
AFDELINGSBESTYRELSEN I FAXE KOMMUNE 
 
Formand 
Palle Ystrøm, Villavej 23,  4690 Haslev 
e-mail: faxe@dn.dk 
web: www.faxe.dn.dk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faxe Kommune 

Center for Plan og Miljø 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev                                                                                                 11.09.2017 

 

 

 

 

Vedr. forslag til Temaplanstrategi 2017 - dine oplevelser, din fritid, dine gæster. 

 

Hermed Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger, forslag, idéer mm til det fremlagte 

forslag til temaplanstrategi i høring. 

Først og fremmest takker vi Borgmesteren for – på Byrådets vegne – at invitere til samarbejde, 

for naturligvis har DN Faxe interesse for at være med til at udvikle vor kommune. Vi finder tillige, 

at det er en god beslutning at opprioritere netop natur, friluftsliv og turisme, som der jo lægges 

op til i denne temaplanstrategi. 

 

Vi glæder os også over, at Grønt Danmarkskort fremover skal inddrages i planlægningen – 

f.eks. også ved kommende kommuneplaner -, for det vil forbedre grundlaget for udpegning af 

såvel den eksisterende natur og den ny natur, så der opnås et bedre natur-netværk. Især fordi 

bl.a. biodiversitetskort nu skal indgå i vurderingen. 

 

Ådalsplanen ved Faxe Å nævnes i strategien, og Faxe Ådal er et godt eksempel på et relativt 

”robust” naturområde, som forholdsvis nemt vil kunne forbedres, idet en stor del af området er 

uopdyrket og savner pleje med græsning eller i hvert fald høslet, - inden det udvikler sig helt til 

krat og skov. Derudover skal nogle allerede etablerede mindre stiforløb forbindes, så der bliver et 

samlet stiforløb, der forbinder Faxe Ladeplads og Faxe by – og samtidig kommer forbi Blåbæk 

Mølle. Planen indeholder også et delområde 8 fra Faxe by op til Kikkenborg og Sortemøllehus i 

skov/dyrehave tilhørende Lystrup Gods. Her er allerede adgangsvej, og dette område bør 

medtages. 

 

Af planstrategien fremgår det også, at ”vi vil arbejde på at forny og udvikle information og 

formidling af kommunens naturværdier”. I DN Faxe har vi tilbage i 2012 deltaget aktivt med 

tekstforslag og praktisk opsætning af ialt 10 stk infotavler i Skoleengen, Tranemosen og 

Kajsholm ved Haslev samt i Tryggevælde Ådal nord for Karise. Og for nylig har vi betalt og opsat 

2 infotavler samt et bord/bænkesæt på Stoksbjerg syd for Skuderløse. Og vi giver hermed tilsagn 

om lignende aktive bidrag fremover. 

 

Når formidling af kommunens naturværdier her fremhæves, bør en kommunal naturvejleder 

også nævnes. I skrivende stund indgår nedlæggelse (!) af en naturvejlederstilling i 

budgetforhandlingerne, men vi ser en naturvejleder som en ganske central og vigtig person i 

implementeringen af planstrategien, hvad angår formidling. Og det gælder egentlig for alle 3 

områder: natur, friluftsliv og turisme ! 

 



I afsnittet om friluftsliv nævnes det, at ”eksisterende stier og stiruter skal synliggøres og 

udbygges med nye, som kan skabe bedre sammenhæng mellem de rekreative muligheder i 

kommunen og på tværs af kommunegrænser i samarbejde med nabokommuner, region og stat”.  

Sjællandsleden er et eksempel på en vandrerute langs kysten i vor kommune, hvor 1) en 

omlægning af stien fra Leestrup Strand til Sivet/Feddet fra landevejen (cykelruten) til kysten 

langs Præstø Fjord ville betyde en klar forbedring, - men desværre pt er opgivet som ”kommunal 

sti”. 2) En idé kunne også være at fastlægge og henvise til en afstikker fra Leestrup Strand til 

Camp Adventure i Denderup Vænge, hvor udsigtstårnet snart (forår 2018) bygges. Ruten kunne 

ad lange stræk forløbe gennem eksisterende stier i Leestrup Skov, Gavevænge, Tingerup Tykke 

og Hestehaven i Denderup Vænge. Og er dermed relativt ”nem”/billig at etablere. 

Af KP13 fremgår af kort 5.2.A en ”planlagt regional rekreativ sti”. Den starter ved Onterød 

Skov (fra Ringsted Kommune) og løber øst om Haslev gennem bl.a. Hesede Skov og ender ved 

Broksø (i Næstved Kommune). Stien forløber gennem megen smuk natur i Faxe K, og også forbi 

Bregentved og Gisselfeld Godser. Den har igennem mange år figureret i kommuneplaner (som 

streger på papir), men har virkelig et potentiale som ”rekreativ sti” i den nordlige del af 

kommunen. 

 

Sidst i planstrategien vurderes mulighederne for udpegning af udviklingsområde i afvejning 

med øvrige interesser i arealanvendelsen i kystnærhedszonen. Fælles for sådanne udpegninger 

er, at der skal tages hensyn til natur, miljø og landskab, - dvs være beliggende udenfor Grønt 

Danmarkskort. Dette udelukker de 2 Natura 2000-områder på Feddet og i Vemmetofte-området. 

Men da den vedlagte turistundersøgelse entydigt peger på kyst og natur som hovedattraktionen 

for vore gæster, er det oplagt så at fokusere på Faxe Ladeplads-området.  

I strategien nævnes dels områder for nye sommerhuse i baglandet til Faxe Ladeplads, dels for 

byer og bebyggelser langs stiruter, der skal binde udviklingsområderne sammen. De fremgår i 

skitseform af side 28 i strategien, - men så vidt vi kan vurdere, har man overset, at Grønt 

Danmarkskort også ”indeholder” arealer indenfor skov- og å-beskyttelseslinien og fredskov, og 

der bør vel tillige også skeles til klimaforebyggelse tæt ved å-løbene, - jvf handlingsplanen. 

Vi mener dog nok, at der stadig kan findes mulige udviklingsområder til f.eks. sommerhuse, der 

opfylder ”betingelserne”, men anbefaler en kritisk gennemgang inden konkret ansøgning. 

 

Som det er fremgået, har vi en positiv holdning til strategiforslaget og går meget gerne i dialog 

med kommunen om samarbejdsprojekter o.l. 

 

Med venlig hilsen 

 

DN Faxe Afdeling 

v/Palle Ystrøm 
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