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Referat fra møde i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 20. maj 2019
Til stede: 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; Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm; Rolf Hoelgaard og
Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Desuden Annette Tenberg og Martin Bruun, Vordingborg Kommune (oplægsholdere).
Afbud / fraværende: Kristoffer Buck Petersen, Museet Sydøstdanmark og Henrik Dahl, Dansk
Ornitologisk Forening.

Referat:
Der er ikke tale om ordrette citater fra enkeltpersoner, men et resume af diskussioner og
konklusioner. Initiativtagere til forslag eller debat kan være nævnt. Men mange flere har haft
tilkendegivelser uden at være nævnt i referatet.
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden. Under ”gensidig orientering” tilføjelse til dagsordenen af
”Plan for udbinding og indbinding af får på Storeholm og Lilleholm”.
Dagsorden godkendt.
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra mødet d. 4. marts 2019. Godkendt.
Ad. 3) Status for Biosfære Møn oplæg v/ Annette Tenberg, Vordingborg Kommune.
Miljørådet er dialogorgan for Biosfære Møn i forhold til interesseorganisationerne. Der sker
derfor en regelmæssig opdatering af Miljørådet om udviklingen af Biosfære Møn
Biosfære Møn er gået fra ansøgning / opstartsfase til ”drift”. Annette gennemgik den politisk
aftalte organisering af arbejdet (governance struktur) herunder rollefordeling og
implementeringen af handleplanen.
./. Annettes oplæg er vedlagt referatet som bilag.
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Annette omdelte desuden 4 ”foldere”.
- ”Red bierne lokalt” udarbejdet af entusiastiske skoleelever (Biosfære Møn / Vordingborg
Kommune)
- ”Vilde bier” om de vilde bier på Møn og bi vandresti på Nyord. Da, Ty, Eng. (Friluftsrådet
og Biosfære Møn / Vordingborg Kommune.
- Bier, Bihoteller, Bestøvning – Foreningen Historiske Planter. Især om initiativer i
Middelalderhaven i Stege (Friluftsrådet og Biosfære Møn / Vordingborg Kommune).
- Folder med info og poser til lystfiskere til opsamling af skrald (Fishing Zealand og
Biosfære Møn / Vordingborg kommune).
Jesper Øbo Johansen, Dansk Landbrug mente, at der kan laves – laves aftaler om flere bi
striber, hvis det rigtige materiel og indsats er til stede. De færreste lodsejere har såmaskiner af
det rette størrelse / bredde og fornødne tid, hvorfor de ikke får det gjort, selvom de er positive
overfor tiltaget. Mange bidrag fra forsamlingen, herunder forslag om tilmeldeordninger, køb af
såmaskine, køb af ”entreprenør” o.m.a. Formandskabet tilkendegav, at emnet tages op i
biosfære følgegruppen for at se på mulighederne for en forstærket indsats.
Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund foreslog, at de kommunale landbrugsarealer blev
forsynede med bi / vildtstriber. JA tilkendegav, at jægerforbundet har ekspertise i forhold til
anlæggelse heraf og plantevalg.
Ad. 4) Status for arbejdet med vandløbsregulativer og helhedsplaner for
vandløbsoplande. Oplæg v/ Martin Bruun, Vordingborg Kommune.
Martin gennemgik status for revisionsarbejdet. Herunder indholdet af det politisk vedtagne
”Fælles bestemmelser til nye regulativer for vandløb 2019”, som er blevet til i dialog med
vandløbsrådet (VK-dialogforum for arbejdet med regulativer – men også i forhold til
Vandrådsprocesserne).
Martin brugt en del tid på at illustrere den fysiske vandløbsforvaltning og forklare de 2
regulativtyper (Q/h (vandføring/vandspejlshøjde) og geometrisk skikkelse), som må benyttes herunder omtale af fordele og ulemper. Hvilke kommunevandløb, der tænkes omfattet af de to
regulativtyper, blev vist. Til sidst viste Martin den tidsplan, der arbejdes efter. Går alt som det
skal, så kan revisionen være gennemført i 2020.
./. Martins oplæg er vedlagt referatet som bilag.
Der var spørgsmål og debat om de to regulativtyper, og om A/h (Arealkote) regulativerne, som
mange vandløb p.t. er omfattet af, men ikke længere må benyttes.
Peter Tillisch, Dansk Skovforening mente, at det, at der har været en del besigtigelser og
positiv dialog i vandløbsrådsarbejdet, har givet en god proces i VK.
Ad. 5) Statslig biodiversitetsskov på Møn oplæg v/ Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm.
Torben omtalte baggrunden for udlæg af biodiversitetsskov, herunder at 75 % af rødlistede
danske arter er knyttet til skov. Aftalen om ”Naturpakken” indebærer, at der udlægges 22.800
ha biodiversitetsskov af statens skovarealer, heraf er de 13.800 ”ny” biodiversitetsskov. Da der
på det sydlige Sjælland og sydhavsøerne kun er små arealer med statsskov, så er de arealer,
der udlægges her tilsvarende begrænsede. I VK Ulvshale Skov og Klinteskoven – begge på
Møn. Biodiversitetsskov er ikke det samme som urørt skov. D.v.s., at der kan foregå aktiviteter,
der er fremmende på biodiversiteten, herunder hugst i en periode, bekæmpelse af invasive
arter o.l.
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(Referentens tilføjelse): Detaljerne heri og anden info kan ses i rapport om retningslinjer herfor
på Naturstyrelsens hjemmeside. Link hertil
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/
