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Referat af møde i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 6. november
2017
Deltagere: Thomas Christfort og Carsten Olsen, Vordingborg Kommune; Peter Tillisch, Dansk
Skovforening; Finn Jørgensen, Dansk Landbrug; Tommy Clausen, Danmarks
Sportsfiskerforbund; Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet;
Jonas Christensen, Museerne Sydøstdanmark; Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm; Rolf
Hoelgaard og Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Desuden deltog Hanne Jørgensen og Jette Stauner, Vordingborg Kommune.
Afbud / fraværende: Jan Nielsen, Dansk Kano og Kajakforbund; Martin Vestergaard, Danmarks
Naturfredningsforening og Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening.
Jonas Christensen og Kristoffer Buck Petersen, Museer Sydøstdanmark bytter roller, så
Kristoffer fremover vil være medlemmet af Miljørådet og Jonas suppleant.

Referat
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra mødet d. 11. september 2017. Godkendt
Ad. 3) Formand Thomas Christfort og næstformand Carsten Olsen takker af for denne
gang.
Thomas Christfort sagde, at han har været glad for dette forum, da der fra deltagernes side
samarbejdes konstruktivt, og der søges fornuftige løsninger. Samspillet rækker videre end til
Miljørådets møder, og det giver resultater.
Carsten Olsen tilsluttede sig formandens bemærkninger. Carsten håber på gensyn.
Ad. 4) Tema: Udfordringer for drikkevandet v/ Hanne Jørgensen, Vordingborg Kommune.
Grundvandet har sit eget råd – men det mødes sjældent. Hidtil har temaet derfor ikke været
omtalt på miljørådsmøderne. Men da det forventes at have interesse for medlemmerne af
Miljørådet er der planlagt 2 oplæg. Dagen oplæg med emnerne: forsyningsstruktur,
myndighedsroller, pesticider, Chloridazon (det ”ny” pesticid) og kraftig indvinding.
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Det er planlagt at der på et senere møde følges op med et tema om ”udfordringer for
grundvand” og ”indsatsplaner”.
./. Hannes oplæg vedlægges.
Hanne nævnte supplerende :At ikke almene vandværker er vandværker med færre end 10
husstande.
Der måles for 20 – 30 stoffer i vandværkernes måleprogrammer.
Teknik og Miljøudvalget har besluttet, at alle almene vandværker skal måle for chloridazon, for
at se hvor udbredt problemet er.
Ad. 5) Blå Eventyr – oplevelser på vandet. v/Jette Stauner, Vordingborg Kommune.
Orientering og dialog om benyttelse og beskyttelse af kyst og vandområder.
Den udsendte dagsorden var vedhæftet forslag til tekster og kort.
./. Jettes oplæg vedlagt (dækker pkt. 5 og 6).
Der var en længere dialog om tekst og kort.
Nedenstående er ikke fyldestgørende for debatten, men resumerer nogle bidrag hertil.
NB! Jette nedskrev flittigt de mange bidrag.
• Peter Tillisch, Dansk Skovforening ønsker en ”ramme” om færdselsregler. Peter sender
et forslag på ”5 linjer” til Jette.
• Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund savner omtale af strandjagt.
• Hvordan forholder man sig til områder med mange færdselsbegrænsninger og /eller
indviklede regler. Dette var der mange holdninger til, men der blev af mange udtrykt en
holdning om, at de mest sårbare områder, hvor færdselsreglerne ikke kan beskrives
relativt enkelt, udtages af kortet.
Det blev aftalt, at når kort og tekst er udformet, så sender Jette det med Miljørådets
medlemmer til kommentering. Der bliver tale om kort reaktionstid, da materialet skal behandles
i TMU ´s decembermøde. Bemærkninger kan sendes til Jette på jsta@vordingborg.dk.
Ad. 6) Udkast til rapport om ”Tag temperaturen på friluftslivet” v/ Jette Stauner,
Vordingborg Kommune.
Arbejdsgruppen har været samlet, og der er efterfølgende udarbejdet et forslag til skabelon for
rapporten (en udvidet disposition – se oplæg).
Rapporteringsforslaget blev godkendt. M.h.t. definition af friluftsliv, så var der stemning for at
vælge definitionen fra ”Det sydfynske Øhav” (se oplæg).
Ad. 7) Gensidig orientering.
• Status for arbejdet i Vandråd og Vandløbsråd v/ Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Vandrådene for Østersøen og Smålandsfarvandet har afsluttet arbejdet. Der er herefter en
politisk proces i kommunerne.
Da der er personsammenfald mellem medlemmerne af Vandløbsrådet og Vandrådene
(herunder tillige arbejdsgruppen (”det lokale vandråd”) dækkende Vordingborg Kommune), så
har Vandløbsrådets rolle som dialogpartner i forhold til regulativskrivning været sat midlertidigt i
bero. Vandløbsrådets rolle i forhold til regulativskrivningen genoptages herefter.
• Rapport om Miljørådets virke fra 2014 – 2017 v/ Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Rapporten bliver lavet i løbet af november- december måned.
• Naturråd v/ Paul Debois Vordingborg Kommune
Der henvises til det på forrige møde omdelte og til referatet vedhæftede ”infopapir” om
Naturråd. Siden da har Faxe Kommune påtaget sig rollen som sekretariatskommune for de 5
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involverede kommuner (Ringsted, Faxe, Stevns, Næstved og Vordingborg). Der vil snart
komme en annoncering i forhold til organisationer, der har ønske om at blive del af Naturrådet.
Denne vil blive tilsendt Miljørådets medlemmer, der som udgangspunkt anses for de mest
relevante organisationer.
• Møn biosfæreområde v/ Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Siden seneste møde er Møn officielt blevet udnævnt til Danmarks første UNESCO
biosfæreområde. Diplomet blev overdraget fra UNESCOs repræsentant til borgmesteren ved
en ceremoni i Stege Kirke d. 17. oktober.
D. 17. og 18. oktober var der møde i NORD MAB (Man and Biosphere) på Møn. NORD MAP er
den nordlige biosfære netværksgruppe. Der var deltagere fra Canada, Grønland, Skotland,
England, Norge, Sverige, Finland og Estland. Mødedeltagerne var med til ceremonien i kirken.
• Status for husdyrgodkendelser i Vordingborg Kommune v/ Rolf Hoelgaard, Vordingborg
Kommune.
Vordingborg Kommune er blandt de hurtigste af landets kommuner til at give
husdyrgodkendelser. En opgørelse viser at VK indtager en delt 8. plads med en
sagsbehandlingstid på 2½ måned.
• Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund spurgte til de kommunale arealer ved
Bårse. Herunder specifikt i forhold til om jægerne nogle gange om året kan benytte dele
af arealet til hundetræning.
Svar: Der er p.t. ved at blive udformet et sæt rammer for anvendelsen af arealet. Ønsket er
blevet overdraget til arbejdsgruppen.
8) Evt. og næste års møder og ekskursioner.
Datoerne for det kommende års møder og ekskursioner skal aftales med den ny formand for
kommunens Teknik og Miljøudvalg.
Det blev aftalt, at forårsekskursionen om muligt går til Kulsbjerg / forsvarets øvelsesarealer for
at se på den ny naturforvaltning af arealerne. Torben Hviid, Naturstyrelsen påtog sig i samspil
med kollega at arrangere turen.
Venlig hilsen

Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag:
•
•

Udfordringer for vandforsyning.
Tag Temperaturen på friluftslivet
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