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Referat fra mødet i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 17. september
2018.
Deltagere: Else-Marie Langballe Sørensen og Eva Sommer-Madsen, Vordingborg Kommune;
Peter Tillisch, Dansk Skovforening; Tommy Clausen, Danmarks Sportsfiskerforbund; Johnny
Andersen, Danmarks Jægerforbund; Flemming Kruse (suppleant), Danmarks
Naturfredningsforening; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet; Jan Nielsen, Dansk Kano og
Kajakforbund; Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening; Naturstyrelsen Storstrøm samt Rolf
Hoelgaard og Paul Debois, Vordingborg kommune.
Desuden deltog Jette Stauner og Carsten Horup, Vordingborg Kommune.
Fraværende: Jesper Øbo Johansen, Dansk Landbrug og Kristoffer Buck Petersen, Muséerne
Sydøstdanmark.

Referat:
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden.
I forhold til den udsendte dagsorden blev pkt. 3 (grundvand 2) ”Udfordringer for grundvand” og
”Indsatsplaner” udsat til næste møde (19. november), da indsatsplanerne mod forventning ikke
var klar til mødet.
Der blev i stedet en orientering om budgetaftalen for 2019.
I forhold til dagsordenen tilkendegav Peter Tillisch, at han ønskede medsendt materialer fra
tidligere mødereferater, når der henvises hertil i den aktuelle dagsorden.
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra mødet d. 7. maj 2018. Godkendt.
Ad. 3) (nyt pkt. 3) Orientering om budgetaftalen for 2019 v/ Else-Marie Langballe
Sørensen, Vordingborg Kommune.
Else - Marie gjorde opmærksom på at aftalen er lavet inden høringsperiodens slutning, og der
derfor tages forbehold i forhold til evt. høringssvar. Der kan derfor ske ændringer, når den
aftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
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Else-Marie omtalte pulje med overskriften ”kystlinjeudvikling, havne, natur, biosfære og
friluftspulje” til fælles projekter på tværs af udvalgenes ressortområder. Desuden blev omtalt
udvidelser på driftsområdet efter år med besparelser. Generelt ikke besparelser i 2019, da de
er taget de foregående år.
Budgetaftalen med bilag kan ses på kommunens hjemmeside.
Ad. 4) Vordingborg Kommunes Miljøpris.
V/ Else-Marie Langballe Sørensen og Rolf Hoelgaard, VK.
Der henvises til pkt. 6 i referatet fra Miljørådsmødet d. 7. maj 2018.
Else-Marie nævnte at modtageren af Miljøprisen skal opfylde en række kriterier:
Natur- og Miljøprisen kan uddeles til en eller flere, som har gjort noget særligt til gavn for
naturen, miljø eller klimaet i Vordingborg Kommune.
Projekter eller initiativer, der kan komme i betragtning, skal opfylde flest mulige af følgende
kriterier:
• Løse specifikke natur-, miljø- eller klimaudfordringer med succes
• Øge miljøbevidstheden og miljøhensynet blandt en større gruppe personer
• Inddrage flere forskellige interessenter eller borgergrupper eller skabe netværk
• Have nyhedsværdi og mulighed for at kunne spredes til andre
• Have et bæredygtighedselement på tværs af natur, miljø, klima, økonomi, sundhed,
kultur og sociale faktorer.
Prismodtagere skal udføre deres virke i kommunen, være ansat i en virksomhed eller
engageret i en forening eller en institution, der har adresse og udfører aktiviteter i Vordingborg
Kommune.
Alle, der bor, arbejder eller er foreningsaktive i Vordingborg Kommune kan indstille andre eller
sit eget initiativ til Vordingborg Kommunes Natur- og Miljøpris.
Der vil blive indkaldt forslag via kommunens hjemmeside o.l.
Miljørådet nedsatte en gruppe bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Peter Tillisch,
Dansk Skovforening og en repræsentant fra DN (navn følger) til at se på indkomne forslag og
fortage en indstilling af hvilke (ca. 3) forslag, som det anbefales Miljørådet at vælge blandt.
Miljørådet vil få en oversigt over alle forslag. På mødet d. 19. november vælger Miljørådet så
modtageren af Miljøprisen 2018. Uddelingen vil foregå ved et mindre arrangement januar 2019.
Administrationen aftaler datoer for bedømmelse med indstillingsudvalget.
Ad. 5) Ny revideret Natur og Miljøpolitik
v/ Else-Marie Langballe Sørensen og Rolf Hoelgaard.
Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 23. august godkendt en revideret Natur og Miljøpolitik.
