
Referat 

Møde med væsentlige lodsejere i vestlige dele af Naturstyrelsen Vestsjællands planområde om 
Natura 2000-basisanalyser (2016-21), planproces m.m.  

Afholdt af Naturstyrelsen Vestsjælland den 3. april 2014 på Formidlingscenter Fugledegård, 
Bakkendrupvej 28, 4480 Store Fuglede 

I mødet deltog 3 repræsentanter for væsentlige lodsejere og ingen fra berørte kommuner. 
Deltagerliste over tilmeldte deltagere vedlægges nedenfor. 

Fra Naturstyrelsen Vestsjælland deltog 3 repræsentanter: Skovrider Jens Peter Simonsen 
(velkomst og præsentationer), biolog Peter Leth (præsentation om basisanalyserne/datagrundlag 
og om, hvor man kan finde data ved hjælp af Miljøgis via www.nst.dk ) og forstfuldmægtig Rune 
Bøgeskov Tørnkvist Nielsen (referat). 

Bemærk: I kolonnen ”Bemærkninger og spørgsmål fra mødedeltagere - emne mv.” er samlet, hvad der blev 
noteret af kommentarer og spørgsmål samt svar på selve mødet.  

Dagsordenspunkt Bemærkninger og spørgsmål fra mødedeltagere - emne mv. 

Status for de 
gældende planer 

• Spørgsmål vedr. hvad man benytter som kriterier for, hvad som er udpegnings-
grundlag?  Benytter NST sig f. eks. af svampearter?   

o Svar: Nej, der er ingen svampe, som er udpegningsgrundlag i Natura 
2000-områder. Visse svampearter er dog brugt i tilstandsvurderingen af 
skovtyper. Det som er afgørende for, om en art kan være på et 
områdets udpegningsgrundlag er dels, at den findes i området eller har 
været der efter 1994 (da trådte direktivet i kraft i Danmark) og dels at 
den er med på Habitatdirektivets bilag 2. Tilsvarende gælder for 
naturtyper, at de skal forekomme i området og være med på 
habitatdirektivets bilag 1.  

Ideer og 
kommentarer til 
muligt planindhold 

• Der var en god diskussion af græsstøtteordningen. Der blev udtrykt frustration 
over de eksisterende regler samt over Natur- og Erhvervsstyrelsens 
administration af tilskudsordningerne. En frustration som menes at afholde 
nogle dyreholdere fra at indgå aftale om afgræsning. 

 
.  

Tilmeldte deltagere 
Ejere/Kommuner Natura 2000-område  Navn 
Ejere N157 Sæbygård – v. Torben Dahl 

(Bodal I/S Henning Hansen og Niels Munch Hansen - v. 
Niels Munch Hansen - deltog dog ikke i mødet) 

N154 A/S Saltbækvig I/S Arnakkegården – v. Flemming 
Buttenschøn 
Poul Tholstrups Fond – v. Niels-Erik Norsker  

 

http://www.nst.dk/

