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Referat fra mødet i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 7. maj 2018
Deltagere: Else-Marie Langballe Sørensen og Eva Sommer-Madsen, Vordingborg Kommune;
Peter Tillisch, Dansk Skovforening; Jens Kahr (suppleant), Dansk Landbrug; Christian Skotte
(suppleant), Danmarks Sportsfiskerforbund; Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund; Ditte
Lautrup-Larsen (suppleant), Danmarks Naturfredningsforening; Aage Carlsen (suppleant),
Friluftsrådet; Jan Nielsen, Dansk Kano og Kajakforbund; Kristoffer Buck Petersen, Muséerne
Sydøstdanmark; Torben Hviid, Naturstyrelsen samt Rolf Hoelgaard og Paul Debois,
Vordingborg Kommune.
Desuden deltog Elsba J. Hardlei, Peter Rasmussen, Christina Kaaber-Bühler og Marianne A.
Andersen, Vordingborg Kommune
Afbud / fraværende: Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening.

Referat
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra mødet d. 19. marts 2018.
Godkendt.
Ad. 3) Tema: ”Nedrivninger af bygninger og den kulturhistoriske arv”
Forfaldne eller overflødige bygninger rives ned som led i byudvikling, forskønnelse af – og /
eller fraflytning fra landsbyerne. Men er de værdiløse i kulturhistorisk forstand? Hvad gør vi for
at dokumentere og sikre de kulturhistoriske værdier? Hvad gør vi i Vordingborg Kommune?
”Den ubekvemme kulturarv – bygningen som kulturhistorisk informationskilde”
v/ Pernille Stocktoft Oddershede (tidl. Vordingborg k. – nu Lolland Kommune)
Aflyst, da oplægsholder havde taget fejl af datoer. Kommer evt. på dagsordenen på et af
efterårsmøderne.
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”Hvordan håndterer vi nedrivning og dokumentation af kulturarv i Vordingborg
Kommune”
v/ Elsba J. Hardlei og Peter Rasmussen, Vordingborg Kommune.
Elsba og Peter tog udgangspunkt i Landsbypuljen, der opfatter bevaring og nedrivning af huse i
landdistrikterne og byer under 3000 indbyggere. Dvs. der både kan ske renovering og
nedrivning af huse. I praksis nedrives dobbelt så mange huse, som der renoveres. Der tages
en række hensyn i forhold til synlighed, bevaringsstatus (SAVE registreringerne) og om husene
er til fare eller gene. Tilskudsprioritering i forhold til bevaringsværdi. De kulturhistoriske hensyn
indgår på denne vis i vurderingerne om tilskud eller nedrivning. Byggetomten kan genbebygges
eller udlægges til grønt område / park.
Puljen omfatter kun boliger.
Link til kommunens hjemmeside med info om landsbypuljen
http://vordingborg.dk/borger/bolig-og-byggeri/landsbypulje/
./. Elsba og Peters oplæg er vedhæftet referatet
Ad. 4) Naturvejledningen i Vordingborg Kommune
v/ Christina Kaaber-Bühler, Vordingborg Kommune.
Christina er ny naturvejleder i Vordingborg Kommune. Christina vil ofte have Miljørådets
medlemsorganisationer som samarbejdspartnere. Christina præsenterede sine opgaver og
tanker i forhold til naturvejledningen og samarbejdsfladerne.
Kontaktoplysninger til Christina på forsiden af vedlagte oplæg.
Husk at I er altid velkomne til at kontakte Christina med spørgsmål, kommentarer eller forslag til
samspil.
./. Christinas oplæg er vedhæftet referatet
Der var spørgsmål til om Vandugen 2018 starter d. 9. eller d. 16. juni. Den starter d. 9. juni.
Link til kommunens hjemmeside om vandugen 2018
http://vordingborg.dk/kommunen/nyheder/nyhedsbrev/vandugen-2018/
Ditte Lautrup-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening opfordrede til samarbejde om
affaldsindsamling. Det blev aftalt at foreningens repræsentant i Miljørådet (p.t. Martin
Vestergaard) på første møde i 2019 informerer og tager initiativ til et samarbejde / samspil
herom i forhold til 2019 kampagnen.
Ad 5) (Nyt) administrationsgrundlag for håndteringen af påbud om spildevandsrensning
i det åbne land.
v/ Marianne Almindsø Andersen, Vordingborg Kommune.
