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Referat af møde i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 19. november
2018
Deltagere: Else-Marie Langballe Sørensen, Vordingborg Kommune; Peter Tillisch, Dansk
Skovforening; Jesper Øbo Johansen, Dansk Landbrug; Tommy Clausen, Danmarks
Sportsfiskerforbund; Flemming Kruse (suppleant), Danmarks Naturfredningsforening; Aage
Carlsen (suppleant), Friluftsrådet; Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening; Kristoffer Buch
Petersen, Museet Sydøstdanmark; Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm samt Rolf
Hoelgaard og Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Desuden deltog Jane M. Andersen, Vordingborg Kommune.
Afbud / fraværende: Eva Somme- Madsen, Vordingborg kommune; Johnny Andersen,
Danmarks Jægerforbund; Martin Vestergaard, Danmarks Naturfredningsforening (suppleant
deltog); Bjarne Nielsen, Friluftsrådet (suppleant deltog); Jan Nielsen, Dansk Kano og
Kajakforbund.

Referat
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra mødet d. 17. september 2018. Godkendt
Ad. 3) Tema: (Grundvand 2) ”Udfordringer for grundvand” og Indsatsplaner” v/ Jane M.
Andersen, Vordingborg Kommune.
Grundvand 1 ”Udfordringer for vandforsyning” var tema på mødet i rådet d. 6. november 2017,
der henvises til dagsorden, oplæg og referat fra dette møde (se evt. Miljørådets hjemmeside
http://vordingborg.dk/miljoeraadet/ - hvor oplæg og referat kan findes.
Jane gennemgik mødeoplægget. Mange forkortelser - så tungen skal holdes lige i munden.
Der var spørgsmål til 12,5 mg NO3 (nitrat) /liter, som målsætning for indholdet i råvandet, der
indvindes til de almene vandværker (25% af kvalitetsgrænsen på 50 mg/l)?
Svar: Der er tale om et administrativt bud på en grænseværdi, der betyder, at der kan
iværksættes en målrettet indsats i tide.
Det blev nævnt, at lerlaget i kommunen generelt er tykt, og der derfor de fleste steder er en god
grundvandsbeskyttelse. Indsatsområderne (IO) er derfor arealmæssigt relativt begrænsede.
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Hele indsatsplanen skal gennem en længere dialogproces inden den politiske vedtagelse. Se
sidste slide i Janes oplæg.
./. Janes oplæg er vedlagt referatet
Ad. 4) Vordingborg Kommunes Miljøpris 2018
v/ Else – Marie Langballe Sørensen, Vordingborg Kommune.
Indkaldelse af forslag til Miljøprisen 2018 blev rundsendt til Miljørådets medlemmer m.fl. på
mail d. 24. oktober, var med i kommunens nyhedsbrev 26. oktober og på kommunens opslag i
Sydsjællands Tidende d.6. november.
Der var indkommet tre forslag. En ”indstillingsgruppe” bestående af Else-Marie Langballe
Sørensen, VK, Flemming Kruse, Danmarks naturfredningsforening og Peter Tillisch, Dansk
Skovforening havde forud for mødet drøftet indstillingerne.
Miljørådets medlemmer drøftede de tre indstillinger og enedes om en prisvinder.
Hvem, der er prisvinder, er hemmeligt indtil offentliggørelsen, der finder sted ved en ceremoni
til januar 2019. Dato, tid og sted offentliggøres senere.
Ad. 5) ”Tag Temperaturen på Friluftslivet i Vordingborg Kommune”
v/ Jette Stauner, Vordingborg Kommune.
Jette havde forfald og Paul Debois vikarierede.
Rapporten + en side, der viste ændringerne / tilføjelser i forhold til forslaget til rapport, der blev
præsenteret på miljørådsmødet d. 17. september, blev omdelt.
Miljørådets medlemmer havde haft frem til 12. oktober til at fremsende bemærkninger til
forslaget. Der var kommet et bidrag fra Danmarks Jægerforbund v/ Johnny Andersen i forhold
til antallet af jagtforeninger. I forhold til rapportforslaget var rapporten tilføjet en række
oversigtskort.
Der blev spurgt til begrebet ”Naturrasteplads”, som er navngivet på kortene.
Rapporten tilføjes en forklaring på, hvad der ligger bag navnet.
Naturstyrelsens repræsentant havde lidt han skulle afklare med baglandet og vil vende tilbage
med evt. ønsker /tilføjelser (er sket).
