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1. Velkomst
2. Referat fra møde d. 12. november 2019 – ingen bemærkninger
3. Orientering – Solcelleprojekter i høring – status efter digitalt borgermøde 

og møde i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget d. 15. juni. 
- Casper Henriksen, leder af Land og By afdelingen, orienterede om, at 

5 forslag til områder/lokalplaner blev behandlet på Teknik, Miljø og 
Ejendomsudvalgets møde d. 15. juni i forhold til udsendelse af lokal-
planforslag/kommuneplantillæg.
På mødet blev det besluttet, at solcelleprojektet ved Stangerup afvi-
ses. Solcelleområdet ved Bøtø blev godkendt til – med den tilføjelse at 
der søges dispensation fra Natura2000 reglerne. De tre øvrige områ-
der ved Grænge, Radsted og Vålse blev godkendt til udsendelse af lo-
kalplan/kommuneplantillæg.
Der blev i øvrigt oplyst, at der i projekterne indgår en grøn Pulje på 
30.000 kr. pr. MW, der øremærkes til at understøtte lokale initiativer 
og behov i og omkring solcelleparkerne.
Der er i udvalget også besluttet, at der skal arbejdes videre med et 
forsøgsprojekt med solceller på vand, og det vil formentlig blive i en af 
grusgravssøerne i Bavnehøj Friluftsområde.

- Medlemmerne drøftede problematikken om solceller i Bøtø, hvor area-
lerne ligger i Natura 2000 og om, hvordan solcelleområderne passer 
ind i Grønt Danmarkskort.
Der blev efterlyst kopi af Miljøstyrelsens høringssvar til solceller Bøtø. 
Dette vedlægges som bilag.
Der blev efterlyst kopi af Center for Teknik og Miljø´s vurderinger ift. 
Natura2000 og solceller Bøtø. Der er udarbejdet et internt notat. Dette 
konkluderer, som drøftet på mødet, at der kan være en konflikt ift. at 
etablere et teknisk anlæg i et natura2000 område. Det interne notat 
ønsker vi ikke at udlevere som bilag.

4. Orientering – Coronahåndtering i Center for Teknik & Miljø
Hvordan er det gået med hjemmearbejde i 3 måneder. Erfaringer og re-
fleksioner – og hvad gør vi fremadrettet.
- Frederik orienterede om, at medarbejderne i Center for Teknik & Miljø 

har arbejdet på normal vis i hele perioden – bare hjemmefra.  
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Ejendomsudvalget d. 15. juni. 
Hvordan inddrages lodsejere i idefasen for kommuneplantillægget og 
hvordan forløber den videre proces.
- Kit og Frederik orienterede om, at der efter sommerferien, når ud-

valgssagen har været forbi Økonomiudvalget og Byrådet, opstartes 
proces med 4 dialogmøder og et borgermøde i forbindelse med høring 
af idefase til kommuneplantillæg. I udkastet til Grønt Danmarkskort 
har administrationen udpeget eksisterende natur, potentiel natur, øko-
logiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser ud fra det 
tidligere nedsatte naturråds anbefalinger og Miljøstyrelsens vejledning.
Udkastet til Grønt Danmarkskort vil ligge i en digital løsning, hvori 
man som lodsejer eller interessent man kan afgive sit høringssvar.

- Medlemmerne gav udtryk for, at kommunens tilgang til dialog og sam-
arbejde er den rette tilgang.

6. Orientering. Status på Mysseskoven – privat-offentligt partnerskab
Hvad er etableret og hvad er status.
- Frederik orienterede om samarbejdsprojektet med Thomas Højgaard, 

Orupgård med oprettelsen af Mysseskoven i den eksisterende Linde-
skov v. Prinsholmvej i det sydlige Nykøbing. Her er etableret sheltere, 
Naturrum, en ny sø, og der er ved at blive etableret en aktivitetsplads.
I samarbejdet indgår beboerforeninger, Boligselskaber, Østerbrosko-
len, lokale ildsjæle og Guldborgsund Kommune. 

7. Orientering/Drøftelse. Status – og videre arbejde Skovrejsning
- Frederik orienterende om, at der er stor politisk interesse for skovrejs-

ning. Kommunen vil gerne lægge jord til. Kommunen har i forbindelse 
med Danmark Planter Træer og i samarbejde med Growing Trees Net-
work (GTN) fået penge til at etablere Folkeskov på i alt 19 ha. Der er 
indtil nu etableret skov på Nykøbing Golfklubs areal (Golfskoven), 
mens der til efteråret tilplantes yderligere fire skove.
Der arbejdes for at etablere skov omkring Sakskøbing, om flere mulig-
heder for finansiering overvejes, - GTN/indsamlinger, Virksomheder 
der donerer træer eller Naturstyrelsen. 
Der er fra kommunens side tildelt 850.000 kr. til etablering af Kæmpe-
skoven på Godthåbs Alle syd for Marielyst.
Har man kendskab til lodsejere, som kunne have interesse i skovrej-
sen, vil kommunen gerne indgå i dialog herom.

