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Referat fra mødet i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 18.
november 2019
Til stede: Else-Marie Langballe Sørensen, Vordingborg Kommune (VK); Jesper Øbo Johansen,
Dansk Landbrug; Tommy Clausen, Danmarks Sportsfiskerforbund; Johnny Andersen,
Danmarks Jægerforbund; Martin Vestergaard, Danmarks Naturfredningsforening; 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: Karsten Kolle, Vordingborg Kommune
Afbud / fraværende: Bo Manderup, Vordingborg Kommune; Peter Tillisch, Dansk Skovforening;
Kristoffer B. Petersen, Museet Sydøstdanmark samt Bjarne Nielsen, Friluftsrådet.

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
P.g.a. Peter Tillisch ´s sygdom og afbud udgik pkt. 4 af dagsordenen og udsættes til senere
møde.
Ad. 2) Godkendelse af referatet fra mødet 16. september 2019. Godkendt med
nedenstående ændringer / tilføjelser.
Ændring til ad. 6) Gensidig orientering - Danmarks Jægerforbund v/ Johnny Andersen
De to første linjer. ”Omtalte forslag til ændringer i kravene til jagttegn. Kravene til
jagttegnprøvens forberedelse er 2 * 45 min. teori og 2 * 45 min. praktik.
Ændres til ”Den minimalt krævede længde til forberedelsen af jagtprøven er for den praktiske
del 2 dage med minimum 5 lektioner a 45 min. pr. dag. Tilsvarende for den teoretiske del”.
De fire sidste linjer.
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
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affaldet frivilligt, når det blæser væk fra statsvejenes arealer. Opfordrede kommunen til at tage
emnet op med staten.
Linjerne med kursiv ændres til: Mener at der er meget affald der aldrig opsamles trods
prisværdig indsats fra frivillige. Blæsten bringer affaldet langt væk fra de områder, hvor man
opsamler.
Ad. 3 Kommuneplan 2018 – 30 og forslag til Kommuneplanstrategi 2019 v/ Karsten Kolle,
Vordingborg Kommune.
Karsten holdt forud for høringsperioden et oplæg for Miljørådet om Kommuneplan 2018 d. 4.
marts 2019. Der henvises mødereferat og bilag fra dette møde.
Mødedagsordenen til dette møde har link til kommuneplan og kommuneplanstrategi.
./. Karstens oplæg er vedlagt referatet som bilag. Heri tillige link til plan og strategi.
Kommuneplan 2018
Kommuneplan 2018 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 30. oktober.
Karstens oplæg koncentrerede sig især om de emneområder, der ligger inden for Miljørådets
interesseområder. Karsten gennemgik ”Grønt Danmarkskort”, ”vindmøller”, råstoffer og
klimatilpasning.
M.h.t. Grønt Danmarkskort især diskussion af betydningen af udpegningerne på forsvarets
arealer på Kulsbjerg, bl.a. hvis der ved salg kom andre ejerforhold / interesser.
Dette ændrer ikke på præmisserne i sektorlovgivningen og arealudlæg i kommuneplanen.
Der blev spurgt til, om husstandsmøllerne er medtaget på det viste kort. Det er de.
DN tilkendegav, at de finder det uheldigt med muligheden for ”energianlæg” på arealer, der er
angivet som oversvømmelsestruede og potentielle i forhold til naturgenopretning og
klimasikringsprojekter. Lavbundsarealer ved Køng blev nævnt som eksempel.
Ca. 11 % af kommunens areal er lavbund eller kunstigt afvandede arealer.
Der blev peget på, at kun 2% af kommunens areal er udpeget som skovrejsningsarealer. Jfr.
”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen” anbefales, at der på landsplan
udlægges minimum 20 % af det ubebyggede areal som skovrejsningsområder.
Kommuneplanstrategi 2019.
Høringsfasen sluttede netop d. 18. november – datoen for dette møde.
Karsten fortalte hovedlinjerne i strategien. ”Vi vil”: Bæredygtig udvikling, ”Livet ved vandet”,
”beskytte landskabet”.
Vordingborg er ved ekstra høje vandstande (niveauet fra stormen i1872 + de forvendte
stigende vandspejl som følge af klimaændringerne) oversvømmelsestruet. Skal derfor indgå i
en risikostyringsplan
Karsten omtalte landskabsanalysen / landskabskarakter analysen. Der blev spurgt til hvad
analysen skal bruges til? Den skal bruges i kommuneplanlægningen - eksempelvis, når der
skal findes større sammenhængende landskaber eller arealer til solcelleanlæg.
Kommunen er opdelt i en række landskabsområder. Karsten viste de områder, der indtil nu er
blevet analyseret.
Der blev udtrykt undren over at Kulsbjerg bliver angivet som værende i dårlig landskabelig
tilstand.
Dette er udtryk for hvad analysen i sine forudsætninger / kriterier har af forventning til det
område som Kulsbjerg er del af.
Kritik af at kriterievalget kan føre til ”selvopfyldende profetier”.
Desuden en snak om historien bag om afkørsel 41.
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Ad. 4) EU - Lifeprojektet Clima Bombina på Rosenfeldt Gods v/ Peter Tillisch, Rosenfeldt
Gods.
Da Peter Tillisch var blevet syg og måtte melde afbud, er punktet udsat til senere møde.
Ad. 5) Vordingborg Kommunes natur og miljøpris v/ Else-Marie Langballe Sørensen, VK.