De statslige vandplaner sætter rammerne for omfanget af spildevandsrensningen, så
målsætningerne for vandløb, søer og kystvandene, kan opfyldes.
Marianne startede med at gøre opmærksom på at kloakering er et by / landsbyfænomen, så
det der omtales i oplægget er spildevandsrensningen i det åbne land. Her skal kommunen sikre
at rensekravene efterleves, bl.a. ved at udstede - og følge op på påbud.
Kommunalbestyrelsen har udformet et nyt administrationsgrundlag herfor.
Marianne vil orienterede om dette ny administrationsgrundlag.
./. Mariannes oplæg er vedhæftet referatet
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Ad. 6) Gensidig orientering
Natur og Miljøpris. v/ Else-Marie Langballe Sørensen, udvalgsformand Vordingborg Kommune.
Jfr. konstitueringsaftalen ønskes indstiftet en Natur og Miljøpris for Vordingborg Kommune.
Natur – og Miljøprisen kan uddeles til en eller flere, som har gjort noget særligt til gavn for
naturen, miljøet eller klimaet.
Udvalget for Klima og Miljø besluttede på mødet d. 30/4 – 2018, at forslagene bedømmes af
Miljørådet, der tillige står for et årligt arrangement, hvor prisen uddeles. Klima og
Miljøudvalgets formand og næstformand er ditto i Miljørådet.
Miljørådet får derfor en central rolle i tildelingen af denne pris.
Vi tager Natur og Miljøprisen på dagsordenen til mødet d. 17. december 2018.
Fishing Zealand Magazine nr. 2. v/Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Fishing Zealands Magazine nr. 2 er netop udkommet til brug for information om Fishing
Zealand og branding af de 12 medlemskommuner. Magasinet er på 72 sider og trykt i 30.000
eksemplarer fordelt med 15.000 eksemplarer på dansk, 7.500 eksemplarer på engelsk og
7.500 eksemplarer på tysk.
Mødedeltagerne fik hver et dansksproget eksemplar.
Møder med lystfiskerklubberne i Vordingborg Kommune. v/ Paul Debois, Vordingborg
Kommune. Administrationen har taget initiativ til samarbejde med kommunens lystfiskerklubber
om emner af fælles interesse, herunder hvordan foreningsarbejdet kan styrkes.
CO2 – regnskab 2017 – DN-klimakommune v/ Else-Marie Langballe Sørensen, Vordingborg
Kommune
Klima og Miljøudvalget behandlede emnet på seneste møde i udvalget d. 30/4 – 2018.
Aftalen med DN er fra 2008.
Vordingborg Kommune har forpligtiget sig for kommunen som virksomhed, at reducere CO2
udledningen med 2% om året frem til 2025.
Kommunen har i 7 ud af 9 år levet op til reduktionsmålet. Det samlede energiforbrug er i
perioden 2008 – 2017 faldet med 23 % og CO2 udledningen er faldet med 46,6 %.
Aftalen forventes at blive opfyldt.
Peter Tillisch, Dansk Skovforening.
Peter omtalte to emner: Udnævnelsen af Jakob Ellemann som ny Miljø- og fødevareminister,
og forslaget fra S-SF om udlægning af 75.000 ha urørt skov, hvoraf 20.000 ha skal ske i private
skove.
Link til Dansk Skovforenings hjemmeside om emnet.
http://www.skovforeningen.dk/site/forside/
og til Miljø – og fødevareministeriets hjemmeside om Naturpakken
http://mfvm.dk/natur/naturpakke/
Ad. 7) Evt. og næste møde
Ekskursion d. 28. maj 2018 kl. 15.30 – 19.30 til Kulsbjerg. Indbydelse og program følger.
Næste ordinære møde d. 17. september 2018 kl. 17 – 19.30.
På dagsordenen bl.a.
• Tema (grundvand 2): ”Udfordringer for grundvand” og ”Indsatsplaner” v/ Jane M.
Andersen, VK
• Opfølgning på Naturrådsarbejdet v/ Carsten Horup, VK
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•
•

Tag Temperaturen på Friluftslivet (rapporteringen) v/ Jette Stauner VK
Natur og Miljøprisen – processen herunder Miljørådets rolle. v/NN VK.

Venlig hilsen

Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag:
•
•
•

Elsba J. Hardlei og Peter Rasmussen: Landsbypuljen
Christina Kaaber-Bühler: Naturvejledningen
Marianne Almindsø Andersen: Spildevandsrensning i det åbne land.
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