Fra: Birgitte Bang Ingrisch
Til: Jytte Harpøth [jyha@lolland.dk]
CC: Magnus Klamer Jørgensen [makj@lolland.dk];Kim Nymand Hansen [knha@lolland.dk];'Ole Westerholt Jørgensen' [oksoelyst@outlook.dk];Gunvor Thorsen [gunvorthorsen@outlook.com];lidsoe@mail.dk [lidsoe@mail.dk]
BCC:
Emne: Invitation til samarbejde om fredningssagen for Skarholm
Afsendt: 08-11-2019 13:13:17
Modtaget: 08-11-2019 13:13:17
Kære Jytte Harpøth m.fl.
Tak for et godt og konstruktivt møde onsdag den 6/11 hos Lolland Kommune. På denne baggrund inviterer Danmarks naturfredningsforening (DN)
hermed Lolland Kommune til at samarbejde om den kommende fredning af Skarholm.
DN har tidligere holdt møde med den store lodsejer i området, Anders Henriksen, ejer af Lidsø Gods, som vi mener at kunne nå til enighed med om
indholdet af en fredning. Det betyder blandt andet at en fredning vil blive formuleret således, at Lidsø Gods fortsat vil kunne opnå grundbetaling
samt tilskud efter de eksisterende frivillige støtteordninger, herunder blandt andet støtte til plejegræs.
DNs vision for området er at sikre områdets meget værdifulde natur med en varig løsning, så området ikke pløjes op eller på anden måde
jordbehandles. Oppløjning og jordbehandling vil være til stor skade for det plante og dyreliv, som har indfundet sig i området gennem de seneste 20
år.
Vi forventer et fredningsområde på ca. 190 ha, hvoraf ca. 20 ha er fredskov og ca. 170 ha er enten natur af meget høj værdi eller potentielt værdifuld
natur.
Erstatningerne kan løbe op i 10-15 mio. afhængigt dels af fredningens restriktioner og dels af, hvor stor en del af området, der var beskyttet efter §3 i
nbl. allerede på tidspunktet for MVJ-aftalens indgåelse for 20 år siden. Efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 49 afholder staten ¾ af erstatninger
og godtgørelser, mens kommunen afholder ¼ af disse udgifter. Ved fredninger, der har national betydning eller medfører udgifter, der er større end
2 mio. kr., kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at staten skal afholde indtil ni tiendedele af erstatningerne mv.
Hvis Lolland Kommune beslutter at indtræde som medrejser på fredningssagen, kan sagen forberedes og rejses inden for få måneder.
Vi håber på Lolland Kommunes positive tilsagn om samarbejde, og ser frem til flere konstruktive og dialogprægede møder.
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