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Foråret er kommet, og med det også ynglefuglene på Enø Overdrev, et af de vigtigste naturområder i 

Storstrøms Amt. Samtidig er de tidlige forårsmåneder ikke kun vigtige for fuglene i deres etablering af 

ynglepladser, det er også en meget populær årstid at gå ture i området. 

Næstved kommune etablerede i 2017 Enø-lejren som et naturformidlingscenter. Det har været en stor 

succes, med estimeret 15.000 besøgende i 2020 og 2021. Netop i disse år har der ikke været adgang til 

området, idet områdets lodsejere opsatte hegn, som forhindrede adgang, idet de var af opfattelsen, at 

antallet af besøgende var alt for stort.  

Kommunen givet påbud om, at adgang til området skal retableres, uden at der på nogen måde er indtænkt 

en styret adgang eller taget initiativ til at sikre informativ skiltning. Der er derfor lagt op til, at de mange 

besøgende vil skabe ødelæggende forstyrrelser for fuglelivet. Ikke engang vildtreservatets afgrænsning er 

tydeligt skiltet. 

På Overdrevet yngler bl.a. klyde, havterne og splitterne i store antal i kolonier sammen med stormmåge og 

hættemåde. Også den sjældne sorthovedet måge er nu ynglefugl her, ligesom rovterne opholder sig i 

forsommeren.  

Området er udpeget som Natura2000 område og EU fuglebeskyttelsesområde. Det er vildtreservat med 

adgangsbegrænsning i yngletiden, hvor de vigtigste fuglekolonier findes.  

Og så skulle man tro, at ynglefuglene var sikret tilstrækkelig beskyttelse. Det er desværre ikke tilfældet.  

Desværre har et snævert flertal i Næstved kommunes Klima-, Miljø- og Friluftsturisme så travlt med, at der 

skal sikres maksimal adgang til området for et stort antal besøgende, at kommunen har besluttet at 

tilsidesætte forsigtighedsprincippet i EU's Habitatdirektiv, har valgt ikke at lave en konsekvensvurdering af 

at give ukontrolleret adgang til det store antal besøgende, har ignoreret at en vurdering skal dokumentere 

at forstyrrelserne ikke volder skade, har ignoreret at der er fremlagt dokumentation for hvordan fravær af 

færdsel har haft en markant positiv virkning for fuglene, og har afvist at gå ind i en dialog om at få fastlagt 

en styret færdsel. 

Derfor har de 3 grønne organisationer, DOF Storstrøm, Danmarks Naturfredningsforening Næstved og 

Danmarks Jægerforbund Næstved indgivet en klage til Miljøstyrelsen, over at Næstved kommune på flere 

punkter ikke overholder sin myndighedsforpligtelse. 

Du kan læse organisationernes klage [her] og organisationernes dokumentation for ynglefuglenes situation 

[her]. For yderligere oplysning om kommunens påbud henvises til www.naestved.dk.  

Steen Knarberg, DOF Storstrøm: ”Det er for DOF fuldstændig uacceptabelt, at kommunen som ansvarlig 

myndighed for naturbeskyttelse på så mange områder ikke lever op til sit ansvar og ignorerer helt centrale 

punkter i sikringen af sjældne og truede ynglefugles vilkår. ” 

Rune Larsen, DN Næstved: ”For DN er det vigtigt, at offentligheden har adgang til et område som Enø 

Overdrev, men det må ikke ske i en sådan ukontrolleret og risikabel form, som kommunen har praktiserer. 

Der er fine muligheder for at etablere en styret færdsel, som vil sikre beskyttelse af fuglene, samtidig med 

at de besøgende kan nyde området.” 

http://www.naestved.dk/


Steen Ulrich Rasmussen, DJ Næstved: ”Kommunens manglende analyse af, hvad der skal til for at sikre 

fuglelivet, og manglende konsekvensvurdering, er helt i modstrid med det natursyn, som Danmarks 

Jægerforbund står for. For os kommer naturens tarv først, og så må mennesket i sin benyttelse af naturens 

glæder og ressourcer komme i anden række. Her er prioriteterne helt forkerte.” 

 


