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Referat af mødet i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 16. september
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; Bo Kayser,
Danmarks Naturfredningsforening; Bjarne Nielsen og Niels-Henrik Holscher, Friluftsrådet; Jan
Nielsen, Dansk Kano og Kajakforbund; Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening; Torben
Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm samt Rolf Hoelgaard og Paul Debois, Vordingborg Kommune.
Desuden deltog: Birgitte Apel Jacobsen, Vordingborg Kommune.
Afbud: Kristoffer Buck Petersen, Museet Sydøstdanmark og Martin Vestergaard, Danmarks
Naturfredningsforening (suppleant mødte i stedet)

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 med navn. Men mange flere
kan have haft tilkendegivelser uden at være nævnt i referatet.
Ad. 1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra mødet d. 20. maj 2019. Godkendt.
Ad. 3) Vordingborg Kommunes Natur og Miljøpris 2019 v/ Else – Marie Langballe
Sørensen, formand for UKM – VK.
Else-Marie orienterede kort om processen. Der udsendes info på kommunens nyhedsbrev (27.
september), der informeres kort via kommunens annoncesider i Sydsjællands Tidende (1.
oktober eller efterfølgende tirsdag), og der sendes mails til Miljørådets medlemmer m.fl. og evt.
info via andre kilder. Der er frist for aflevering af motiverede forslag d. 30. oktober.
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Else-Marie opfordrede medlemmerne af Miljørådet til at sprede budskabet og selv gå i
tænkeboks og foreslå kandidater. Der blev valgt en indstillingsgruppe bestående af Else-Marie
Langballe Sørensen, VK; Bjarne Nielsen, Friluftsrådet og Peter Tillisch, Dansk Skovforening.
Indstillingsgruppen mødes i langebækadministrationsbygningen d. 4. november kl. 17.
Gruppen kommer med indstillinger til Miljørådsmødet d. 18. november 2019, hvor rådet vælger
årets prismodtager.
Ad. 4) Tag Temperaturen på Friluftslivet
v/ Else-Marie Langballe Sørensen formand UKM-VK.
Udvalget for Klima og Miljø har modtaget rapporten med indstilling og tilsluttet sig denne på
mødet d. 13 august 2019 som punkt nummer 7. I dagsordenen til dagens møde var link til UKM
dagsordenen og det medfølgende materiale.
./. Rapporten har i endelig form ikke været sendt til Miljørådets medlemmer og vedlægges
derfor referatet.
Else-Marie nævnte, at p.g.a. den lange tidshorisont rapportens tilblivelse har haft, så er mange
af de ønskede tiltag i proces eller allerede gennemført. Så tilbage er ønsket om flere mindre
”naturbaser” inde i landet i stil med de, der allerede er flere steder ved kysterne. Dette i samspil
med Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.
På spørgsmål fra Peter Tillisch om et velkomstcenter på Farø, så nævnte Else-Marie, at det p.t.
er mere uvist, da nogle af aktørerne ønsker anden løsning, og at de ny faciliteter ved afkørsel
41 har noget af det indhold, der var tiltænkt et evt. center på Farø.
Ad. 5) Status for arbejdet med vådområder, minivådområder og andre vandområdeplan
relaterede projekter v/ Birgitte Apel Jacobsen, Vordingborg Kommune.
Birgitte gennemgik status for VK - vandområdeplan relaterede aktiviteter med fokus på
konkrete projekter bortset fra aktiviteter knyttet til drikkevand og spildevand.
./. Birgittes ”prezi-oplæg” er vedlagt i pdf – udgave.
Blandingen af vandplan projekter (første planperiode) og vandområdeplan projekter (anden
planperiode) med forskellige forudsætninger gør ikke overskueligheden mere enkel.
Hertil kommer at der i forbindelse med begge planperioder har været tværkommunale Vandråd
inde over processen.
Tredje planperiode er under forberedelse. I forbindelse hermed vil der igen skulle dannes
vandråd. Valget spolerede den oprindelige plan for processen, der skulle være startet inden
sommerferien.
(Ny info – der ikke var til rådighed ved mødet). Der er fra Miljø og Fødevareministeriet lagt op til
en etableringsproces af ny vandråd i løbet af efteråret - vi vender tilbage med mere info senere,
når vi ved noget mere.
Der blev spurgt til, og der var en mindre dialog om funktionen af de render, der skal fordele det
kvælstofholdige vand ud over engene ved eks. Bellevue vådområdet.
Desuden blev der spurgt til om forholdet til arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. VK
har i planlægningen af potentielle vådområder udelukket lavbundsarealer med §3
registreringer. Det betyder ikke, at der ikke kan vise sig at forekomme sådanne, når et konkret
projekt er i proces. § 3 arealets værdi vurderes i så fald m.h.p. at gå videre, lave
projektændringer eller opgive projektet.
Minivådområder initiativet ligger i andet regi end kommunen, men vi skal give de nødvendige
tilladelser. Denne indsats hænger sammen med øvrige vandplantiltag. Der er ved at ske mere
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på dette område, og vi (VK) har p.t. modtaget 6 ansøgninger til konkrete minivådområde
projekter.
Ad. 6) Gensidig orientering
Fra Vordingborg Kommune.
 Kort om status for Kommuneplan 2018 og Kommuneplanstrategi 2019.
Else-Marie Langballe Sørensen, VK fortalte, at Kommuneplan 2018 forventes godkendt
på kommunalbestyrelsesmødet til oktober. Har været gennem første behandling på
Kommunalbestyrelsens møde i august. Else-Marie omtalte problemstillingerne om
vindmølleplanlægningen, hvilket har medført en supplerende 14 dages høring af
kommuneplanen. Desuden interesse for byggeri ved Stege og for ”Grønt
Danmarkskort”. Se dagsorden og beslutning på kommunens hjemmeside. Link hertil
https://vordingborg.dk/politik/vision-og-politikker/kommuneplan
Da den nuværende kommuneplan er forsinket i forhold til normale kadence, så er
processen med Kommuneplanstrategi 2019 påbegyndt ved kommunalbestyrelsens
møde d.18. september 2019. Her er grøn energi på emnelisten lige FN´s 17
verdensmål.
Link til mødet: Samme som ovenfor.
Kommuneplanstrategien er i høring 23. september – 18. november Link til høringen:
https://vordingborg.dk/kommunen/hoeringer-og-annonceringer
På næste møde i Miljørådet vil vi have en orientering om kommuneplan 2018 – 30 med
fokus på de emneområder, som Miljørådet beskæftiger sig med, og en om orientering
om forslaget til kommuneplanstrategi 2019.