Else-Marie orienterede om den vedtagen Natur og Miljøpolitik og fortalte, at politikken tager
udgangspunkt i FN ´s verdensmål. 7 mål er medtaget i politikformuleringen.
Der blev omdelt en kopi af politikken, med de ændringer (med rødt) som høringssvarene har
givet anledning til. En tilrettet udgave er vedlagt referatet.
Der var indkommet to høringssvar. Fra Dansk Skovforening og Danmarks
Naturfredningsforening.
Peter Tillisch, Dansk Skovforening spurgte til betydning / konsekvenser – praktiske og
økonomiske - af formuleringerne i mål 6 om udfasning af brugen af pesticider på kommunale
arealer.
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Else-Marie nævnte bl.a., indkøb af 2 maskiner, der dræber uønsket vegetation ved brug af
varmt vand / damp.
Peter kommenterede i forhold til mål 13 (Klimaindsats) en problemstilling om afslag til opstilling
af vindmøller i kommunens vestlige del. Nu forslag om etablering af biogasanlæg i samme
område. Hvis nej fra kommunen – hvad så? Er der vilje til at gennemfører tiltag for at opnå
mål?
Eva Sommer-Madsen, VK omtalte protester mod et solcelle anlæg i et udlagt industriområde.
Flemming Kruse, Danmarks Naturfredningsforening nævnte foreningens ønske om et
arealmæssigt stort naturprojekt i kommunen.
I forhold til inddragelse, så erklærede Flemming, at DN gerne vil inddrages i de videre forløb i
forhold til implementeringen af N og M politikken,
Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening mente, at der er behov for en reduktion af det
dyrkede areal, hvis klima og naturmålene skal nås.
Bjarne Nielsen, Friluftsrådet angav ønske om mere fokus på havet.
Ad. 6) Tag temperaturen på friluftslivet v/ Jette Stauner, Vordingborg Kommune.
Jette omdelte et udkast til Miljørådets/arbejdsgruppens rapportering.
Jette lavede en kort gennemgang af rapportudkastets indhold og arbejdsgruppen ´s
(repræsentanterne fra Dansk Skovforening, Friluftsrådet og Dansk kano og kajakforbund)
visioner og anbefalinger. Der er tale om opsamling på mange møder over en lang periode.
Miljørådets medlemmer har frem til 12. oktober til at kommenterer udkastet. Evt. kommentarer
kan sendes til Jette Stauner jsta@vordingborg.dk eller Paul Debois. Arbejdsgruppen mødes
(evt. via mail) inden den endelige rapport forelægges Miljørådet til godkendelse.
Peter Tillisch anmodede om få og fremadrettede kommentarer fra Miljørådets medlemmer
Ad. 7) Naturrådets rådgivning i forhold til et Grønt Danmarkskort.
v/Carsten Horup, Vordingborg Kommune.
Der henvises til dagsordensteksten.
Naturrådets arbejde har omfattet Stevns, Ringsted, Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner.
Faxe Kommune har været sekretariat for Naturrådet. Carsten var VK ´s repræsentant ved
møderne. Arbejdet blev afsluttet 15. juni.
Carsten gennemgik Naturrådets rådgivning og anbefalinger til kommunerne – se vedhæftede
oplæg.
Grønne Danmarkskort skal implementeres af de enkelte kommuner som del af
kommuneplanerne. De 5 kommuner er på forskellige stadier i forhold til
kommuneplanlægningen.
Hvad så nu?
De respektive politiske udvalg i kommunerne orienteres om Naturrådets resultat.
Staten orienteres om resultatet.
KL samler alle anbefalinger fra Naturrådene
Anbefalingerne overdrages til kommuneplanlæggende medarbejdere i kommunerne og
inddrages i forbindelse med kommende/igangværende planlægning.
Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm, hæftede sig ved at offentlige skove indgår i
anbefalingerne.
Flemming Kruse, Danmarks Naturfredningsforening, der har været medlem af Naturrådet,
nævnte at ”kan” er brugt flittigt, da det var det, det var muligt at opnå enighed om.
Flemming nævnte, at formålet er at skabe mere og mere sammenhængende natur.
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Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening, der har været medlem af Naturrådet, mente at der
har været et manglende landspolitisk forarbejde i forhold til formål med Naturrådenes arbejde.
./. Carstens PP-oplæg er vedhæftet referatet.
./. Fælles anbefalinger fra lokalt naturråd 17.
