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Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021. 

 

Vi har ikke bemærkninger til forslagene til handleplaner for område 159 Bagholt Mose, 163 Suså, 
Tystrup-Bavelse sø mm, 167 Skovene ved Vemmetofte og 168 Havet og kysten ved Præstø Fjord 
og Grønsund. Planerne ser ud til at være i god ”gænge” og fremgang. 
 
Mht. forslag for område 161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld har vi nogle bemærkninger. Af 
lovgivningen fremgår det, ”at en handleplan skal være så konkret, at dens gennemførelse kan 
vurderes”. Og af bemærkningerne nedenfor fremgår det, at vi generelt savner målbarhed for 
tilstanden, således at ønskede ændringer kan dokumenteres. 
 
1). Indsats for sø-naturtype ”kransnålalger” (dvs Ulse sø og Søtorup sø). Her savnes ”mål” for 
søernes tilstand, dvs sigtedybde, indhold af kransnålalger, næringsstoffer mm 

• Fodring ved søerne nedbringes. Det må primært være Ulse sø, der tænkes på her, idet der 
her udsættes ænder og fodres med korn på søbredden/indimellem i vandet. Her opfordres 
til indhentning af oplysninger fra Bregentved om fodermængder mm, så 
næringsstofbelastningen kan vurderes. 

• Ekstensivering af drift omkring søerne. 
 
2). Indsats for arter, dvs gode levesteder for ynglende rørhøg og rastende grågæs og troldænder 
(ved alle 4 søer). Her efterlyses (igen) mål for ”tilstanden”. Der er kun kortlagt Ejlemade sø med 
”moderat” tilstand og Nielstrup sø med ”god” tilstand (i forhold til rørhøg). Og der er ingen tal for 
ynglende rørhøg og rastende gæs og ænder.  

• Indsats for konstant flodemål i Nielstrup sø er løst. 
• Indsats mod forstyrrelse ved jagt er opgivet. 
• Indsats med bekæmpelse af mink for at mindske forstyrrelse af ynglende rørhøg. Her 

efterlyses ”mål” for forekomsten af mink i området. I vildtudbyttestatistikken for 2015/16 
er på landsplan kun skudt 2200 stk (en stor tilbagegang i de senere år), og der mangler 
dokumentation for den reelle forstyrrelse. Hvis Gisselfeld og Bregentved godser pt 
bekæmper mink ved søerne, må der indhentes tal for indfangne/dræbte mink. 

• Ekstensivering af drift omkring søerne. Både rørhøg og rastende gæs og ænder vil 
formentlig have gavn af dette. 

 
Vi ser i øvrigt frem til kommunens plan for ”interessentinddragelse”, som den er beskrevet i tabel 
7 – f.eks. ved orientering af Faxe Naturråd. En orientering, som iflg. planen vil ske jævnligt 
gennem planperioden. 
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