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Referat fra mødet i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 19. marts
2018.
Deltagere: Else-Marie Langballe Sørensen og Eva Sommer-Madsen, Vordingborg Kommune;
Peter Tillisch, Dansk Skovforening; Jesper Øbo Johansen, Dansk Landbrug; Tommy Clausen,
Danmarks Sportsfiskerforbund, Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund; Martin
Vestergaard, Danmarks Naturfredningsforening; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet; Jan Nielsen,
Dansk Kano og Kajakforbund; Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening; Torben Hviid,
Naturstyrelsen Storstrøm samt Rolf Hoelgaard og Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Desuden deltog: Annette Tenberg, Rasmus Scharling og Carsten Horup, Vordingborg
Kommune.
Afbud: Kristoffer Buck Petersen, Museerne Sydøstdanmark.
Dansk Landbrug med ny repræsentant: Jesper Øbo Johansen, der afløser Finn Jørgensen.
Velkommen til Jesper og tak til Finn for hans indsats i de seneste 4 år.
./. Opdateret liste over medlemmerne af Miljørådet er vedlagt referatet

Referat
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden.
Da materialet til punkt 4 (”Tag temperaturen på friluftslivet i Vordingborg Kommune”) ikke var
færdigt til mødet, udgik dette punkt og blev erstattet af et nyt pkt. 4 omhandlende en række ny
udgivelser fra Vordingborg Kommune.
Dagsordenen blev godkendt.
Ny dagsorden omdelt.
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra mødet d. 6. november 2017. Referatet blev godkendt.
Der henvises desuden til den udsendte mail fra d. 19/12 – 2017 indeholdende rapporten
”Vordingborg Kommunes Miljøråd 2014 – 2017”, de opsummerer rådets møder, ture og andre
tiltag i perioden 2014 – 2017.
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Ad. 3) Kort intro og præsentation af Miljørådets medlemmer.
Da formandskabet er nyt, og der er et nyt medlem fra Dansk Landbrug, var der en introrunde,
hvor repræsentanterne for Miljørådets organisationer præsenterede sig selv, og den
organisation de repræsenterer.
Else-Marie Langballe Sørensen (F) formand for Miljørådet, formand for Udvalget for Klima og
Miljø og næstformand for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.
Eva Sommer-Madsen (V), næstformand for Miljørådet, næstformand for Udvalget for Klima og
Miljø og medlem af Udvalget for Børn, Unge og Familie.
Peter Tillisch, Dansk Skovforening, godsejer (Rosenfeldt Gods). Foreningen beskæftiger sig
primært med skovdyrkning, men beskæftiger sig også med publikums faciliteter og friluftsliv.
Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening. Foreningen arbejder for bedre forhold for fugle,
”fuglekikkeri” og fugletræk. Henrik er medlem af Naturrådet, der dækker Vordingborg, Faxe,
Stevns, Ringsted og Næstved kommuner. (Der henvises i øvrigt til dagsordenens pkt. 6 om
naturrådsarbejdet)
Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund. Landsdækkende forening med 862 lokalforeninger
og ca. 90.000 medlemmer. Arbejder politisk ved repræsentation i Vildtforvaltningsrådet og
andre politiske udvalg. Samarbejder med andre grønne organisationer i forhold til natur og
miljø. DJ arbejder internationalt i Den Skandinaviske Jægersammenslutning og i EU via FACE
(europæiske jægersammenslutning). Jagtens Hus på Djursland har ca. 55 ansatte.
Johnny henviste til mødet i rådet d. 7. marts 2016 pkt. 8, hvor organisationerne præsenterede
deres forventninger til det kommende år. Johnny gentog nogle af DJ synspunkterne herfra:
For at forbedre biodiversiteten i det åbne land anbefales aktiviteter på de kommunale arealer i
form af der etableres flere levende hegn, etableres vildtstriber og flere vandhuller (gerne
ganske små). DJ ser gerne af VK bliver kendt for at gøre en ekstraordinær indsats for
biodiversiteten i det åbne land. Desuden at der gives muligheder for friluftsliv/oplevelser i
naturen under hensyn til andre naturbrugere. Der efterlyses flere hundeluftningsområder (bl.a
ved Stensved), ”hunde i snor skilte, hyppigere tømning af affaldsstativer på havnearealer og
rastepladser (rotter) samt tilbud til skoleklasser om mindst en dag med naturvejleder.
Tommy Clausen, Danmarks Sportsfiskerforbund med i to lokale klubber. Omtalte samspillet
med kommunen i forhold til gydebanketællinger og vandløbsrestaureringer (bl. Grusbanden).
Omtalte problemstillinger om adgang til havneområderne.
Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm. Forvalter 200.000 ha skov, natur mv. i DK, heraf 4000
ha (5%) i Storstrøm - Vordingborg Kommune 1500 ha – større arealer på Høje Møn / Klinten og
Ulvshale. Kvalitetsnaturområder. NST er på det seneste på landsplan gået fra 18 – 16 enheder.
Har vildtforvaltning som eneste myndighedsområde.
Bjarne Nielsen, Friluftsrådet – kreds Storstrøm. Repræsenterer 93 foreninger - selv fra Dansk
Amatørfiskerforening. Omtalte tipsmidler udlodningsmidler o.a. som Friluftsrådet råder over.
Jan Nielsen, Dansk Kano og Kajakforbund. Opridsede den historiske udvikling i brug af
bådtyper og nævnte aktiviteter fra Stege som robåde, kajakker, kajakpolo og børnekajakkar.
Martin Vestergaard, Danmarks Naturfredningsforening nævnte, at DN har 1200 medlemmer i
Vordingborg Kommune, at der arbejdes for mere og bedre natur og ønsker flere naturprojekter.
Jesper Øbo Johansen, Dansk Landbrug. Jesper er ny i Miljørådssammenhæng fra DLS (Dansk
Landbrug Sydhavsøerne), fra Vestmøn og kvægholder.
4) Naturudgivelser fra Vordingborg Kommune.