Miljørådets medlemmer blev præsenteret for og gennemlæste de indkomne forslag, der blev
debatteret indgående.
En mindre arbejdsgruppe bestående af Else-Marie, VK, Bjarne Nielsen, Friluftsrådet og Peter
Tillisch, Dansk Skovforening, havde forud for mødet haft lejlighed til at gennemse og diskuterer
de indkomne forslag og komme med deres kommentarer hertil.
Miljørådet valgte efterfølgende årets prismodtager.
Prisen bliver uddelt af borgmesteren ved en ceremoni på rådhuset i Vordingborg i januar
måned 2020. Nærmere følger.
Prismodtager offentliggøres ved ceremonien og er hemmelig indtil da.
Derfor fremgår forslag, diskussion og valgte prismodtager ikke af dette referat.
Ad. 6) Gensidig orientering.
Fra VK.
Vandråd – nyt om dannelsen af vandråd for hovedvandoplandene.
Vandrådene skal rådgive kommunerne om forslag til supplerende vandløbsforanstaltninger for
Vandområdeplan 2021 – 2027 ´s fysiske indsatser.
./. Vedlagt et notat omdelt ved mødet, der forklarer mere hovedvandoplandene, opgaver og
rammer.
Budget 2020
Else-Marie Langballe Sørensen fortalte om budgetaftale og budget for 2020.
Link til nyhed om aftale:
https://vordingborg.dk/kommunen/nyheder/nyhedsbrev/budgetaftale-2020
Link til aftale og budget: https://vordingborg.dk/media/15821092/budget-2020.pdf
Else-Marie omtalte kort det uventede underskud på arbejdsmarkedsområdet for 2019.
I forhold til 2020 omtaltes bl.a. risikoanalyser i forhold til oversvømmelser, udvikling og
klimatilpasning i havnene, omlægning af rabatslåning (”vild med vilje”), og at der blev holdt fast
ved medlemskab af Fishing Zealand og opretholdelse af Miljørådet.
Fugletællinger og ”Rødlistede Planter”.
Der er udkommet de årlige fugletællingsrapporter for Jordbassinerne ved Stege og Nyord
Enge. Tendensen med flere af de almindelige arter ved jordbassinerne fastholdes. På Nyord
Enge forsætter den positive udvikling med flere vade-svømmefugle. En tilsvarende rapport fra
Fugleværnsfonden bekræfter tendensen. De mange tiltag har været gunstige og forbedret
forholdene for ynglefuglene. Bekæmpelsen af rævene er en helt afgørende faktor.
./. Naturovervågningsrapport – Ynglefugle i de fredede jordbassiner 2019 vedlagt som bilag.
./. Naturovervågningsrapport – Nyord Enge 2010 vedlagt som bilag.
Desuden omdeltes til mødedeltagerne fysiske eksemplarer af rapporten ”Rødlistede Planter i
Vordingborg Kommune”. Har tidligere været omtalt på Miljørådsmøde - men ikke omdelt.
Spildevandsrensning i det åbne land.
Endelig en kort omtale af at udstedelse af påbud om spildevandsrensning til ejendomme i det
åbne land, er genoptaget. Varsler er udsendt og administrationen afholder infomøder for de
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berørte. Til mødet netop afholdt i Præstø var indbudt repræsentanter for i størrelsesordenen 76
ejendomme. Ca. halvdelen var repræsenteret på mødet.
Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Om DOF struktur
Fortalte om ny struktur i foreningen på det lokale plan. Fuglestationerne får status af
lokalforeninger. Det betyder lidt ændrede forhold for øvrige lokalforeninger – herunder på det
økonomiske plan (mindre støtte for hovedforening). Til fuglestationerne kan dannes
støtteforeninger.
Anden info fra Henrik Dahl
Henrik omtalte initiativer knyttet til ”den gule stald” i Kalvehave, guidede ture, Lindholm og
færgen Møn. Initiativerne har fokus på vandene omkring Kalvehave.
Martin Vestergaard, Danmarks Naturfredningsforening (DN).
Omtalte et fredningsforslag for Kirkeskoven i Vordingborg samt møde med kommunen om
mere natur og mere sammenhængende natur. Nævnte det positive i at VK allerede har tiltag i
gang eller undervejs i 8 naturområder, som DN har udtrykt interesse for.
Hertil har DN interesse i områder med kalkknolde. Her er der p.t. ikke VK aktivitet.
Torben Hviid, Naturstyrelsen Storstrøm
Spurgte til skovrejsning på kommunalt areal ved Ørslev. Else-Marie bekræftede, at hun og
borgmesteren har haft et positivt møde om emnet med skovrider Claus Jespersen fra
Naturstyrelsen Storstrøm.
Evt. og næste møde.
Tærø blev foreslået som ekskursionsmål.
Husk forslag til dagsordenspunkter, emner, tilbud om oplæg eller ekskursionsmål er velkomne.
Sendes til referenten.
Som det fremgik af dagsordenen til mødet så er følgende datoer udmeldt i forhold til Miljørådets
møder og ture i 2020:
Møder (mandage kl. 17 – 19.30 i Langebæk): 9. marts, 25. maj, 14. september og 16.
november.
Ture/ekskursioner (mandage kl. 15.30 – 19.30): 8. juni og 21. september.
Reserver venligst datoerne i jeres kalendere.
Venlig hilsen

Paul Debois
Chefkonsulent

Bilag:
•
•
•
•

Oplæg Kommuneplan 2018 – 30 og forslag til Kommuneplanstrategi 2019.
Rapporten: Ynglefugle i de fredede jordbassiner 2019
Rapporten: Nyord Enge 2019
Infoark om Vandråd 2019 – 2020.
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