcbiodiversitet/tekniske_anvisninger/   

Kommentar • Tilskud Jens Risom EU-regelsættet for opnåelse af tilskud er så omfangsrige, at de 
kommer til at virke blokerende for at få løftet naturindsatsen. 

Kommentar • PRIOR Peter Tillisch Vigtigt at linket ”Direkte link til Naturdatabasen” kommer til at virke 
igen. 

Kommentar • Oplæg fra Guldborgsund 
Kommune v/ Anita 
Pedersen 

Alle Stor og flot indsats kommunen har gennemført tidligt i processen 
med at få løftet Natura 2000-indsatserne. Derfor er kommunen 
langt i dag. Kommunen har skrevet til stort set alle lodsejere (396 
lodsejere), tilbudt individuelle møder, telefonmøder m.m. for at 
give målrettet information til lodsejerne om Natura 2000 på deres 
ejendom, og samtidig fortælle om mulighederne for tilskud. 
Indsatsen er gennemført som følge af en byrådsbeslutning om at 
bruge tid og kræfter på denne opgave. Forsamlingen roste 
indlægget. 

http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-interesserede/fagdatacentre/fdcbiodiversitet/tekniske_anvisninger/
http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-interesserede/fagdatacentre/fdcbiodiversitet/tekniske_anvisninger/


 
 
 
 
 
 
TILMELDTE 

 
Møde med væsentligt berørte lodsejere samt kommuner 

om 
Natura 2000-basisanalyser, planproces m.m.  

den 9. april 2014 
afholdt hos Naturstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F 

 
Sted Navn Kontaktoplysninger 
Aalholm Gods Deirdre Husted-Andersen 

Alexandra Husted-Andersen 
Anders Toftegaard 

gods@aalholm.dk  3 

Basnæs Gods Jørgen Bøje jb@basnaes.dk  1 
Bregentved Gods 
 

Anders Dolmer 
Koldinghus Allé 1, 4690 
Haslev 

Tlf. 56303106+61622022 
ad@bregentved.dk  

1 

Broksø Hovedgård Rikke Sønder (afbud) 
(for Cathrine Riegels 
Gudbergsen) 

crg@broksoe.com  1 

Borreby Gods Anker Pedersen Tlf. 51 74 44 89 
kennel@helomia.dk  

1 

Corselitze- og 
Fuglsang 
Skovdistrikter 

Rune Rübner-Petersen Tlf. 54850978+40314221 
skovfoged@corselitze.dk  

1 

Egeskovgaard Henrik Toftdal egeskovgaard@yahoo.dk 1 
Ejler & søn Jens Ejler sallerupgaard@pc.dk  1 
Engelholm Gerner Wolff-Sneedorff 

4733 Tappernøje 
Tlf. 40 10 18 09 
gerner@wolff-sneedorff.dk  

1 

Engestofte Gods Hans Egeskov 
Mette Egeskov 
Lise Egeskov 

Tlf. 54 40 00 73 
mail@egeskovestates.dk  

3 

Faxe Kommune Poul Jensen pojec@faxekommune.dk  1 
Gavnø Gods Niels Midtgaard (afbud) 

4700 Næstved 
Tlf. 55700012+21649247 
nm@gavnoe.dk  

1 

Gisselfeld Kloster Jens Risom Tlf. 
56326032+40171187 jr@gisselfeld-
kloster.dk 

1 

Gl. Kirstineberg Gods 
 

Lars og Linnéa Treschow 
Kraghave, Gåbensevej 95-97 
4800 Nykøbing F 

Tlf: 54851262+40265977 
llt@kirstineberg.dk 

2 

Guldborgsund 
Kommune 

Anita Pedersen 
Frederik Cordes 

Tlf. 54 73 19 80 
APED@GULDBORGSUND.DK  

2 

Gunnersminde Jens Erik Pedersen Gunnersminde@mail.dk 1 
Klintholm Gods Peter Scavenius 

Klintholm Allé 1, 4791 Borre 
Tlf. 55819105+22223366 
peter@klintholm.dk  

1 

Krenkerup Patrick Reventlow-Grinling 
(afbud) 

Tlf. 5470 5485 
prg@krenkerup.dk  

1 

Lungholm Gods Nicolas de Bertouch-Lehn Tlf. 28 11 22 26 
nbl@lungholm.dk  

1 
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Naturstyrelsen 
Storstrøm 

Claus Jespersen (skovrider) 
Gitte Olsen (biolog) 
H.C. Gravesen (skovfoged) 
Mads Brinck Lillelund 
(forstfuldm.) 

 
 
Tlf. 72 54 33 37 
mabli@nst.dk  

4 

Nysø Gods Rikke Sønder (afbud) 
(for Nysøvej 1, 4720) 

ris@gefion.dk  1 

Oreby Gods Michael Rosenørn-Lehn fremic@fremic.dk  1 
Orenæs + Poulsker Lars Wilhjelm orenaes@orenaes.dk  1 
Privat Jakob Blok jakob.blok@mail.dk  1 
Privat Søren Krighaar 

4874 Gedser 
krighaar@post10.tele.dk  1 

Rosenfeldt Gods Peter Oxholm Tillisch pot@rosenfeldt.dk  1 
Øen Egholm samt 
Strandgården A/S 

Erwin Samuel ers@jnholding.dk  1 

Østerhovedgaard Lars Kjelgaard 
Finn Mygind 

sula@post.tele.dk Skælskør 2 

I alt (ikke alle mødte på dagen, men beholdes på tilmeldingslisten så de modtager referatet) 38 
 

