
Mandag den 13. september 2021 holdt Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 

Falster offentligt møde på Lidsø Gods, Lidsøvej 14, Rødby 

i 

FN-SSJ-47-2020 

Forslag fra Danmarks Naturfredning og Lolland Kommune om fredning af Skarholm i 

Lolland Kommune 

 

I mødet deltog: 

For fredningsnævnet formanden dommer Anders Martin Jensen, det ministerudpegede 

medlem Erling B. Nielsen, det kommunalt udpegede medlem Heidi Marqweis og juridisk 

sekretær dommer Mogens Pedersen, 

For sagsrejserne fredningsleder Birgitte B. Ingrisch, Danmarks Naturfredningsforening 

(DN), og planlægger og fredningsmedarbejder Magnus Klamer Jørgensen, Lolland Kom-

mune (LK).  

For Miljøstyrelsen (MST) Else Marie Stamphøj.  

Som ejerrepræsentanter, Anders Nordtorp Henriksen, Lisbeth Reisbøll og driftsleder Tage 

Wollesen, alle Lidsø Gods (lb.nr. 1). 

For DN, lokalafdelingen, formanden Ole Westerholt Jørgensen, næstformanden Gunvor 

Thorsen, bestyrelsesmedlem Karin Larsen, Anne Bendsen, og Carsten Drejer. 

For Friluftsrådet John Knudsen, Michael Thelander (tillige for Dansk Ornitologisk For-

ening (DOF)), Sven Jean Larsen (tillige for DOF og DN, lokalafdelingen).  

Som nabogrundejere Knud Sterregaard, Mågelunden 23, Rødby, og Salome Palsbøll, Må-

gelunden 9, Rødby. 

Formanden bød velkommen og præsenterede nævnet, sagsrejserne og den væsentligste 

ejer. 

Fredningsforslaget blev sendt til nævnet 29. september 2020 og bekendtgjort i Statstidende 

den 21. december 2020. Når der først er indkaldt til offentligt møde nu, skyldes det Covid-

19-pandemien. Indkaldelsen til mødet er sendt med e-mails og offentliggjort på frednings-

nævnets hjemmeside den 16. august 2021. 

Efter lov om miljøvurdering § 8, stk. 2, nr. 1 og 2 skal nævnet vurdere om, der skal foreta-

ges en miljøvurdering, eller om det efter en screening kan konstateres, at fredning ikke 



kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Formanden opfordrede de tilstedevæ-

rende, der måtte have bemærkninger til dette, til at fremkomme med sådanne. 

Fredningsleder Birgitte B. Ingrisch, DN, oplyste, at hovedformålet med forslaget er at op-

retholde status quo, altså at beskytte den tilstand, der er nu. Det er derfor foreningens vur-

dering, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. 

Forslaget er udarbejdet efter en god dialog med lodsejerne, LK og andre interessenter.  

Området blev inddæmmet 1874-1931. Alt inden for diget har derefter på et eller andet tids-

punkt været under plov. Fredningsforslaget omfatter ikke arealer, der er egnede til inten-

siv landbrugsdrift.  

Der er mange både sjældne og truede plantearter i området. Det er et enestående område 

for vandfugle, herunder på træk, idet lave kystnære vandområder tiltrækker trækfugle. 

Der kommer et stigende antal arter. 

Der er betydelige rekreative værdier i området. Gennem det foreslåede fredede areal går 

en cykelrute, der er 120 km lang. 

Det areal, der foreslås fredet, har i de seneste 20 år været omfattet af en MVJ-ordning, dvs. 

en aftale om, at arealet ikke dyrkes. Indtil aftalen blev hele arealet dyrket. I de 20 år, der er 

gået, er der i samarbejde med ejeren og Lolland Kommune udviklet betydelige naturvær-

dier. Forslaget tilsigter at modvirke, at disse bliver ødelagt ved, at arealet tages under plov 

på ny. Truslerne mod naturværdierne er med den nuværende ejer måske hypotetiske, men 

Naturfredningsforeningen har rundt omkring i landet set trusler mod sådanne arealer 

blive til virkelighed. Udover genopdyrkning kan sådanne trusler bestå i, at offentlighe-

dens adgang bliver forhindret, og at arealer, der bør holdes lysåbne, gror til, uden at no-

gen kan gribe ind over for det. Herudover er der den fordel ved at beskytte lavbundsarea-

ler, at det begrænser CO2-udledningen.  

29 ha af arealet er i forvejen beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 som strandenge. 

Hvis fredningen gennemføres, vil den blive bindende for ejeren, kommende ejere og myn-

digheder. 

Fredningslederen gennemgik forslagets enkelte bestemmelser og bemærkede til § 6, at DN 

og LK har særstandpunkter. DN ønsker et tredje fugleskjul på østsiden af den lille skov i 

den vestlige del af fredningsarealet ved ”245d” på fredningskortet, hvilket LK er imod. 

Når der i § 7 er foreslået mulighed for at begrænse offentlighedens adgang, er der tænkt 

muligheden for ynglende havørne, der ikke tåler forstyrrelse. 



Når det i § 10 er angivet, at fodertønder skal være i neutrale farver, er det med henblik på 

at undgå de traditionelle blå tønder. 

Magnus Klamer Jørgensen oplyste, at LK har noget af Danmarks bedste landbrugsjord, 

der udnyttes intensivt. LK råder derfor over meget lidt natur og vil gerne have mere. Det 

har været vigtigt for kommunen, at ejeren også har kunnet se sig selv som part i frednin-

gen. LK vil sammen med ejeren bevare og skabe yderligere lave vandhuller til gavn for de 

truede arter. Der har været en positiv dialog med ejeren. 