./. Torbens oplæg er vedlagt referatet som bilag.
Der var synspunkter på urørt skov og CO2 lagring i forhold til produktionsskov. Hvordan er
balancen? Og at urørt skov betyder tilsvarende mindre areal med produktionsskov.
Synspunkt: biodiversitetsskov bør udlægges på statens arealer. Der blev spurgt til omfanget af
insekttællinger. Omfanget er beskedent!
Ad. 6) Status for implementering af Affaldsplanen v/ Else-Marie Langballe Sørensen, VK.
Først omtale af den uheldige håndtering af sorteret affald, som er blevet praktiseret af nogle af
skraldemændene. Alt blev blandet sammen. Krisen overstået og der sorteres igen af
husstandene.
Implementeringen af Affaldsplanen kom rigtigt godt fra start, hvorfor det ovenstående kom som
en overraskelse.
Kommunale institutioner tænkes også igangsat med affaldssortering. Målet er 50% genbrug og
vi er nu på 52% genbrug.
Der var en snak om håndtering / sortering af affaldet på rastepladserne. Der skal gøres en
indsats mod individer, der smider affald på rastepladserne.
Ad. 7) Kort om budget 2020 – 2023 v/ Else-Marie Langballe Sørensen, VK
Materiale om budget 2020 – 2023 i høring til 24. maj. Links til høringsmaterialet og
høringssvarmailadresse var udsendt med mødedagsordenen.
Der kan komme til at mangle i størrelsesordenen 80 mio. kr. i budgettet. Dette kan føre til
mulige besparelser i størrelsesordenen 50 mio. kr. Størrelsesordenen vil bl.a. afhænge af, om
der kan findes ny indtægter og om størrelsen af det statslige bloktilskud, hvilket først afklares
senere på året via forhandlingerne mellem staten og KL.
Budget / sparekatalog skal efter høringsfasen i politisk proces.
Der kommer et borgermøde om budget d. 22. august kl. 19. – 21. Sted / lokalitet udmeldes
senere. Kommunalbestyrelsen har planlagt budgetseminar til d. 30. august 2019, hvori de
forskellige input indgår i baggrundsmaterialet.
Else-Marie tilkendegav, at Fishing Zealand er taget af besparelseskataloget.
Flere miljørådsmedlemmer tilkendegav, at de fandt besparelsesforslaget omfattende Miljørådet
uheldigt, da der her er fokus på dialog og samarbejde, deling af info fra lokalt og centralt hold,
og at det vil medføre et demokratisk underskud.
Ad. 8) Gensidig orientering.
Der var på mødetidspunktet ingen ny informationer om de Vandråd, der af staten er udmeldt til
gendannelse før sommerferien. Vandrådene er tiltænkt en rolle i forbindelse
vandområdeplanprocessen startende efter sommerferien.
Heller intet nyt i forhold til kommuneplan og indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse.
Else-Marie Langballe Sørensen, VK omtalte de to indvielser af ”geddefabrikken” ved
Hulebækken og naturgenopretningsprojektet ved Gl. Oremandsgård. Begge indvielser havde i
størrelsesordenen 100 deltagere og megen omtale.
Desuden omtaltes borgermødet d. 28. maj kl. 19 -21 i kantinen på rådhuset i Vordingborg om
store solcelleanlæg.
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Martin Vestergaard, Danmarks Naturfredningsforening omtalte møder med kommunen
(politikere og embedsmænd) om naturgenopretningsprojekter og glædede sig over, at
kommunen havde fat i de fleste projekter, der blev foreslået.
Martin /DN havde et ønske om at Kirkeskoven i Vordingborg (kommunalt ejet skov) bliver
fredet. Kommer med fredningsforslag og håber på positivt udkomme.
Eva Sommer - Madsen, VK omtalte problemstillingen med råger, støj og Kirkeskoven.
Johnny Andersen, Danmarks Jægerforbund gav i den forbindelse udtryk for, at det er vigtigt at
skelne mellem jagt og regulering. Rågerne reguleres.
(Ref. bem.: Rågerne i bl.a. Kirkeskoven reguleres af jægere efter aftale med VK – kræver
tilladelse fra Naturstyrelsen).
Bjarne Nielsen, Friluftsrådet fortalte, at Præstø Fjord Bøgestrømmen Amatørfiskerforening på
havnens dag d. 25. maj kl. 10 – 15 inviterer til et arrangement i Stavreby Havn.
På baggrund af forespørgsel på forrige Miljørådsmøde fra Johnny Andersen, Danmarks
Jægerforbund om hvorvidt, der er et beredskab i forhold til højvande og fårene på Store og
Lilleholm i Præstø Fjord, blev beredskabsplanen ”Udbinding og indbinding af får på Storeholm
og Lilleholm” omdelt.
./. Planen vedlagt referatet som bilag.
Der blev spurgt til efterbehandlingen af grusgravsareal ved Bårse. Er det efterbehandling til
landbrugsjord? Dette er ikke planen – det udlægges til sø.
Ad. 9) Evt. og næste møde.
Friluftsrådet får ny suppleant. Aage Carlsen afløses af Niels-Henrik Holscher. Tak til Aage for
den mangeårige indsats og velkommen til Niels-Henrik.
Ekskursionen d. 3. juni kl. 15.30 – 19.30 går til Stege, Ulvshale, Nyord. Program udsendt - husk
tilmelding!
Næste ordinære møde i Miljørådet er d. 16. september 2019.
Her vil vi bl.a. starte processen hen mod kommunens natur og miljøpris for 2019.
Opfølgning på kommuneplanproces og Vandrådsarbejdet i det omfang der er nyt herom.

Venlig hilsen

Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag
•
•
•
•

Oplæg Biosfære Møn (Annette Tenberg)
Oplæg om vandløbsregulativer og helhedsplaner for vandløbsoplande (Martin Bruun)
Oplæg om biodiversitetsskov på Møn (Torben Hviid)
(Vordingborg Kommune) Plan for udbinding og indbinding af får på Storeholm og
Lilleholm
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