Naturstyrelsen  • Storstrøm • Hannenovvej 22 • 4800 Nykøbing Falster 
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 54 43 98 13 • CVR 33157274 • EAN 5798000860216 • sts@nst.dk • www.nst.dk 

mailto:mabli@nst.dk
mailto:ris@gefion.dk
mailto:fremic@fremic.dk
mailto:orenaes@orenaes.dk
mailto:jakob.blok@mail.dk
mailto:krighaar@post10.tele.dk
mailto:pot@rosenfeldt.dk
mailto:ers@jnholding.dk
mailto:sula@post.tele.dk


   

 

 

30-03-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GULDBORGSUND KOMMUNE 

 

CENTER FOR MILJØ & PLAN 

PARKVEJ 37, 

4800 NYKØBING F 

TLF +45 5473 1000 

FAX +45 5473 1020 

EMAIL: NATUR-MILJOE-PLAN@ 

GULDBORGSUND.DK 

WWW.GULDBORGSUND.DK 

 

DOKNR.     84327/14 

SAGSNR.   12/23795 

SAGSBEHANDLER: 

Anita Pedersen 

DIR  +45 54731980 

APED@GULDBORGSUND.K 

 

CVR NR. 29 18 85 99 

 

TELEFONTIDER: 

MAN-ONS KL. 9.00-15.00 

TORS       KL. 9.00-17.00 

FRE         KL. 9.00-12.00 

Att.:  

NOTAT om støtte ordninger til arealer der indgår i hydrologi 
projektet – BØTØ NOR PROJEKTET 

 

Jeg vedlægger hermed svar fra Landbrugskonsulent Lars Gleerup  Tlf: 6173 4678  

www.larsgleerup.dk eller mail lars@larsgleerup.dk .  

 

Spørgsmål 1.For omdriftsarealer betales et årligt fastholdelsestilskud på 3.500  

kr/ha over 20 år. Er enkeltbetalingen på 2.200 kr. indregnet i de 3.500 kr., eller 

bliver den lagt oveni? 

Svar 1. Enkeltbetalings (EB) støtten er ikke en del af de 3.500 kr. Den lægges 

oveni. Bemærk at EB-støtten reduceres til ca. 2.000 kr. næste år.  

Spørgsmål 2.       Hvordan forholder det sig tilsvarende for naturarealer (300 

kr.) og for græsningsarealer (1.800 kr.)? Kan de lægges oveni 

Svar 2. For hidtidige græsarealer som 1, hvor de 1.800 kr. lægges oveni EB. Na-

turarealer kan ikke få EB-støtte, så der er det kun de 300 kr.  

Spørgsmål 3.       Hvordan forholder det sig med tilskud til pleje af græs- og na-

turarealer. Kan støtte oppebæres for de nye vandarealer? En lodsejer kan jo ri-

sikere/være heldig at få sin ejendom hel/eller delvis oversvømmet. Artikel 34 

nævner det som en mulighed for EB arealer. Er det i givet fald muligt også at 

opretholde støtten på oversvømmede græsarealer og naturarealer? 

Svar 3. Der kan søges (eller opretholdes) tilskud til 5-årige Plejegræsaftaler sam-

tidig med Fastholdelsestilskuddet på de arealer der kan og bliver afgræsset frem-

over. Dette tilskud lægges oveni de 3.500, 1.800 eller 300 kr.  

 

Der kan ikke søges eller opretholdes Plejegræstilskud på vandfladerne. Kun hvor 

der kan afgræsses. Art. 34 undtagelsen gælder kun EB-støtte. På vanddækkede 

marker der fik EB-støtte i 2008, kan Art. 34 sikre EB fremover.  

 

Spørgsmål 4.       Vi går ud fra at ingen lodsejer rammer loftet for årlige udbeta-

linger? 

Svar 4. Støtteloftet på 900, 600 eller 450 EUR kan godt rammes for nogle. Se 

skemaet i vedlagte oversigt. På tidligere dyrkningsarealer med ét-årige afgrøder 

(korn, raps m.v.) rammes loftet på 600 EUR ( 4.475 kr) ved kombination af fast-

holdelsestilskud (3.500) + Plejegræs (2.000). Det betyder altså, at man på nogle 

http://www.larsgleerup.dk/


 

SIDE 2 arealer kan få over 6.000 kr./ha med nuværende regler. På et hidtil dyrkningsare-

al med EB i 2008 som fremover afgræsses med 5-årig Plejegræsaftale og Fasthol-

delsestilskud.  

 

Spørgsmål 5.       Kan arealerne omdriftsarealerne indgå i den nye greening. 

Svar 5. NaturErhverv har beskrevet følgende om Miljøfokusområder: 

Bedrifter med mere end 15 ha omdriftsareal (agerjord) skal have miljøfokusarea-

ler på bedriften svarende til mindst 5 % af omdriftsarealet. 

Følgende arealer kan anvendes som miljøfokusområder: 
 Braklagte (udyrkede) omdriftsarealer 

 Bræmmer/randzoner langs vandløb, når de støder op til bedriftens om-
driftsareal 

 Efterafgrøder, der er udsået som en blanding af afgrøder eller som græs-
udlæg 

 Lavskov (fx energipil) 
 Landskabselementer, der er beskyttet under reglerne om god landbrugs- 

og miljømæssig stand (GLM), herunder fortidsminder og små søer 

Bestemmelserne om, hvordan ovenstående arealer defineres, er endnu ikke ende-

ligt fastlagt. 

 

 

Hvis I har nogen spørgsmål er i altid velkommende til at kontakte mig på tlf. 5473 

1980 eller aped@guldborgsund.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anita Pedersen 

Biolog 
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