Aktuelt fra Fishing Zealand. v/ Paul Debois, VK. Den årlige konference i Fishing
Zealand foregår i år d. 11. november på Kragerup Gods i Kalundborg Kommune. Sidste
år i Næstved var der oplæg fra daværende ”fiskeriminister” Eva Kjær-Hansen, og i år
har den ny ”fiskeriminister” Mogens Jensen sagt ja til at medvirke. Husk I alle er
velkomne hvis I har tid, lyst og/eller interesse heri – kræver dog tilmelding. Herom
senere og på FZ-hjemmesiden www.fishingzealand.dk. Her kan I også læse om ”Catch
and Clean”, der foregår d. 5. oktober i alle medlemskommunerne. Affaldsindsamling om
formiddagen og fiskeri om eftermiddagen.
./. Forvarsel til FZ – konferencen 2019 vedlagt referatet.



Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse v/ Else-Marie Langballe Sørensen, VK. Emnet
På kommunalbestyrelsens møde d. 18. september som pkt. 12.
Link hertil: Samme som til punktet om kommuneplanen (ovenfor).
Især dialog om ved hvilke værdier, der bør iværksættes tiltag for proaktivt at beskytte
grundvandet (drikkevandet) i forhold til pesticider og nitrat. Nitratgrænseværdien for
drikkevand er 50 mg/l, og man endte med at blive enige om proaktive handlinger, hvis
målinger viser en aktuel værdi på 37,5 mg/l.