./. Desuden vedlægges ”Yderligere input fra Naturrådet”
Ad. 8) Kommuneplan / Grønt Danmarkskort v/Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Grønt Danmarkskort skal binde naturen sammen i den enkelte kommune og på tværs af
kommunerne. I VK har der i de foregående 2 år ud fra naturdata været arbejdet på en revision
af de udpegninger, der jfr. den statslige udmelding til kommuneplanlægningen skal medtages i
Grønt Danmarkskort. Flere af de nuværende udpegninger baserer sig på fredningsplanlægning
og analyser fra 70´erne. Miljørådet har tidligere på mødet d. 14. november 2016 været
præsenteret for forarbejder til revisionen.
Der blev præsenteret et udkast til ”Grønt Danmarkskort” for Vordingborg Kommune, som
senere med mindre ændringer vil indgå i det kommuneplanmateriale, der vil blive forelagt til
politisk behandling.
Revisionsudkastet indebære en ”oprydning” i antallet af udpegningstemaer (færre) og en
revision baseret på data.
Ad. 9) Gensidig orientering.
Rolf Hoelgaard, Vordingborg Kommune omdelte notatet ”Renholdelse – igangværende og
efterspurgte aktiviteter.
./. Notatet vedlægges referatet som bilag.
Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm
Naturstyrelsen har fået en budgetreduktion på 50 mio. kr., hvilket medfører at antallet af (især)
skovarbejdere reduceres fra ca. 260 – ca. 100. Lokalt i Naturstyrelsen Storstrøm sker der en
reduktion med en fra 7 – 6 skovarbejdere / skovløbere.
Der vil på landsplan blive udlagt 13800 km2 urørt skov, heraf 164 ha i Klinteskoven. Link til
Naturstyrelsens hjemmeside.
https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2018/september/danmark-faar-dobbelt-saa-meget-vild-skov/
Torben meddelte at Jørgen Sandby Nielsen afløses af H.C. Gravesen som suppleant.
Flemming Kruse, Danmarks Naturfredningsforening.
Rejste spørgsmål i forhold til hvad DN opfatter som unødig fældning gamle træer og unødig og
uheldig slåning af arealer med blomstrende vegetation. Som eksempel blev nævnt områder
ved Vintersbølle Strand.
Han understregede, at det ikke handlede om slåning af arealer, der skal slås af
trafiksikkerhedsmæssige årsager, fremkommelighed eller med særlig funktion – eks.
boldbaner.
Flemming spurgte til hvordan kommunen kan påvirkes til praksisændring på de kommunale
arealer?
Else-Marie Langballe Sørensen svarede, at der måske er behov for en analyse af, hvilke
arealer der kan holdes vilde.
Eva Sommer-Madsen lagde vægt på, at der er pæne indgange til byerne og ønsker en
konkretisering af, hvilke arealer der er tale om.
Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund (DJF) fortalte, at DJF har startet et samspil med
våbenindustrien om, hvordan man kan løse problemet med haglskåle, der uhensigtsmæssigt
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efterlades i naturen (kan ikke opsamles). Haglskålene er en konsekvens at blyhagl er erstattet
med stålhagl (DK var første land der afskaffede blyhagl).
Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) fortalte, at DOF er i overvejelser om, hvordan
de bruger tiden bedst – herunder medlemskaber af diverse råd.
Der vil fremover blive satset på lokale samarbejder – satser på at gøre en forskel.
Bjarne Nielsen, Friluftsrådet om der d. 7. august på landsplan blev udsat 130.000 ål heraf
15.000 lokalt.
Jan Nielsen, Dansk Kano – og Kajakforbund fortalte, at der nu gendannes havnebestyrelser,
hvor DKKF også vil indgå.
Ad. 10) Miljørådsturen d. 24. september til Stege og omegn.
Turprogram blev omdelt – og efterfølgende udsendt på mail. Der blev orienteret om turen og
tilmelding fra mødedeltagerne fandt sted.
Ad. 11) Evt. og næste møde.
Der var snigpremiere på Fishing Zealand/CATCH – filmen om brakvandsgedderne, og om
hvorfor og hvordan der etableres en geddefabrik (varighed 10. min.).
Næste ordinære møde er d. 19. november 2018. På dagsordenen vil bl.a. være Vordingborg
Kommunes Miljøpris, Tag Temperaturen på Friluftslivet og det udsatte grundvandstema.
Venlig hilsen

Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag:
•
•
•
•
•

Natur og Miljøpolitikken som vedtaget af Kommunalbestyrelsen 23. august 2018.
Naturrådets rådgivning i forhold til et Grønt Danmarkskort.
Fælles anbefalinger fra lokalt naturråd 17.
”Yderligere input fra Naturrådet.
”Renholdelse – igangværende og efterspurgte aktiviteter.
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