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Referat af møde i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 4. marts 2019
Til stede: Else-Marie Langballe Sørensen, Vordingborg Kommune; Peter Tillisch, Dansk
Skovforening; Tommy Clausen, Danmarks Sportsfiskerforbund; Johnny Andersen, Danmarks
Jægerforbund; Ditte Lautrup-Larsen (suppleant), Danmarks Naturfredningsforening; Bjarne
Nielsen, Friluftsrådet; Jan Nielsen, Dansk Kano og Kajakforbund; Torben Hviid, Naturstyrelsen
Storstrøm; Rolf Hoelgaard og Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Desuden Karsten Kolle og Stefan Skov (oplægsholdere), Vordingborg Kommune.
Afbud / fraværende: Eva Sommer-Madsen, Vordingborg Kommune; Jesper Øbo Johansen,
Dansk Landbrug; Martin Vestergaard, Danmarks Naturfredningsforening (suppleant mødte);
Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening; Kristoffer Buck Petersen, Muséet Sydøstdanmark.

Referat:
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra Miljørådets møde d. 19. november 2018. Godkendt.
Ad. 3) Kort opfølgning på uddelingen af kommunens Natur og Miljøpris v/ Else-Marie
Langballe Sørensen, Vordingborg Kommune
Else-Marie lavede en kort resumering af proces og uddeling. Else-Marie hæftede sig ved:
• At selv om der var få indstillinger (3) til prismodtager, så var det ok. Fint med
underudvalg til at udvælge et mindre antal indstillinger, som det anbefales Miljørådet at
vælge blandt.
• At der skal arbejdes noget mere for at få udbredt kendskabet til prisen, og muligheden
for at indstille forslag til hvem der skal være prismodtager.
• At selve arrangementet (prisuddelingen) i indhold og niveau var fint – men at der gerne
måtte have været flere deltagere end de 30 – 40, der deltog.
• At den medfølgende anerkendelse i form af diplom og kunstværk fra lokal kunstner
fungerede fint.
• At vi sætter Miljøprisuddelingen på først kommende Miljørådsmøde efter sommerferien
for at sætte processen i gang.
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Opmærksomhed om Miljøprisen (indstillingsmuligheder og uddelingsarrangementet) omfattede:
• Miljørådsmøde – dagsorden og referat – og ”reklame” i forhold til rådets deltagende
organisationer.
• Kommunens hjemmeside (nyhedsbrevet)
• Pressemeddelelse
• Annoncering i Sydsjællandske.
• Indbydelse sendt til forventede interesserede organisationer og personer, herunder
medlemmerne af kommunalbestyrelsen.
./. Artikel fra Sjællandske om overrækkelse af Natur og Miljøprisen vedlagt.
Ad. 4) Tema: Kommuneplan 2017 – 2021 (29) v/ Karsten Kolle, Vordingborg Kommune
P.g.a. Folketinget / statens proces med ændringer i Planloven og dermed forudsætningerne for
kommuneplanlægningen, er denne med accept fra staten tidsmæssigt ude af kadence. Normalt
skal kommunalbestyrelsen vedtage en kommuneplanstrategi 2 år inde i en valgperiode og en
kommuneplan med udgange af valgperioden. Den plan, der nu er under vedtagelse, skulle
derfor formelt have været vedtaget med udgangen af 2017. Planen bliver politisk behandlet 6 til
27 marts og sendt i høring 29. marts til 24. maj med henblik på (forventelig) vedtagelse til
august. Da vi samtidig skal tilbage til den normale tidsplan, så skal der tillige vedtages en ny
kommuneplanstrategi med udgangen af i år – 2 år inde i valgperioden. Politisk behandling
august/september, herefter i høring og endelig til politisk vedtagelse i november.
Karsten fortalte om processen og koncentrerede sig derefter om de emner i planen, der ligger
inden for de emneområder, som Miljørådet rådgiver om (”Det grønne Danmarkskort”,
”Landbrugs områder”, ”Klimatilpasning” og ”Landskabsanalyse”). Desuden om
udviklingsområder m.m.
./. Karstens oplæg er vedlagt.
Der var spørgsmål til definitionen af større landbrug – i denne sammenhæng = 500
dyreenheder.
Ad. 5) Naturpleje med dyr v/ Stefan Skov, Vordingborg Kommune
Stefans oplæg koncentrerede sig om kommunens brug af dyr i naturplejen på kommunale
arealer. Både egne dyr og andres dyr. Egne dyr bruges primært på arealer, hvor det ikke er
attraktivt for kommercielle dyreholdere, at have deres dyr gående eks. p.g.a. årstid, dyreantal,
tilsyn, transport, fødegrundlag m.v. Vi har køer (ca. 10) og får (ca. 90), og så har vi Sikahjorte
(maks. 18) i anlæg i Vordingborg. De sidstnævnte ikke med naturplejeformål.
Stefan omtalte kun periferisk det store samarbejde, der er om naturpleje med dyr hos private
lodsejere.
Stefan viste eksempler fra forskellige kommunale arealer. Herunder bl.a. fra Store og Lille Holm
i Præstø Fjord, hvor en blanding af slåning, afbrænding og græsning samt rottebekæmpelse