8. Div. orienteringer – Guldborgsund Kommune
a. Økonomi. Drift/Anlæg 2020 – budget 2021

I år er der tildelt 1,2 mill. Kr. i anlægsmidler til klima: Kystbeskyt-
telse (200.000 Kr.), Bøtø Nor vådområdeprojekt – udvidelse (1 
mill. Kr. kr.), klimatilpasning forundersøgelse – Nykøbing Havn 
(300.000 kr.) og pilotprojekt om afvanding i Gedesby (200.000 
kr.)
Der er for nyligt besluttet, at der tildeles ekstra midler til Biodiver-
sitet/naturforvaltning, sådan at der i 2021 tildeles ekstra 500.000 
kr, mens der hvert år i 2022, 2023 og 2024 tildeles 2 mill. Kr. ek-
stra i forhold til det nuværende ramme på ca. 2,5 mill. Kr., hvor 
størstedelen går til eksisterende drift.

b. Kæmpeskoven – se pkt. 7.
c. Naturlandet Lolland-Falster. Shelterbooking

I projektet er oprettet shelterbooking, sådan at det nu er muligt at 
booke sheltere i Naturlandet på www.bookenshelter.dk. Betaling 

http://www.bookenshelter.dk/
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terne, mens en mindre del af beløbet går til Lolland Kommune til 
betaling til Nets mv.

d. Multifunktionel jordfordeling
Orientering om den statslige pulje til multifunktionel jordfordeling, 
hvor der ses svagheder i, at midlerne i puljen kun går til del pro-
cesomkostninger og ikke til opkøb af jord. Derudover skal projek-
tet være på arealer over 100 ha.
Kommunen er i gang med nogle projekter, men det er ikke muligt 
at melde noget ud om dem endnu.

e. Grundvandsbeskyttelse – Vandrådsarbejde
Er sat i bero pga. corona-krisen. Der indkaldes til møder efter 
sommerferien.

f. Klimatilpasningsplan
Arbejdet med planen er igangsat og kommer i høring i efteråret 
2020.

g. Naturens år 2020
Der har været planlagt en lang række, hvor meget er ændret og 
reduceret pga. Corona. Naturstafetten er ændret væsentligt. Fra 
at være en dag i hver af de udvalgte naturparker – så er det nu 
aktiviteter hen over sommeren i alle naturparkerne. I Naturpark 
Maribosøerne opfordres alle foreninger/organisationer til at afvikle 
ture/arrangementer. 
Reguleringssag Hejrede Sø
Der er ikke truffet beslutning i vandløbssagen, da DN har påklaget 
VVM-screeningen hertil, som har opsættende virkning

h. Vennerslund vindmølleprojekt
Sagen er i høring. Der blev orienteret om muligheden for at få sa-
ger der er sendt i høring fra Guldborgsund Kommune – via abon-
nementstjenesten på dette link: https://www.guldborgs-
und.dk/da/Nyt/Abonnement.aspx

i. Naturpark Maribosøerne – Recertificeret – Danske Naturparker
Naturparken er i foråret blevet recertificeret af Friluftsrådet. Aage 
V. Jensen, som nu er lodsejer i området vil gerne samarbejde ift. 
brugerrådet. Fonden er i gang med baseline-undersøgelse i 1-1,5 
år, før man beslutter, hvilke tiltag der skal ske efterfølgende

j. Friluftsrådet – Naturparkpas
Fint initiativ omkring muligheden for et naturparkpas for de 16 na-
turparker i DK. Lokalt kan besøgende så stemple i sit naturpark-
pas. Pressemeddelelse blev udsendt 8.6.2020 - forinden vi i kom-
munerne havde modtaget stempler mm !
Se mere her : https://friluftsraadet.dk/nyheder/udforsk-danske-
natur-med-nye-naturparkpas

k. Ny organisering i Center for Teknik og Miljø
Orientering om, at der er en omstrukturering i gang i centret. Der 
er ikke noget endeligt endnu, men der vil bliver orienteret om det, 
når der er nyt.

9. Orientering fra medlemmerne
a. Projektideer ?
b. Der blev spurgt til, om kommunen arbejder med BNBO (Bor-

ingsnære beskyttelsesområder). Svaret er, at der er arbejde i 
gang.

https://www.guldborgsund.dk/da/Nyt/Abonnement.aspx
https://www.guldborgsund.dk/da/Nyt/Abonnement.aspx
https://friluftsraadet.dk/nyheder/udforsk-danske-natur-med-nye-naturparkpas
https://friluftsraadet.dk/nyheder/udforsk-danske-natur-med-nye-naturparkpas
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se? Der er indtænkt bevægelse i form af Trailstar Falsters projekt i 
forbindelse med Åhaven klimasø. Der er ikke planlagt flere klima-
søer på nuværende tidspunkt.

d. Christian Clausen orienterede om, at bramgås-projektet er færdigt 
og afrapporteret. Der arbejdes for at få gang i et nyt og større 
projekt med bl.a. reetablering af strandenge til gavn for gæssene.

10. Næste møde: Fællestur med TME d. 3. september 2020, ordinært møde d. 
12. november 2020.

11. Eventuelt