Affaldssortering i Kommunen v/ Else-Marie Langballe-Sørensen og Rolf Hoelgaard, VK:
Der blev informeret om, VK som institution begynder på affaldssortering. Så først er der
startet affaldssortering hos borgerne, og nu følger kommunen som institution trop.
Der kan læses mere herom i referatet fra mødet i Udvalget for Klima om Miljø d. 13/8
pkt. 10. link hertil:
http://polweb.vordingborg.dk/open/Udvalget%20for%20Klima%20og%20Miljø%20(Åben
)/2019/13-08-2019/Referat%20(Åben)/13-08-2019%20%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf
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Der udspandt sig på forespørgsel af Jesper Øbo Johansen, Dansk Landbrug en snak
om Camønoen – antal brugere – og antallet (for få) af toiletter i forhold hertil.
Camønoen er blevet en succes og spørgsmålet er om antallet af faciliteter er doseret i
forhold hertil. Det blev tilkendegivet, at man både på politisk og administrativt niveau er
opmærksomme herpå og ser på mulige løsninger / finansiering.
Friluftsrådet v/ Bjarne Nielsen og Niels-Henrik Holscher
Bjarne nævnede, at det er en god ide, at holde øje med Friluftsrådets forskellige tilskudspuljer.
Link til Friluftsrådets hjemmeside: https://www.friluftsraadet.dk/
Her kan også ses de mange
tiltag som Friluftsrådet har taget initiativ til i forhold til unge og lokalt om Friluftsrådet Storstrøms
aktiviteter.
Til naturens dag havde der været 69.000 deltagere.
Som særlig aktivitet blev omtalt Møn spejdernes økseløb 2019.
Havnens dag arrangementet d. 25. maj i Stavreby Havn havde 150 deltagere.
Danmarks Jægerforbund v/ Johnny Andersen
Omtalte forslag til ændringer i kravene til jagttegn. Kravene til jagttegnprøvens forberedelse er
2 * 45 min. teori og 2 * 45 min. praktik. ”Mesterlæren” er i mange tilfælde væk, og de ny jægere
er derfor for uerfarne.
Johnny har taget initiativ til, at der skal ske en forlængelse af forberedelsestiden til jagtprøven.
Der nedsættes i DJ-regi et udvalg til at se på forslaget.
Johnny oplyste at gennemsnitsalderen for ny jægere er 39 år.
Nævnte statens nedprioritering af affaldsindsamling langs statsvejene, så der i praksis kun er
affaldsindsamling på P-pladserne. Mener at det blot betyder, at det nu er andre, der indsamler
affaldet frivilligt, når det blæser væk fra statsvejenes arealer. Opfordrede kommunen til at tage
emnet op med staten.
Naturstyrelsen Storstrøm v/ Torben Hviid
Omtalte udlægning af ca. 13.000 ha skov til biodiversitetsformål. Link til Naturstyrelsens
hjemmeside om emnet: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/.
Indbød kommunen til samarbejde om ny skov bl.a. på kommunalt areal ved Ørslev. Opfølgning
på ”plant et træ” indsamlingen.
Else-Marie Langballe Sørensen gav tilsagn til et møde med NST-Storstrøm.
Dansk Skovforening v/ Peter Tillisch
Bær og svampesæsonen giver anledning til, at mange skovgæster ikke kan finde ud af, at
holde sig til stierne, hvilket er forstyrrende for dyrelivet.
Danmarks Naturfredningsforening v/ Bo Kayser
Omtalte ønske om mere og bedre natur.
DN har set på 10 lokaliteter.
DN arbejder med fredningsforslag til Kirkeskoven i Vordingborg.
Møde med kommunen om ovenstående emner.
Dansk Ornitologisk Forening v/ Henrik Dahl.
Tilfredshed med at Koster Vig møllerne er taget ud af kommuneplanforslaget. Denne udtalelse
på vegne af Østmøn Naturforening.
Omtalte at mange solsorte og andre småfugle (grønirisk – gul plet virus) bliver ramt af vira og
dør. Vira kan evt. kan smitte mennesker.
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Henrik opfordrede til at man skolder foderpladser.
Mere positivt, at Vandrefalkene har haft 4 succesfulde par i kommunen. Tranerne tillige i
fremgang.
Dansk Kano - og Kajakforbund v/ Jan Nielsen
Omtalte arrangementet ”aktiv havn” i Stege Havn med mange deltagere på vandet. Bl.a.
polokajakker.
Aktivt Havn er et initiativ fra Vordingborg Idrætsråd, hvor foreningerne kan fremvise deres
sportsaktiviteter.
Ad. 7) Næste møde og evt.
Næste møde d. 18. november vil bl.a. indeholde orientering om Kommuneplan 2018 – 30 og
Kommuneplanstrategi 2019 samt valg af prismodtager i Vordingborg Kommunes Natur og
Miljøpris.
Som nævnt i dagsordenen, så aflystes Miljørådets ekskursion planlagt til d. 23. september,
p.g.a. der på samme tidspunkt var arrangeret borgermøde om kommunes budget 2020 – 2023.
Peter Tillisch, Rosenfeldt Gods omtalte EU life-projekt på Rosenfeldt, som nu har fået tilsagn.
Et EU finansieret projekt med statslig medfinansiering og Vordingborg Kommune som
projektgennemførende. Projektet har bl.a. fokus på klokkefrøen.
111 ha ændres til natur på arealer fra Knudsskov og frem til draget. Knudshoved (fra draget til
spidsen) blev fredet i 1956.
Projekt til 24 mio. kr.
Peter roste samarbejde og proces.
Peter har tilbudt besigtigelsestur for Miljørådet til de aktuelle arealer. Måske forårsekskursionen
hvis det giver god mening på dette tidspunkt.
Venlig hilsen

Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag:




Rapporten: ”Tag temperaturen på friluftslivet i Vordingborg Kommune”.
Oplæg om vandområdeprojekter.
Forvarsel til årets Fishing Zealand konference.

5