giver gode resultater i forhold til at få fuglelivet tilbage på holmene.
./. Stefans oplæg er vedlagt.
Ad. 6) ”15. Juni Fonden” ´s Naturpris 2018. Naturindsatsen på Rosenfeldt Gods v/ Peter
Tillisch, Rosenfeldt Gods.
Peter fortalte om godsets mangeårige indsats for at beskytte naturværdierne, og om
præmisserne for at noget sådant kan lade sig gøre. Rosenfeldt Gods er en virksomhed og skal
naturligvis have ”enderne til at nå sammen”. Peter fortalte om - og viste eksempler på den
hidtidige indsats og forvaltning af landskabs- og naturværdierne og om visionen for fremtiden.
Link til ”15. Juni Fond”´s prisoverrækkelsen: http://www.15junifonden.dk/Naturpris/Naturpris2018
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Peter mener, at det på sigt vil være formålstjenligt, at man har samlende naturplaner på
ejendomsniveau i stedet for mange forskellige planer knyttet til forskellige lovgivninger og
myndigheder.
./. Peters oplæg vedlagt
Peter omtalte desuden problemstillingen i forhold til erosionen på den yderste del af
Knudshoved, der truer med at havet vil afbryde forbindelsen mellem hovedet og den yderste
bakke.
Ad. 7) Gensidig orientering.
Fuglerapporter
Siden seneste møde d. 19. november 2018 er Miljørådets medlemmer via 2 mails d. 3/12 –
2018 blevet tilsendt de årlige fugletællingsrapporter fra Nyord Enge og Jordbassinerne i Stege.
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.
Indsatsplanen, som der blev orienteret om på forrige Miljørådsmøde 19. november 2018, er nu
på vej gennem det politiske system og forventes sendt i offentlig høring efter
kommunalbestyrelsens møde d. 27. marts. I givet fald vil høringsperioden strække sig fra 29.
marts til 21. juni 2019.
Biogasanlæg ved Køng
Ditte Lautrup-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening (DN) omtalte at DN havde fremsendt
et supplerende høringssvar i forhold til ønske om at kvalificere vidensgrundlaget for
kommunalbestyrelsens beslutning.
Indbydelse til indvielse af ”geddefabrik”
VK åbner første ”geddefabrik” ved et arrangement d. 15. marts. Pressemeddelelse (indbydelse
til at deltage) blev omdelt på mødet og er i øvrigt vedhæftet referatet som bilag.
./. Pressemeddelelse vedlagt.
Affaldsindsamling 2019 - 29.marts.
Ditte Lautrup-Larsen, DN opfordrede til at danne affaldsindsamlingshold. Det hjælper. Se
nærmere på
https://www.affaldsindsamlingen.dk/?gclid=EAIaIQobChMIvJ6xz8Dt4AIVhIKyCh3kQA1wEAAY
ASAAEgKGsPD_BwE
Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund omtalte vejdirektoratets besparelser på
affaldsopsamling ved motorvejen. Mener at kommunen skal protestere her imod.
Vandråd
”Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021 – 2027” fra Miljø- og Fødevareministeriet
angiver, at kommuner og vandråd i forhold til vandområdeplanerne vil få (citat) mulighed for at
give bidrag til indsatsprogrammet for restaurering af de fysiske forhold i vandløbene. Hensigten
er at styrke interesseinddragelsen og det lokale kendskab i vandområdeplanerne (citat slut).
Vandrådene forventes dannet i foråret og arbejdet i vandrådene at foregå i perioden september
2019 til sommeren 2020. VK vender tilbage, når vi ved noget mere præcist om præmisser,
opgaver og tidshorisont.
Miljørådets hjemmeside
Flere har problemer med at finde Miljørådets hjemmeside. Og den kan ikke findes via
kommunen hjemmeside. Her er Miljørådet p.t. en ukendt størrelse.
Her er link til Miljørådets hjemmeside https://vordingborg.dk/miljoeraadet
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Vi arbejder på at få lagt nogle søgeord og en indgang ind på kommunens hjemmeside, så man
ikke skal ”google” ”Miljørådet Vordingborg Kommune” for at finde Miljørådet på kommunens
egen hjemmeside, hvilket kan virke lidt molboagtigt.
Ad. 8) Evt. og næste møde.
Næste møde i Miljørådet er d. 20. maj kl. 17.00 – 19.30
På dagsordenen bl.a.:
• Status for Biosfære Møn
• Vandløbsregulativer og helhedsplaner for vandløbsoplande
• Vandråd – hvis der er nyt herom.
Kommuneplanen – hvis der er nyt herom
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse – hvis der er nyt herom.

Venlig hilsen

Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag:
•
•
•
•
•

Artikel om uddelingen af Natur og Miljøprisen
Oplæg om Kommuneplan 2017 – 21, Karsten Kolle, Vordingborg Kommune
Oplæg om naturpleje med dyr, Stefan Skov, Vordingborg Kommune
Oplæg om Rosenfeldt og 15. Juni Fonden ´s naturpris, Peter Tillisch, Rosenfeldt Gods
Pressemeddelelse om indvielse af ”geddefabrik” 15. marts 2019, Vordingborg
kommune.
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