Rapportens sidste detaljer færdiggøres. Rapporten er derfor ikke vedlagt referatet. Tilsendes
senere.
Herefter vil rapporten blive forelagt kommunens Klima og Miljøudvalg.
Ad. 6) Gensidig Orientering – alle
Orientering om den kommende plan for grøn omstilling af kommunen. v/ Else-Marie Langballe
Sørensen, VK.
Else-Marie nævnte bl.a. nedenstående tiltag som del af et arbejdskatalog.
• Flere ladestandere til el-biler ved større institutioner.
• Separering af spildevand
• Lokale regnvandsløsninger. Nævnte som eksempel Antoniehøjen i Præstø.
• Energirenovering af kommunale bygninger.
Og som eksempler på mindre tiltag
• Ophør med brug af (helium) balloner og standere til cigaretskodder.
Se nærmere Klima og Miljøudvalgets drøftelse på mødet d. 6. november 2018.
Link til Klima og Miljøudvalgets referat fra mødet d. 6. november 2018.
http://polweb.vordingborg.dk/open/Udvalget%20for%20Klima%20og%20Miljø%20(Åben)/2018/
06-11-2018/Referat%20(Åben)/06-11-2018%20-%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf
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Flemming Kruse, Danmarks Naturfredningsforening (DN)fortalte, at foreningen vil indbyde til en
debataften d. 10. april 2019 om ”Naturen i Vordingborg Kommune”, hvortil Miljørådet vil blive
indbudt.
Flemming omtalte desuden DN ´s årlige indsamling af affald i naturen. Affaldsindsamlingen
2019 finder sted søndag d. 31. marts 2019. DN-Vordingborg indbyder Miljørådets
organisationer til at deltage i – og bakke op om indsamlingen. Nærmere vil tilgå i løbet af
vinteren.
Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Henrik fortalte, at DOF er ude og
fotodokumenterer Natura2000 områderne, og at DOF gør indsigelse mod statens forslag til
arealreduktion af eksisterende Natura2000 områder. Sagen er indbragt for EU.
Peter Tillisch, Dansk Skovforening mener, at der trækkes arealer ud af områderne, fordi der er
medtaget for meget areal, og Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm nævnte, at der er
medtaget ny statsarealer i statens forslag til ændringer i Natura2000 udpegningerne.
Henrik omtalte desuden Stege og omegns lokalråds tilsagn fra Nordea Fonden på 1. mio. kr. til
et projekt omkring Stege Nor. Hertil udtrykte Henrik bekymring i forhold til beskyttelsen af
Norets naturværdier.
Jesper Øbo Johansen, Dansk Landbrug omtalte i denne forbindelse problemstillinger knyttet til
shelterplads i Fanefjord Skov.
NB! (tilføjelse) Processen med at finde ud af hvad der kan lade sig gøre hvor og dermed
benyttelses / beskyttelsen aspektet, er del af projektet.
Peter Tillisch, Dansk Skovforening omtalte nyt skovprogram fra regeringen. Peter omtalte, at
skove skal spille en større rolle i CO2 lagring og bidrage til den grønne omstilling.
Link til skovprogrammet.
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Danmarks_nationale_skovprogram_201
8.pdf
Peter omtalte desuden en ansøgning til et EU projekt med græsning på Knudshoved Odde. Om
ansøgningen går igennem vil forventeligt vise sig i løbet af foråret 2019.
Hvis projektet gennemføres inviteres Miljørådet til Knudshoved Odde for at besigtige
herlighederne.
Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm omtalte dialog med brugerne i Avnø Brugerråd i forhold
til af skabe mere og bedre natur.
Tommy Clausen, Danmarks Sportsfiskerforbund omtalte sportsfiskernes involvering i de årlige
gydebanketællinger i vandløbene, medvirken i kommunens vandløbsråd (vandløbsregulativer
og helhedsplaner) samt det halvårlige møde mellem lyst/sportsfiskerklubberne og kommunens
administration.
Ad. 7) evt. og næste møder
Mødedatoer 2019:
Ordinære møder (alle mandage fra 17.00 – 19.30): 4. marts, 20. maj, 16. september og 18.
november.
Ekskursioner / besigtigelsesture (begge mandage kl. 15.30 – 19.30): 3. juni og 23. september.
Husk at reservere datoerne i din kalender
Venlig hilsen
Paul Debois
Chefkonsulent
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Bilag:
•

”Udfordringer for grundvand” og Indsatsplaner”
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