Når LK ikke støtter naturfredningsforeningens forslag om et tredje fugleskul/tårn, skyldes 

det frygt for, at et sådant skjul/tårn vil skabe forstyrrelse af dyrelivet. Der er under pande-

mien kommet mange nye brugere af naturen, der ikke ved, hvordan man gebærder sig i 

naturen, og ikke forstår betydningen af for eksempel at undgå løse hunde. 

Gunvor Thorsen (DN, lokalafdelingen) udtrykte glæde over, at fredningsforslaget frem-

træder fremtidssikret, så forslaget bør kunne virke i mange år uden revision. 

Bo Kejser (DOF) bemærkede, at forslaget bør udbygges, så offentlighedens adgang bliver 

bedre. Der er mange blinde stier i området. 

DNs og LKs repræsentanter tilkendegav, at der ikke vil blive stillet forslag om yderligere 

stier. De eksisterende stier vurderes tilstrækkelige, og offentligheden må og kan færdes på 

de udyrkede arealer. 

Repræsentanterne fra Friluftsrådet støttede op om det tredje fugletårn/skjul. Friluftsrådet 

påtager sig opgaven med at lære brugerne at gebærde sig i naturen. Friluftsrådet støtter i 

øvrigt i det hele op om forslaget. 

Else Marie Stamphøj, MST, tilkendegav, at styrelsen anerkender, at der i området er bety-

delige naturværdier, der bør beskyttes. Miljøstyrelsen glæder sig over, at det gennem en 

fredning og en plejeplan kan sikres, at arealet bliver plejet, som det skal. Ejeren vil efter en 

fredning kunne søge støtte til pleje. 

Efter habitatdirektivets bilag IV må levesteder for fx tudser og vandsalamander ikke øde-

lægges. Selv hvis der ikke fredes, har ejeren ikke lov til at ødelægge sådanne arters leveste-

der. Fredningsforslaget bør af hensyn til erstatningsudmålingen præciseres, så det frem-

går, hvilke arter, der er tale om og hvor de konkrete levesteder er. 

Ejeren Anders Nordtorp Henriksen bemærkede hertil, at alt det foreslåede fredede var 

dyrket indtil MVJ-ordningen. Hvis der er kommet levesteder for nye arter af padder og 

tudser, er det altså på grund af aftalen. Det er ikke rimeligt, at det, at han MVJ-ordningen 

skal fratage ham erstatning. Han har fortsat opnået hektarstøtte til hele arealet. 



Det foreslåede tredje fugletårn/fugleskjul vil ikke gøre det muligt for fugleinteresserede at 

se noget og vil skabe alvorlig forstyrrelse. På arealet foran det foreslåede tredje fugleskjul 

har han set klyder, traner og rørdrom, der er arter, der ikke tåler forstyrrelser. Hvis der 

skal være et tredje fugletårn/skjul bør det placeres på diget, der også vil give et bedre ud-

syn til vådområderne. 

Karsten Drejer bemærkede, at det er vigtigt, at adgangen til et fugleskul er uset. Hvis fug-

lene ser en silhuet af et menneske, flyver de væk. Det foreslåede nordlige fugleskjul er der-

for fejlplaceret. 

Gunvor Thorsen spurgte ejeren, hvor mange lukkedage jagten medfører. Anders Nordtorp 

Henriksen svarede, at det drejer sig om 4–5 dage om året placeret i oktober til december, 

hvor kun ca. 10% af arealet lukkes. 

Der er 6-7 fasanjagter om året, men der lukkes arealet ikke. Der sættes blot skilte op med 

advarsel om jagten. 

Else Marie Stamphøj bemærkede på MSTs vegne, at jagtlovgivningen regulerer dette emne 

og, at det er overflødigt at supplere disse regler i fredningen. 

Birgitte B. Ingrisch, DN, bemærkede, at det bliver kommunen, der skal stå for opførelsen 

af fugletårnene/-skjulene. 

Formanden opfordrede sagsrejserne til at komme med et konkret projekt for fugletår-

nene/skjulene, så de i givet fald kan komme med i fredningsafgørelsen i stedet for efterføl-

gende for en senere dispensationssag. Formanden fastsatte efter drøftelser med de berørte 

en frist til 15. november 2021 til at indsende dette projekt og til at svare på, hvilke arter og 

hvilke levesteder, der er for de arter, der er omfattet af habitatdirektivet. 

Else Marie Stamphøj opfordrede nævnet til at vente med en screeningsafgørelse til forsla-

get er endeligt fastlagt. Ellers kan nævnet være nødt til at træffe endnu en afgørelse. 

Derefter foretoges besigtigelse af det foreslået fredede areal. Under besigtigelsen viste og 

beskrev ejeren muligheden for udvidelse af det vådområde, der nu er syd for skoven. Ud-

videlsen er vist med skravering på fredningskortet, hvor der står Vester Stemkims rende.  

Under besigtigelsen blev en alternativ placering af et tredje fugleskul, hvor der er vist en 

sti over renden, men på den nordlige side af skoven, blev drøftet. Hvis det bliver tilfældet, 

vil færdslen gennem skoven blive begrænset og forstyrrelsen af fuglelivet på den modsatte 

side af skoven blive mindre. Fredningsnævnet opfordrer parterne til at forhandle videre 

om dette. 

Formanden sluttede derefter mødet kl. 14.00. 


