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Sorø den 5. november 2013

Høringssvar til Naturkvalitetsplan 2013
Indledningsvis skal Gefion og Sjællandske familielandbrug bemærke, at det er positivt, at Ringsted Kommune arbejder målrettet med tiltag til at forbedre naturkvaliteten. Vi vil dog samtidig
udtrykke bekymring for, om planen og visionerne er så omfattende, at det ikke skaber det nødvendige overblik.

Mål for naturen
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug er af den holdning, at fokus og ressourcer skal rettes mod den eksisteren natur med henblik på at øge kvaliteten af denne natur.
Derfor kan vi bakke op om målet om, at der etableres ny natur på eksisterende landbrugsarealer, som det fremgår af afsnittet om mål for naturen.

Retningslinjer og generelle rammer for naturkvalitet
Gennem forskellige nationale og internationale kategoriseringer af naturen og arterne er deres
behov for beskyttelse tilgodeset. Det gælder fx med Natura2000, rødlistearter, §3 beskyttelse
mv. Derfor både undrer og forvirret det, når Ringsted Kommune vælger at indføre flere kategoriseringer og målsætninger for dele af naturen.
Det undrer fordi Ringsted Kommune øjensynligt er af den opfattelse, at den nuværende nationale og internationale lovgivning og regler på området ikke er tilstrækkelige. Og det forvirrer
fordi Ringsted kommune indfører flere begreber og kategoriseringer af naturen end de eksisterende. Det er ikke særlig hensigtsmæssig formidling i forhold til de lodsejere, som i samarbejde
med kommunen skal beskytte og bevare naturen, når området kompliceres yderligere.
Gefion og Sjællandske familielandbrug ser gerne, at kommunen fokuserer de eksisterende kategoriseringer af naturen og arbejder med at formidle disse fremfor at indføre nye kategorier og
målsætninger.

Virkemidler til at opfylde naturkvalitetsplanen
Administration af naturbeskyttelsesloven
Det fremgår af planen, at Ringsted Kommune vil administrere naturbeskyttelsesloven meget restriktivt. Vi skal gøre opmærksom på, at loven bør administreres efter dens ordlyd, og efter de
faktiske forhold – ikke efter en intension om at administrere den restriktivt.

Administration af husdyrloven
Gefion og Sjællandske familielandbrug kan ikke under nogen omstændigheder acceptere, at
Ringsted Kommune stiller krav, som ligger udover den gældende lovgivning. Fx er det ganske
uacceptabelt, at stille skærpede krav i områder for ”ny natur” da der ikke på nuværende tidspunkt er en konkret grund til at stille kravene – kun ønsket om, at der fremover bliver mere natur.
Lodsejernes indsats
Organisationerne vil stærkt opfordre til, at Ringsted Kommune intensiverer dialogen med lodsejerne således at de oplever kommunen som en konstruktiv samarbejdspartner. Det er helt afgørende, at lodsejerne oplever kommunen som en part, der søger muligheder begrænsninger.
Derfor kan informationen om, hvordan natur bevares og udvikles også med fordel formidles på
andre måder end via kommunens hjemmeside.
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