v/ Rasmus Scharling, Carsten Horup og Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Der blev fortalt om baggrunden for rapporterne. Rødlisterne sætter fokus på de sårbare og
sjældne arter, bidrager til forpligtigelserne i forhold til Biosfære Møn og indeholder handleplaner
med prioriterede handlinger, i forhold til hvor kommunen kan gøre en forskel.
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To rødlister blev omtalt:
• Rødlistede sommerfugle og biller i Vordingborg Kommune.
• Rødlistede svampe i Vordingborg Kommune.
Der var fysiske eksemplarer af de to rapporter til mødedeltagerne.
Udgivelsen:
”De smukkeste kyster – Naturen i Vordingborg Kommune” – Danske Kunstnere for Natur og
Miljø.
Bogen formidler kysterne (kommunen har Danmarks længste kystlinje) og kystnaturen i
Vordingborg Kommune på anden vis, end der normalt benyttes.
Der var fysiske eksemplarer til mødedeltagerne.
Biologiske Vejkort Østmøn 2015. Kortlægningen har til formål at sikre naturværdierne på
vejskrænterne ved overvågning og plejetiltag.
./. Rapporten er vedlagt referatet.
./. Oplæg fra Rasmus Scharling, VK vedlagt referatet som bilag.
Padderapport 2017 – Sjældne padder i Vordingborg Kommune. Rapporten afrapporterer
overvågningen af de sjældne paddearter i kommunen. Overvågningen er med til at
dokumenterer udviklingen i bestandene, men siger også noget om resultaterne af den
langsigtede indsats for arterne, som VK m.fl. gennemfører.
./. Rapporten er vedlagt referatet.
Fugleovervågning:
• Nyord Enge 2017
• Ynglefugle i de fredede jordbassiner 2017.
Der er i mere end 30 år været årlige optællinger og rapporteringer fra de to lokaliteter. Dette
giver mulighed for at følge udviklingen på de to lokaliteter. Optællingen på Nyord Enge viser, at
det har været et godt år for de almindelige vadefuglearter. Indsatsen bærer frugt.
./. De to rapporter er vedlagt referatet.
I relation til rapporterne var der spørgsmål til udfasning af pesticider i kommunens pleje af veje
og grønne områder?
EM L S svarede, at det er besluttet at udfase / ophøre med brug af pesticider på kommunes
veje og arealer.
Ad. 5) Biosfære Møn v/Annette Tenberg, Vordingborg Kommune.
Miljørådet bliver regelmæssigt opdateret på udviklingen i biosfæreprojektet. Annette gav en
status for projektet og udviklingstiltagene på kortere sigt.
./. Annettes oplæg er vedlagt referatet
Biosfære har egen (del)hjemmeside, hvor man kan følge projektets udvikling.
Link til hjemmesiden: http://vordingborg.dk/politik/vision-og-politikker/by-oglanddistriktsudvikling/unesco-biosfaere-moen/
På biosfære hjemmesiden kan man abonnerer på biosfære nyheder.
Ad. 6) Naturråd v/ Carsten Horup, Vordingborg Kommune
Efter aftale i Miljørådet så fungerer dette som den lokale dialoggruppe i forhold til
Naturrådsarbejdet. Denne orientering / opdatering følger op på aftalen.
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Naturrådet omfatter Stevns, Ringsted, Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner og skal
rådgive kommunerne i forhold til Det grønne Danmarkskort. Arbejdet foregår i perioden 15.
januar til 15. juli 2018. Faxe Kommune er sekretariat.
Carsten gav en status for arbejdet i Naturrådet.
./. Carstens oplæg vedlagt.
Henrik Dahl, der er Dansk Ornitologisk Forenings repræsentant i Naturrådet, nævnte at det er
et svært arbejde, da der er nogle konfliktlinjer mellem organisationer.
Der var en længere snak om omfanget og tidspunktet for den lokale involvering af lodsejere og
borgere i VK i forhold til implementeringen af Det grønne Danmarks kort i kommuneplanen. Der
blev udtrykt usikkerhed i forhold til om involveringen er / bliver reel.
Ad. 7) Gensidig Orientering
• Om problemstillinger i forhold til ”Sund i Naturen”. Peter Tillisch, Dansk Skovforening.
Peter tog udgangspunkt i et nyhedsbrev fra kommunen i forhold til projektet” Sund i
naturen kommune”. Peters hovedbudskab var, at man primært bør bruge og indrette
offentlige arealer til disse aktiviteter, og hvis private arealer ønskes benyttet, husker at
spørge den aktuelle lodsejer om lov hertil. Peter pegede på et behov for mere oplysning
om adgangsregler.
• Rolf Hoelgaard, Vordingborg Kommune oplyste om, at der er udarbejdet et sæt politisk
godkendte administrationsregler for påbud om spildevandsrensning i det åbne land.
Det blev aftalt at emnet sættes på dagsordenen til det næste møde i Miljørådet.
• Torben Hviid, Naturstyrelsen- Storstrøm orienterede om, at der er høring om udlæg at
116 ha urørt skov med frist 30 marts
Link til Naturstyrelsens hjemmeside om udlæg af biodiversitetsskov:
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2018/februar/nu-kan-du-komme-med-din-mening-omudpegningerne-af-skov-til-biodiversitetsformaal/
Link til høring:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/hoering/
• Bjarne Nielsen, Friluftsrådet fortalte om ny kampagne i forhold til ulovlig skiltning,
udlodning af tilskud til friluftsliv (12 mio. kr., og om ny pulje i forhold til aktive ældre i
naturen (1,5 mio. kr.). Se nærmere på Friluftsrådets hjemmeside. Link hertil:
http://www.friluftsraadet.dk/
Bjarne gjorde opmærksom på kommende Havplanlægning.
• Tommy Clausen, Danmarks Sportsfiskerforbund henledte opmærksomheden på et
stigende problem med sæler der kommer det lavere vand og spiser gedder i stort
omfang.
• Om status for chloridazon i vand fra vandværkerne. Se kommunes hjemmeside.
Link hertil:
http://vordingborg.dk/borger/bolig-og-byggeri/bolig/drikkevand/vandvaerker-og-takster/

Ad. 8) evt. og næste møde
Næste møde d. 7. maj.
På dagsordenen:
 Tema: ”Nedrivninger af bygninger og den kulturhistoriske arv”
• Den ubekvemme kulturarv – bygningen som kulturhistorisk informationskilde”
v/ Pernille Stocktoft Oddershede (tidl. VK nu LK)
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• Hvordan håndtere vi nedrivning og dokumentation af kulturarv i VK
v/ Elsba J. Hardlei og Peter Rasmussen, VK.
 ”Tag Temperaturen på Friluftslivet (rapporteringen) v/ Jette Stauner VK”
 ”Naturvejledningen i VK” v/ Christina Kaaber-Bühler
 ”(Nyt) administrationsgrundlag for håndteringen af påbud om spildevandsrensning i det
åbne land” v/ Marianne Almindsø Andersen, VK.
Ekskursion 28. maj: Kulsbjerg

Venlig hilsen

Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag
•
•
•
•
•
•
•

Opdateret liste over medlemmerne af Miljørådet
Rapporten ”Biologiske Vejkort Østmøn 2015”
Rasmus Scharlings oplæg om ”Biologiske Vejkort Østmøn 2015”
Padderapport 2017
Nyord Enge 2017
Ynglefugle i de fredede jordbassiner, Stege
Oplæg om Biosfære Møn
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